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1. Introdução 

As espécies cinegéticas são um recurso natural renovável e representam um importante papel 

nos ecossistemas. Assim, a gestão cinegética inclui a monitorização das populações e das suas 

condicionantes de sustentabilidade, entre as quais se inclui a identificação de causas de 

morbilidade e mortalidade relacionadas com agentes patogénicos. 

Os problemas sanitários das espécies de caça maior têm impacto não só na sua conservação, 

como também na conservação de outras espécies selvagens que partilham o mesmo 

ecossistema, assim como na saúde dos animais domésticos de produção, e em certos casos na 

saúde pública. 

Neste sentido, em 2015, a Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) conjuntamente 

com o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas IP (ICNF) e o Instituto Nacional de 

Investigação Agrária e Veterinária IP (INIAV), desenvolveram a Estratégia Sanitária para as 

Espécies Cinegéticas (ESEC), a qual, entre outras ações, identifica a monitorização de certos 

agentes de doença, como um dos principais eixos de atuação. 

De entre as doenças abrangidas pela ESEC, encontram-se as que já vinham sendo 

acompanhadas por planos específicos assim como outras para as quais têm vindo a ser 

implementados novos planos, como é o caso do Plano de Vigilância Sanitária em Caça Maior 

(PVSCM). 

Com o PVSCM, iniciado na época 2017/2018, tem-se pretendido monitorizar certas doenças nas 

espécies de ungulados selvagens, consideradas importantes para a saúde animal e para a saúde 

pública. 

O PVSCM é ainda complementar às medidas de controlo da tuberculose e da triquinelose em 

caça maior, instituídas nas áreas de risco definidas pelos respetivos Editais em vigor, podendo 

algumas amostras ser coincidentes. 

 

2. Objetivos 

O PVSCM 2019/2020 tem como objetivo avaliar o estado sanitário das populações de ungulados 

selvagens, com base numa amostra representativa da população de animais caçados, no que 

respeita à peste suína Africana (PSA), peste suína clássica (PSC), doença de Aujeszky (DA), 

triquinelose (TQ) e língua azul (LA); nos casos de lesões suspeitas, está ainda previsto proceder 

ao despiste de tuberculose (TB), sarna sarcótica (SS) e cisticercose (CT) nas espécies suscetíveis 

e eventual despiste de PSA e doença emaciante crónica dos cervídeos (DECC) em javalis e 

cervídeos encontrados mortos, respetivamente. 
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3. Médicos veterinários participantes 

3.1. Seleção dos médicos veterinários 

Os médicos veterinários (MV) serão selecionados pelas DSAVR, a partir da Bolsa de Inspetores 

Veterinários, num procedimento semelhante à seleção de inspetores sanitários e de acordo com 

os seguintes critérios: 

 Formação e/ou experiência no exame inicial de espécies de caça maior; 

 Residência ou atividade profissional próxima do local do ato de caça; 

 Não estar selecionado para outro ato de caça no mesmo dia, exceto em situações 

extraordinárias. 

 

Os MV que não se encontram inscritos na Bolsa de Inspetores Veterinários, poderão fazê-lo, 

enquanto esta se mantiver ativa, no site da DGAV (www.dgav.pt).  

 

 
 

3.2. Obrigações dos médicos veterinários 

Os MV selecionados devem dirigir-se à Direção de Serviços da área onde se realiza(m) o(s) ato(s) 

de caça para assinar o termo de compromisso (Anexo 1), onde se comprometem a cumprir a 

metodologia descrita no PVSCM, e recolher os kits contendo os materiais a utilizar para a 

colheita, acondicionamento e identificação das amostras e documentação de suporte. 

 

O médico veterinário, após o ato de caça, entrega nos serviços da DSAVR respetiva as amostras, 

o relatório de atividades (Mod. 1554/DGAV, Anexo 2) e a folha de requisição de análises (Mod. 

IMP -4.4-01.20 do INIAV,IP, Anexo 3) devidamente preenchidos. Os locais de entrega e respetivos 

contactos encontram-se no Anexo 4. 

 

Mensalmente, o médico veterinário remete à DSAVR respetiva o documento recapitulativo 

mensal (Mod. 1591/DGAV, Anexo 5) para validação. Este modelo será disponibilizado pela 

http://www.dgav.pt/
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DSAVR aquando da assinatura do termo de compromisso e está também disponível no site da 

DGAV em Doenças dos Animais >> Doenças dos Animais de Caça Maior >> Plano de vigilância 

sanitária em caça maior 

http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=26380095&cboui=26380095
http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=26380095&cboui=26380095
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4. Metodologia 

4.1. Amostragem 

Para a época venatória 2019/2020, prevê-se amostrar 200 atos de caça, abrangendo todo o 

território nacional continental e distribuídos regionalmente da seguinte forma: 

DSAVR Nº Atos de caça a amostrar 

Norte 35 

Centro 50 

Lisboa e Vale do Tejo 35 

Alentejo 65 

Algarve 15 

 

 

Os atos de caça são selecionados pelas DSAVR, com base nas informações fornecidas pelas 

Organizações do Setor da Caça (OSC) ou pelos gestores das zonas de caça, de acordo com os 

seguintes critérios: 

 Os atos de caça selecionados devem distribuir-se no tempo e no espaço; 

 Cada zona de caça não deve ter mais que um ato de caça amostrado. 

 

4.2. Exame inicial e colheita de amostras 

Em cada ato de caça selecionado, será realizado o exame inicial aos animais abatidos, de acordo 

com os Procedimentos de Avaliação Sanitária (documento disponível no portal da DGAV em 

Doenças dos Animais >> Doenças dos Animais de Caça Maior >> Plano de vigilância sanitária em 

caça maior), e serão colhidas amostras a 5 animais, selecionados de acordo com os seguintes 

critérios, por ordem de prioridade: 

 Animais que apresentem lesões suspeitas de qualquer uma das doenças previstas no 

PVSCM; 

 Animais que representem proporcionalmente as diferentes espécies abatidas no ato de 

caça; 

 Animais que representem proporcionalmente o sexo e classe etária, quando haja apenas 

uma espécie abatida no ato de caça. 

As amostras a colher aos animais que apresentem lesões suspeitas estão indicadas na Tabela 1, 

em função da espécie e da doença suspeita. Nos animais que não apresentem lesões suspeitas 

deverão ser colhidas as amostras indicadas na Tabela 2, para as várias doenças previstas no 

PVSCM, em função da espécie.  

 

 

 

 

 

 

http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=26380095&cboui=26380095
http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=26380095&cboui=26380095
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Tabela 1 - Amostras a colher aos animais que apresentem lesões suspeitas 

Doença Javali Veado Gamo Corço Muflão 

PSA/PSC Órgãos com lesões     

TB 

Órgãos ou 

linfonodos com 

lesões suspeitas 

Órgãos ou 

linfonodos com 

lesões suspeitas 

Órgãos ou 

linfonodos com 

lesões suspeitas 

Órgãos ou 

linfonodos com 

lesões suspeitas 

Órgãos ou 

linfonodos com 

lesões suspeitas 

SS  
Raspagem cutânea 

da lesão 

Raspagem cutânea 

da lesão 

Raspagem cutânea 

da lesão 

Raspagem cutânea 

da lesão 

CT 
Quistos 

parasitários 
    

LA  

Sangue em tubo 

seco para soro + 

Sangue em tubo 

com EDTA 

Sangue em tubo 

seco para soro + 

Sangue em tubo 

com EDTA 

Sangue em tubo 

seco para soro + 

Sangue em tubo 

com EDTA 

Sangue em tubo 

seco para soro + 

Sangue em tubo 

com EDTA 

 

Tabela 2 - Amostras a colher aos animais que não apresentem lesões suspeitas (colheita sistemática) 

Doença Javali Veado Gamo Corço Muflão 

PSA/PSC/DA 
Sangue em tubo 

seco para soro 
    

TQ 
Músculo de 

diafragma 
    

LA  

Sangue em tubo 

seco para soro + 

Sangue em tubo 

com EDTA 

Sangue em tubo 

seco para soro + 

Sangue em tubo 

com EDTA 

Sangue em tubo 

seco para soro + 

Sangue em tubo 

com EDTA 

Sangue em tubo 

seco para soro + 

Sangue em tubo 

com EDTA 

 

 

Sempre que sejam encontrados javalis ou cervídeos mortos, deverá ser notificada de imediato a 

DSAVR respetiva. Caso haja indicação desta para tal, deverão ser colhidas as amostras indicadas 

na Tabela 3 (para além das 5 amostras previstas no PVSCM). 

 

Tabela 3 - Amostras a colher aos animais encontrados mortos (por indicação da DSAVR) 

Doença Javali Veado Gamo Corço Muflão 

PSA 

Cadáveres em bom 

estado de 

conservação: baço, 

linfonodos, rim e 

pulmão 

Cadáveres em 

decomposição: 

osso do fémur ou 

tíbia 

    

DEEC  

Tronco cerebral + 

Linfonodos 

retrofaríngeos 

laterais 

Tronco cerebral + 

Linfonodos 

retrofaríngeos 

laterais 

Tronco cerebral + 

Linfonodos 

retrofaríngeos 

laterais 
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As instruções para a colheita dos vários tipos de amostra encontram-se no Anexo 6. 

 

Os materiais para o acondicionamento e a identificação das amostras são fornecidos através da 

DSAVR respetiva.  

 

4.3. Identificação, conservação e entrega das amostras 

As amostras serão identificadas individualmente com o número do selo do ICNF aplicado ao 

animal, acondicionadas em frio e entregues, com a respetiva documentação, na DSAVR 

respetiva, no prazo máximo de 72 horas. 

No caso dos animais encontrados mortos, e caso haja indicação para colheita de amostras, as 

amostras serão identificadas com um número sequencial precedido da palavra “morto” 

(morto01, morto02, etc.) e devem ser entregues de imediato. 

 

O médico veterinário, após o ato de caça, entrega nos serviços da DSAVR (Anexo 4), 

conjuntamente com as amostras, os seguintes documentos devidamente preenchidos com letra 

legível: 

 Relatório de atividades (Mod. 1554/DGAV, Anexo 2); 

 Folha de requisição de análises (Mod. IMP -4.4-01.20 do INIAV,IP, Anexo 3). 

 

Estes documentos estão incluídos nos kits fornecidos pelas DSAVR e estão também disponíveis 

na página da DGAV em: Doenças dos Animais >> Doenças dos Animais de Caça Maior >> Plano 

de vigilância sanitária em caça maior 

  

 

A DSAVR, após verificar a conformidade das amostras e o correto preenchimento dos 

documentos, remete as amostras ao INIAV acompanhadas da respetiva folha de requisição (Mod. 

IMP -4.4-01.20 do INIAV,IP, Anexo 3). 

O relatório de atividades (Mod. 1554/DGAV, Anexo 2) fica arquivado na DSAVR. 

http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=26380095&cboui=26380095
http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=26380095&cboui=26380095
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4.4. Biossegurança e eliminação de subprodutos 

Os subprodutos da caça devem ser eliminados por enterramento ou encaminhamento para 

unidade de tratamento de subprodutos, de acordo com o Regulamento (UE) n.º 1069/2009 e as 

orientações em vigor, nomeadamente no Guia de Boas Práticas Higio-Sanitárias em Caça Maior, 

disponível no portal da DGAV em Doenças dos Animais >> Doenças dos Animais de Caça Maior 

>> Tuberculose em caça maior. 

 

Nas zonas de risco para a tuberculose e triquinelose cumprem-se as disposições dos respetivos 

Editais em vigor. 

 

 

5. Gestão de dados e informação 

O processamento e a gestão de dados serão realizados pela DGAV.  

A DGAV, através das DSAVR, assegura também o envio dos resultados laboratoriais para a zona 

de caça de origem das amostras e para o MV que efetuou a colheita. 

 

 

Figura 1 - Circuito de informação do PVSCM 2018/2019 

 

 

O pagamento aos médicos veterinários será condicionado ao cumprimento dos pontos 

constantes no termo de compromisso (Anexo 1) e agilizado pela DSGA após validação pelas 

DSAVR.  

* RA - Relatório de atividades; FR - Folha de requisição de análises; BA - Boletim de análises  

http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=2199206&cboui=2199206
http://www.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/genericos?generico=2199206&cboui=2199206
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Anexo 1 – Termo de Compromisso 

 

TERMO DE COMPROMISSO PARA O ACOMPANHAMENTO VETERINÁRIO DE ATOS DE CAÇA NO 

ÂMBITO DO PLANO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM CAÇA MAIOR 2019-2020 

 

 

O presente Termo estabelece um compromisso formal entre o signatário e a Direção Geral de 

Alimentação e Veterinária no acompanhamento veterinário de atos de caça no âmbito do plano 

de vigilância sanitária em caça maior 2019-2020. 

 

 

(Nome) ___________________________________, residente em ___________________, portador 

do Cartão de Cidadão nº_____________, com a cédula profissional da Ordem dos Médicos 

Veterinários nº_______ e NIF ___________, na qualidade de médico veterinário designado para o 

acompanhamento veterinário de atos de caça no âmbito do plano de vigilância sanitária em caça 

maior 2019-2020, assume as obrigações descritas no presente Termo de Compromisso perante 

a Direção Geral de Alimentação e Veterinária. 

 

1. Colaboração 

 O signatário compromete-se a colaborar com a Direção Geral de Alimentação e Veterinária nos 

termos definidos no plano de vigilância sanitária em caça maior 2019-2020. 

 

2. Colheita das amostras 

O signatário procede ao exame inicial dos animais abatidos no(s) ato(s) de caça para o(s) 

qual(quais) foi designado e à colheita das amostras de acordo com a metodologia descrita no 

plano de vigilância sanitária em caça maior 2019-2020. 

 

3. Notificação 

O signatário compromete-se a notificar de imediato os serviços veterinários da área respetiva, em 

caso de javalis ou cervídeos encontrados mortos. 

 

4. Recolha de dados 

O signatário procede ao preenchimento da folha de requisição (Mod. IMP -4.4-01.20 do INIAV,IP.) 

e do relatório de atividades do médico veterinário designado (Mod.1554/DGAV) de acordo com 

as instruções descritas no plano de vigilância sanitária em caça maior 2019-2020. 
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5. Entrega das amostras 

O signatário entrega as amostras, devidamente acondicionadas e refrigeradas, acompanhadas 

da respetiva folha de requisição (Mod. IMP -4.4-01.20 do INIAV,IP.) e do relatório de atividades 

do médico veterinário designado (Mod.1554/DGAV) devidamente preenchidos, no prazo máximo 

de 72 horas após o ato de caça, no local indicado pela Direção de Serviços de Alimentação e 

Veterinária da área onde o mesmo se realizou. 

 

6. Validação dos atos de caça acompanhados 

O signatário, até ao dia 15 do mês seguinte, remete o documento recapitulativo mensal (Mod. 

1591/DGAV) nos serviços veterinários da área onde se realizaram os atos de caça, para 

validação. 

 

7. Pagamento 

a) Por cada ato de caça, a Direção Geral de Alimentação e Veterinária paga ao signatário o 

valor de 50,00 € pelo exame inicial dos animais e 10,00 € por cada animal sujeito a 

colheita de amostras, até um máximo de cinco.  

b) Sem prejuízo do número anterior e por indicação expressa da Direção de Serviços de 

Alimentação e Veterinária da Região, a Direção Geral de Alimentação e Veterinária paga 

ao signatário 10,00 € por cada animal encontrado morto sujeito a colheita de amostras, 

por indicação. 

c) Sempre que não haja animais abatidos no ato de caça e o signatário faça prova da sua 

presença, a Direção Geral de Alimentação e Veterinária paga ao signatário o valor de 

50,00 € pela deslocação ao local. 

d) Não há lugar ao pagamento referido nas alíneas anteriores, sempre que não forem 

cumpridos os procedimentos previstos nos números 2, 3, 4 e 5 do presente Termo de 

Compromisso. 

 

8. Rescisão  

O presente Termo de Compromisso é valido para cada um dos atos de caça para os quais o 

signatário for designado pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária, conferindo a esta o 

direito de rescisão imediata, nas situações de incumprimento ao disposto no mesmo. 
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9. Denúncia  

Qualquer das partes pode denunciar o presente Termo de Compromisso por carta registada com 

aviso de receção, com antecedência mínima de 30 dias, relativamente ao seu termo. 

 

10. Suspensão 

Por determinação da Direção Geral de Alimentação e Veterinária, o presente Termo de 

Compromisso pode ser suspenso automaticamente, designadamente por falta de financiamento 

do plano de vigilância sanitária em caça maior, retomando a sua execução, logo que cesse o 

motivo que determinou a sua suspensão. 

 

11. Vigência e duração 

O presente Termo de Compromisso entra em vigor no dia seguinte à data da sua assinatura e 

aplica-se a cada um dos atos de caça para os quais o signatário for designado pela Direção Geral 

de Alimentação e Veterinária, cessando automaticamente no final da época venatória de 2019-

2020. 

 

 

(Local), ________ de ________ de 20____. 

 

 

 

O médico veterinário designado 

 

____________________________________ 
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Anexo 2 – Relatório de Atividades 

 

I. Dados do Médico Veterinário designado: 
 Nome:  Cédula Profissional n.º:  

    

Telefone(s):   E-mail:  
 

II. Dados relativos à zona de caça: 
 Denominação da zona de caça:  Nº ZC  

    

Tipo de ZC:  Associativa      Municipal      Turística      Outra (descrever): 
    

 Localidade:  Freguesia:  
Concelho:  
    

 Designação da entidade gestora/concessionária da zona de caça:  
    

 E-mail da entidade gestora/concessionária da zona de caça:  
    

Pessoa de contacto:  Telefone/telemóvel:  
 

III. Dados relativos à ação de caça realizada: 
Data do evento 

 (dd/mm/aaaa):
           /         /  Hora de início:               h

    

 Processo de Caça:  Montaria   Batida   Aproximação   Espera   Salto   Lança   Correção de densidades 

 
IV. Informações relativas ao exame inicial 

a) Animais abatidos (preencher se diferente de b)): 
Espécie N.º fêmeas jovens N.º fêmeas adultas N.º machos jovens N.º machos adultos Total/espécie 

    

 Veado      
    

 Gamo      
    

 Corço      
    

 Javali      
    

 Muflão      

b) Animais apresentados para exame inicial: 
Espécie N.º fêmeas jovens N.º fêmeas adultas N.º machos jovens N.º machos adultos Total/espécie 

    

 Veado      
    

 Gamo      
    

 Corço      
    

 Javali      
    

 Muflão      
    

c) Animais em que foram detetadas lesões suspeitas de tuberculose: 
Espécie N.º fêmeas jovens N.º fêmeas adultas N.º machos jovens N.º machos adultos Total/espécie 

    

 Veado      
    

 Gamo      
    

 Corço      
    

 Javali      
    

 Muflão      
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d) Resultado do exame inicial / outras alterações detetadas: 
Espécie N.º fêmeas 

jovens 

N.º fêmeas 

adultas 

N.º machos 

jovens 

N.º machos 

adultos 
Descrição das alterações detetadas: 

    

 Veado      
    

 Gamo      
    

 Corço      
    

 Javali      
    

 Muflão      

e) Resultado do exame inicial / exame inicial sem características anormais: 
Espécie N.º fêmeas jovens N.º fêmeas adultas N.º machos jovens N.º machos adultos Total/espécie 

    

 Veado      
    

 Gamo      
    

 Corço      
    

 Javali      
    

 Muflão      

 
V. Informações relativas aos animais encontrados mortos 

a) Animais encontrados mortos: 
Espécie N.º fêmeas jovens N.º fêmeas adultas N.º machos jovens N.º machos adultos Total/espécie 

    

 Veado      
    

 Gamo      
    

 Corço      
    

 Javali      
    

 Muflão      

 
VI. Recolha de amostras 

 
 

Requisição de Análises N.º        /CP          /PVSCM 

a) Animais abatidos com recolha de amostras: 
Espécie N.º fêmeas jovens N.º fêmeas adultas N.º machos jovens N.º machos adultos Total/espécie 

    

 Veado      
    

 Gamo      
    

 Corço      
    

 Javali      
    

 Muflão      

b) Animais encontrados mortos com recolha de amostras: 
Espécie N.º fêmeas jovens N.º fêmeas adultas N.º machos jovens N.º machos adultos Total/espécie 

    

 Veado      
    

 Gamo      
    

 Corço      
    

 Javali      
    

 Muflão      
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Este relatório, depois de devidamente preenchido e assinado, deve ser entregue na 

DSAVR da zona onde se realizou o ato de caça. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Modo de encaminhamento das peças / animais abatidos e respetivos subprodutos 

 
 N.º animais para centro de preparação de caça: Javalis [      ] Veados [      ] Gamos [     ] Corços [     ] Muflões [     ] 

 

 
   

Encaminhamento de subprodutos de animais com características anormais ao exame inicial 

 (assinalar com X o encaminhamento efetuado)
    

   Enterramento    Unidade Transformação de Subprodutos   (descrever): Outro
 

Nº animais rejeitados:  Javalis [      ]  Veados [      ]  Gamos [      ]  Corços [      ]  Muflões [      ]   
    

 
Outras informações relevantes: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
O Gestor da Zona de Caça (assinatura do gestor da ZC):                                                  , em:       /      /20 
 
 
 
O Médico Veterinário (assinatura do médico veterinário designado):                                                , em:       /      /20 
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Anexo 3 – Folha de Requisição de Análises 
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Anexo 4 - Locais de entrega de amostras 

1. DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA DA REGIÃO NORTE - Sede 

Rua Franca, n.º 534 - São Torcato - 4700-875 Guimarães 

Telf.: 253 783 013 / 253 783 016 / 935 344 545 

Fax: 253 559 161 

Correio eletrónico: dsavrn@dgav.pt 

Coordenadas GPS: 41.480251, -8.269967 

1.1. DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA DE BRAGA 

Largo Guilherme Gomes Fernandes, 7 a 107 

4755-060 Barcelinhos 

Telf.: 253 783 011 / 253 783 002 

Correio eletrónico: davbraga@dgav.pt 

1.2. DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA DE VIANA DO CASTELO 

Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, nº 332 1º andar 

4900-544 Viana do Castelo 

Telf.: 258 094 354/258 094 329 

Fax.: 258 811 241 

Correio eletrónico: davviana@dgav.pt 

1.3. DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA DO PORTO 

Estrada Exterior da Circunvalação, nº 11846 

4460-281 – Senhora da Hora - Matosinhos 

Telf.: 223 174 400 / 223 174 410 

Fax.: 223 174 416 

Correio eletrónico: davporto@dgav.pt    

1.4. DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA DE CHAVES E MIRANDELA 

Praça do Campo da Fonte, S/N 

5400-161 Chaves 

Telf.: 276 098 547/276 098 593 

Fax.:276 342 234 

Correio eletrónico: davchavesmirandela@dgav.pt 

1.5. DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA DE BRAGANÇA 

Avenida General Humberto Delgado 

5300-177 Bragança 

Telf.: 273 098 590 

Correio eletrónico: davbraganca@dgav.pt  

1.6. DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA DE VILA REAL E DOURO SUL 

Lugar de Codeçais 

5000-421 Vila Real 

Telf.: 259 098 169 

Correio eletrónico: davvilareal@dgav.pt   
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2. DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA DA REGIÃO CENTRO - Sede 

Bairro Nossa Senhora dos Remédios 

6300-535 Guarda 

Tel.  271 025 214 

Fax: 271 025 217 

e-mail: dsavrc@dgav.pt  

Coordenadas GPS: 40.533370, -7.259049 

2.1. DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA DE VISEU 

Quinta do Fontelo 

3504-504 Viseu 

Tel.  232 093 401 

Fax: 232 093 415 

e-mail: davviseu@dgav.pt 

2.2. DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA DA GUARDA 

Bairro Sr.ª dos Remédios 

6300-535 Guarda 

Tel. 271 025 200 

Fax: 271 025 217 

e-mail: davguarda@dgav.pt 

2.3. DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA DE LEIRIA 

Rua Luís da Silveira Charter's de Azevedo, Loja 216 

2410-022 Leiria 

Tel.  244 848 060 

Fax: 244 848 079 

e-mail: davleiria@dgav.pt   

2.4. DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA DE COIMBRA 

Av.ª Sá da Bandeira, 89-A 

3000-351 Coimbra 

Tel.  239 853 660 

Fax: 239 853 669 

e-mail:davcoimbra@dgav.pt 

2.5. DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA DE AVEIRO 

Rua da Anadia, Bairro de Santiago s/n 

3810-208 Aveiro 

Tel.  234 093 166 

Fax: 234 093 169 

e-mail:davaveiro@dgav.pt  

2.6. DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA DE CASTELO BRANCO 

Rua Rainha Dona Amélia, s/n 

6000-271 Castelo Branco 

Tel.  272 340 920 

Fax: 272 331 076 

e-mail: davcbranco@dgav.pt  

 

mailto:davcbranco@dgav.pt
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2.7. NÚCLEO DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA DO FUNDÃO 

Rua Hapsallu  

6230-219 Fundão 

Tel.  275 099 090 

Fax: 275 094 773 

e-mail: navfundao@dgav.pt 

 

2.8. NÚCLEO DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA DE GOUVEIA 

Seixal  

6290-310 Gouveia 

Tel.  238 090 527 

e-mail: navgouveia@dgav.pt 

 

 

3. DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA DA REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO 

Rua Joaquim Pedro Monteiro, n.º 8 

2600-164 Vila Franca de Xira 

Tel.  263 146 800     

Fax: 263 146 820 

e-mail: secretariado.lvt@dgav.pt 

Coordenadas GPS: 38.958251, -8.985802 

3.1. DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA DO RIBATEJO 

CNEMA – Quinta das Cegonhas  

2000-478 Santarém 

Tel.  243 305 610 

Fax: 243 305 614 

e-mail: claudia.moedas@dgav.pt    

3.2. DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA DO OESTE 

Rua Creche do Povo 

2560-581 Torres Vedras 

Tel.  261 336 030 

Fax: 261 326 810 

e-mail: maria.carmona@dgav.pt   

3.3. DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA DE SETÚBAL 

Quinta da Várzea - Estrada dos Ciprestes 

2910-315 Setúbal 

Tel.   265 093 500 

Fax: 265 093 511 

e-mail: angela.jardim@dgav.pt   

 

 

 

 

 

 

mailto:navfundao@dgav.pt
mailto:navgouveia@dgav.pt
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4. DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA DA REGIÃO DO ALENTEJO 

Rua D. Isabel, n.º 8 - 1.º andar 

7000-880 Évora 

Tel.  266 730 580 

Fax: 266 730 590 

e-mail: secretariado_dsvralentejo@dgav.pt 

Coordenadas GPS: 38.572219, -7.908787 

 

4.1. DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA DO ALTO ALENTEJO 

Bairro da Praça do Outeiro, Lojas 5, 7 e 9 

7300-010 Portalegre 

Tel.  245 302 160 / 9 

Fax: 245 204 260 

e-mail: mjcorreia@dgav.pt  

 

4.2. DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA DO ALENTEJO CENTRAL 

Rua D. Isabel, n.º 8, R/C 

7000-880 Évora 

Tel.  266 730 593 

Fax: 266 730 595 

e-mail: joao.ss@dgav.pt 

4.3. DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA DO ALENTEJO LITORAL 

Edifício de Regantes - Estrada Nacional n.º 5 

7580-103 Alcácer do Sal 

Tel.  265 099 016; 265 099 010 

Fax:  

e-mail: dav.alcacer@dgav.pt 

4.4. DIVISÃO DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA DO BAIXO ALENTEJO 

Rua da Barreira, n.º 16 

7800-457 Beja 

Tel.  284 310 900 

Fax: 284 310 909 

e-mail: davbeja@dgav.pt  

 

 

5. DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA DA REGIÃO DO ALGARVE 

Braciais - Patacão 

8005-424 Faro 

Tel.  289 870 700 

Tel. secretaria: 289 098 265  

e-mail: dsavr.algarve@dgav.pt 

Coordenadas GPS: 37.051492, -7.953077 

 

 

 

mailto:mjcorreia@dgav.pt
mailto:joao.ss@dgav.pt
mailto:davbeja@dgav.pt
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Anexo 5 – Documento recapitulativo mensal 
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Anexo 6 - Instruções para a colheita de amostras 

 

6.1. Colheita de linfonodos 

Com a ajuda da lâmina de bisturi, colher de cada animal o(s) linfonodos com lesões suspeitas e 

colocá-lo(s) num dos copos de colheita, fechando bem a tampa. Preencher a etiqueta de acordo 

com as instruções do ponto 6.4. Cada copo de colheita deve conter apenas o(s) linfonodo(s) de 

um único animal. 

 

 

6.2. Colheita de músculo 

Com a ajuda da lâmina de bisturi, recolher de cada javali uma porção de músculo com cerca de 

50 gr ou com o tamanho aproximado de 15 x 4 cm, de preferência do diafragma (idealmente os 

pilares do diafragma ou as partes junto às costelas - Erro! A origem da referência não foi 

encontrada.) ou dos músculos intercostais. A amostra deve ser colocada num dos copos de 

colheita, que deve seguidamente ser bem fechado e etiquetado de acordo com as instruções do 

ponto 6.4. Cada copo de colheita deve conter apenas a porção de músculo de um único javali. 

 

Figura 2 - Colheita de músculo do diafragma (adaptado de: 

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sanidade-animal-e-

vegetal/saude-animal/arquivos-endesa/06.12/bloco-animais-

selvagens/3-triquinelose-em-javali-no-brasil-virginia-santiago.pdf) 

 

6.3. Colheita de sangue 

 

Com a ajuda da seringa e da agulha, aspirar 1 a 2 ml de sangue do coração ou da cavidade 

torácica. Seguidamente, proteger a agulha com a tampa, retirá-la da seringa e verter o sangue 

num tubo de colheita. Fechar bem o tubo com a tampa e preencher a etiqueta de acordo com as 

instruções do ponto 6.4. Quando o sangue é colhido para soro (tubo seco) não agitar o tubo. 

Cada tubo de colheita deve conter apenas o sangue de um único animal. 
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6.4. Identificação, conservação e entrega das amostras 

Cada tubo ou copo deve conter apenas amostras colhidas de um só animal e devem ser 

identificados pela aposição de etiqueta com as seguintes indicações (Figura 3): 

 Data da colheita 

 Nº Selo do ICNF 

 

 

Figura 3 - Colheita e identificação de amostras 

 

No final das colheitas, todas as amostras devem ser colocadas num saco de plástico juntamente 

com a folha de requisição respetiva (Figura 4). O saco deve ser etiquetado com as seguintes 

indicações: 

 Data da colheita 

 Nº da Zona de Caça 
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Figura 4 - Identificação e acondicionamento das amostras 

 

Terminada a colheita de amostras, o material utilizado deve ser colocado num saco de plástico 

(Figura 5) e entregue juntamente com as amostras num dos locais de entrega indicados no 

Anexo 4 (Figura 6). 

 

 

Figura 5 - Eliminação do material descartável 

 

 

As amostras devem ser acondicionadas em frio e entregues, com a respetiva folha de requisição 

e o material descartável, num dos locais de entrega constantes no Anexo 4 no prazo máximo de 

72 horas (Figura 6). 
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Figura 6 - Entrega do material 

 

 

 

6.5. Colheita de tronco cerebral e linfonodos retrofaríngeos em cervídeos 

Após notificação aos serviços veterinários e caso haja indicação para proceder à colheita 

de amostras em cervídeos encontrados mortos, proceder ao corte da cabeça do animal a 

amostrar através de uma linha de incisão que começa no ângulo da mandíbula e termina 

junto à face posterior dos pavilhões auriculares (Figura 7).  
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Figura 7 - Zona de corte da cabeça para colheita de tronco cerebral (fonte: “Chronic 

Wasting Disease – a step by step guide” – Minnesotta Board of Animal Health – 

disponível em https://www.bah.state.mn.us/media/cwd-sampling-guide.pdf) 
 

 

 

Colocar o crânio de modo a que a mandíbula fique virada para cima e o foramen 

magnum dirigido para o operador (Figura 8) e proceder à recolha do tronco 

cerebral/medula espinhal cervical, através do foramen magnum, por meio de uma colher 

especialmente concebida para o efeito (Figura 9). 

 

 

Figura 8 - Localização do tronco cerebral em cervídeo (fonte: “Chronic Wasting Disease – a step by step guide” – 

Minnesotta Board of Animal Health – disponível em https://www.bah.state.mn.us/media/cwd-sampling-guide.pdf) 

 

Tronco cerebral 

Mandíbula 

Pavilhão auricular 
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Figura 9 - (1) Côndilos occipitais; (2)Topo da cabeça; (3) Medula Espinhal; (4)Colher de colheita de amostra; (5) Ponto 

de inserção da colher (Fonte: Procedimento de referência para colheita de tronco cerebral e cerebelo de ruminantes 

para o rastreio das encefalopatias espongiformes transmissíveis – INIAV, I.P.) 

 

 

Desbridar, com o dedo, as ligações à volta da medula espinhal e introduzir a colher de colheita 

no foramen magnum (Figura 9) até sentir que não avança mais. Rodar a colher para a esquerda 

e para a direita, sem nunca dar a volta total, de forma a libertar totalmente o tronco cerebral. 

Puxar a colher de forma a trazer o tronco cerebral para o exterior.  

A amostra é uma porção de tronco cerebral/medula espinhal cervical, com cerca de 8 cm de 

comprimento (Figura 10). Caso a entrega no laboratório seja efetuada no prazo de 24 horas após 

a colheita, colocar a totalidade da amostra no copo e manter a temperatura de refrigeração (2-

8ºC). Se tal não for possível, proceder à sua congelação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Amostra de tronco cerebral (Fonte: Procedimento de referência para colheita de tronco cerebral e cerebelo 

de ruminantes para o rastreio das encefalopatias espongiformes transmissíveis – INIAV, I.P.) 

 

 

Figura 1 
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Os linfonodos retrofaríngeos laterais localizam-se perto da linha média, na zona posterior da 

cavidade bucal junto à faringe e usualmente encontram-se sob músculo, gordura e glândulas 

salivares (Figura 11).  

Após a colheita deverão ser mantidos sob refrigeração se não decorrerem mais de 24 horas até à 

entrega no laboratório. Caso contrário, deverá proceder-se à sua congelação. 

 

 

Figura 11 - Localização dos linfonodos retrofaríngeos laterais em cervídeos (Adaptado de 

“Chronic Wasting Disease – a step by step guide” – Minnesotta Board of Animal Health – 

disponível em https://www.bah.state.mn.us/media/cwd-sampling-guide.pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


