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Resumo 

 

O javali é considerado atualmente o ungulado silvestre mais comum na península 

ibérica e está distribuído por praticamente todo o seu território. 

As densidades que atualmente se verificam aliado ao contacto da espécie com o ser 

humano e com espécies pecuárias aumentam a necessidade de estudar as diferentes 

populações de javali, a nível sanitário principalmente. 

O presente trabalho consiste na avaliação de diversos indicadores e fatores 

considerados relevantes para a gestão cinegética da espécie tendo sido desenvolvido em 9 

zonas de caça com condições sui generis, nomeadamente pela existência de alimentadores e 

alimentação suplementar durante pelo menos uma estação do ano e pela existência de cercas 

que impossibilitam a saída ou entrada de exemplares. Estes fatores para além de garantirem 

que a população na mesma zona de caça é fechada, possibilitam a administração de 

suplementos junto com a alimentação, tornando este tipo de zonas de caça um modelo 

biológico de grande utilidade para o estudo destas populações. 

No decurso deste trabalho, foram realizadas visitas às zonas de caça com o objetivo de 

recolher informações relativas ao maneio alimentar, densidades, a presença de guardas, entre 

outros parâmetros. Posteriormente foi realizado o exame inicial dos animais caçados em 

contexto de montaria com o objetivo de recolher o maior número de informações possível 

sobre a população de javalis de cada zona de caça, assim como amostras de sangue e/ou fezes 

para posterior análise laboratorial.  

A análise dos resultados obtidos permite calcular dados numéricos que traduzem o 

perfil da população em diferentes aspetos, nomeadamente a nível reprodutivo, a nível da 

condição corporal e da qualidade dos troféus. Estes indicadores são todos influenciados pela 

alimentação disponível. Em praticamente todas as zonas de caça os resultados obtidos 

permitem inferir que a alimentação suplementar oferecida é suficiente mas necessária porque 

os valores obtidos são melhores que os descritos na bibliografia como normais para zonas de 

caça com as mesmas condições que as estudadas.  

A nível sanitário é avaliada a presença de tuberculose, parasitas e resistências a 

antibióticos, parâmetros de certa forma dependentes das condições e do maneio da população. 

Relativamente á tuberculose as prevalências calculadas são mais altas que as descritas 

na bibliografia, contudo, estas não descrevem especificamente os valores obtidos em zonas de 

caça idênticas às estudadas. Quanto aos parasitas, os resultados obtidos são idênticos aos 
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reportados na bibliografia. As resistências aos antibióticos foram detectadas em 33,4% das 

zonas de caça analisadas.  

Aquando do exame inicial são avaliados animais clinicamente sãos, logo foi realizado 

também um estudo retrospetivo relativo aos casos clínicos de javalis da empresa Ingulados no 

período de um ano entre 2017/2018. Esta análise permitiu definir como agentes mais 

relevantes Salmonela Cholerasuis e Pasteurela multocida B, muitas vezes associados a 

grandes índices de mortalidade e, como tal, devem ser alvo de intervenção médico-veterinária 

o mais atempadamente possível. A época do ano em que a vigilância da população deve ser 

mais ativa corresponde aos meses de verão devido ao stresse térmico e/ou nutricional a que os 

animais estão sujeitos, e a faixa etária mais afetada corresponde aos animais jovens, até aos 6 

meses de idade. 

 

Palavras-chave: javali, caça, sanidade, gestão.  
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Abstract 

 

The wild boar is currently considered the more common wild ungulate in the Iberian 

Peninsula and it is distributed throughout all the territory. 

The current densities allied to the contact of the species with the human being and 

with livestock species, increase the need to study the several populations of wild boar, 

especially in sanitary conditions. 

The present work consists in the evaluation of several indicators and factors 

considered relevant for the hunting management of the species. This has been developed in 9 

hunting zones with sui generis conditions, namely by the existence of feeders and 

supplementary feeding during at least one season of the year and by the existence of fences 

that prevent the exit or entry of specimens. In addition to ensuring that the population in the 

same hunting zone is closed, these factors also enable the administration of supplements with 

the food, allowing this type of hunting zones to become a very useful biological model for the 

study of these populations. 

During this work, visits were made to the hunting areas with the objective of 

collecting information about food management, densities, presence of guards, and other 

parameters. Subsequently, the initial examination of the animals hunted in the context of the 

hunt was carried out with the objective of collecting as much information as possible on the 

wild boar population of each hunting zone, as well as blood samples and / or faeces for further 

laboratory analysis. 

The obtained results allow us to calculate numerical data that reflect the profile of the 

population in different aspects, mostly in the reproductive level, in the terms of body 

condition and in the quality of the trophies. These indicators are all influenced by available 

food. In almost all the hunting areas the obtained results allow to infer that the supplementary 

feeding offered is enough but necessary since the obtained values are better than those 

described in the bibliography as normal. 

In relation to the sanitary level, we evaluated the presence of tuberculosis, parasites 

and the resistance to antibiotics. All of these parameters are somehow dependent on the 

conditions and management of the population. 

Regarding to tuberculosis the calculated prevalence is higher than those described in 

the literature, however, they do not specifically describe the values obtained in hunting areas 

identical to the ones that were studied. As for the parasites, the results obtained are like those 



x 

 

reported in the literature. Resistance to antibiotics is present in only 33.4% of the analysed 

hunting areas. 

At the time of the initial examination only clinically healthy animals were evaluated, 

therefore it was also performed one retrospective study of the clinical cases of the wild boar in 

Ingulados company within one year from 2017/2018. This analysis allowed the definition of 

the more relevant agents Salmonella Cholerasuis and Pasteurela multocida B, often 

associated with high mortality rates, and because of that, these agents should be targeted for 

veterinary intervention as soon as possible. The time of year in which population surveillance 

should be more active will be the summer months, due to the thermal and / or nutritional 

stress to which the animals are exposed, and the age group most affected corresponds to 

young animals up to 6 months of age. 

 

Key words: wild boar, hunting, sanity, management. 
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1 Introdução  

A presente dissertação de mestrado desenrola-se no âmbito de um estágio na empresa 

“Ingulados”, que se dedica ao apoio à gestão de espécies cinegéticas e pecuárias, O presente 

trabalho teve como objeto de estudo o javali (Sus scrofa).   

As zonas de caça em que foi desenvolvido o trabalho são um modelo biológico ideal 

para estudar a fauna cinegética. A área é sempre acima dos 500 ha, as espécies de caça maior 

tem o acesso ao exterior vedado, o que impede a entrada ou saída de exemplares e existem 

alimentadores, que muitas vezes podem ser utilizados com o objectivo de capturar exemplares 

para que seja possível a recolha e manipulação de animais vivos. Estas características são 

muito importantes para a realização de estudos científicos relacionados com agentes que 

circulam nesta espécie, procedimentos de maneio e o seu efeito na população ou até mesmo 

desenvolver e avaliar medidas profiláticas para o controlo de certos agentes, nomeadamente a 

tuberculose, uma das doenças mais importantes nas espécies de caça maior na Península 

Ibérica. 

Para compreender o sector é essencial abordar levemente o tema da caça, o javali, 

espécie em foco no presente trabalho, seguindo-se uma descrição das principais técnicas de 

maneio utilizadas atualmente na gestão cinegética da espécie nas zonas de caça estudadas, 

assim como uma descrição dos principais problemas sanitários que afetam o javali em zonas 

de caça com as mesmas características, nomeadamente: tuberculose, salmonelose, 

pasteurelose e parasitismo. 

O exame inicial realizado em contexto de montaria constitui uma importante ferramenta 

para avaliar sanitariamente uma população através do qual para além das informações obtidas 

in loco é possível recolher amostras de sangue, fezes ou outro material relevante para 

posterior análise laboratorial. Para além de estudar as características das diferentes zonas de 

caça em que foi possível trabalhar, o objectivo é expor todos os dados recolhidos aquando do 

exame inicial, assim como as análises posteriores às respectivas amostras recolhidas. 

Uma vez que a empresa trabalha também na área do diagnóstico de surtos ou eventuais 

problemas em zonas de caça também será realizada uma análise retrospectiva de todos os 

casos clínicos de javali num período de um ano entre 2017/2018 de forma a identificar os 

principais agentes, a faixa etária mais afectada e o período do ano mais preocupante. 
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Objectivos do trabalho    
 

 Compreender o sector da caça e a gestão cinegética em ecossistemas 

mediterrânicos; 

 Ampliar os conhecimentos na área das doenças que afetam os javalis; 

 Ampliar a experiencia prática relativa aos procedimentos de avaliação sanitária 

de caça maior no local da caçada, assim como relativamente aos métodos de diagnóstico que 

complementam a avaliação sanitária; 

 Adquirir conhecimentos relativamente á epidemiologia de doenças que 

ocorrem em caça maior; 

 Estudo dos principais indicadores biológicos para a gestão cinegética de javali; 

 Estudo da tuberculose e parasitoses em javalis no contexto das montarias; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 

 

2 Revisão Bibliográfica 

2.1 Breve história da caça 
 

Desde muito cedo na história do Homem a caça aparece referida como um elemento 

fundamental para a subsistência da população, ainda antes do Homo Sapiens, uma vez que há 

investigadores que caracterizam a caça, a construção de instrumentos e mais tarde o controlo 

do fogo como os principais avanços que levaram ao aparecimento do género Homo 

(Rabinovich et al., 2008). 

Mais tarde, no tempo dos povos recolectores, Paleolítico mais concretamente, a caça 

assume-se como uma atividade essencial, uma vez que para além da carne, os animais 

caçados eram uma fonte de outros materiais não destinados ao consumo, como as peles e os 

ossos que eram utilizados para a construção de abrigos, instrumentos e vestuário (Steinberg, 

2002). 

Quando avançamos na história da humanidade observamos que a recolecção dá origem 

ao sedentarismo, e com este avanço a caça assume um papel adicional, uma vez que aumenta 

a necessidade de eliminar predadores e outros animais que podem ser uma ameaça para o 

Homem, para os seus animais domésticos ou para as suas culturas agrícolas (Machalek, 

2003). 

Já na Europa moderna a caça assume um lugar secundário para a alimentação uma vez 

que o comércio e a agricultura já estão evoluídos de forma a sustentar a sociedade em termos 

de géneros alimentícios, é nesta fase que o sector cresce em termos económicos, uma vez que 

com a instauração das monarquias e a atribuição de terras às classes sociais mais altas, a caça 

assume um papel mais recreativo, passando a ser uma atividade destinada principalmente a 

membros da aristocracia. Mais tarde, no final do século XVIII este carácter exclusivo deixa de 

existir, estando mais uma vez ao alcance de todos os cidadãos (Theibault, 2004). 

Atualmente, do ponto de vista ético e moral, esta atividade é um tema divergente em 

termos políticos e sociais (Machalek, 2003), uma vez que se observa uma preocupação 

crescente com a conservação. Aliado a este facto, o conceito “One Health” veio alertar a 

população pelo conhecimento da proximidade e relação entre a saúde animal e humana. As 

espécies cinegéticas apresentam um estatuto de destaque neste ponto, quer pela proximidade 

com as populações, culturas e animais domésticos, quer pela facilidade em recolher 



4 

 

informações relativas ao estado sanitário das populações selvagens através dos animais 

caçados (McNamara, 2016). 

A história diz-nos que a caça foi a responsável pela extinção de algumas espécies, como 

o dodo ou o mamute (Steinberg, 2002) mas uma regulamentação adequada neste sector pode 

beneficiar as populações selvagens e muitas vezes ser a única forma de assegurar a 

conservação de algumas espécies (Loveridge et al., 2006). Um exemplo disto é a 

sobrepopulação de espécies invasoras que competem pelo alimento, e podem levar ao declínio 

de uma população autóctone.  

O facto de atualmente o sector ser capaz de gerar um volume de receitas considerável, 

pode ser visto como um estímulo às economias locais, assim como uma fonte de 

financiamento para a conservação dos habitats e espécies. Sendo que para um funcionamento 

harmonioso de todo o sector é necessária uma gestão cinegética ecologicamente sustentável 

(Loveridge et al., 2006). Como exemplo temos a caça destinada á obtenção de troféus, que se 

apresenta como uma atividade altamente seletiva, eliminando essencialmente machos adultos 

e em que os rendimentos obtidos são de grande ordem quando comparados com outras 

modalidades de caça. 

Voltando ao tema da conservação podemos incluir a caça num dos principais sectores 

impulsionadores da formação de reservas e parques naturais, uma vez que levou á 

consciencialização dos governantes e governos para a necessidade de proteger o habitat e as 

espécies, e ao preservar as espécies cinegéticas estamos a preservar também as espécies 

coabitantes (Loveridge et al., 2006). 

2.2 O javali em ecossistemas mediterrânicos 
 

O javali (Sus scrofa), a origem genética do porco doméstico (Lipowski, 2003), é uma 

das espécies de mamíferos cinegéticos mais ligada ao homem desde a pré-história. 

Atualmente para além de ser uma peça chave para os ecossistemas mediterrânicos que a 

albergam é também um importante recurso cinegético e consequentemente económico. 

Ainda assim, apenas nos finais do século XX é que se começou a recolher informação 

verdadeiramente relevante sobre a sua biologia, ecologia e história natural, assim como a 

aplicação destes conhecimentos á gestão cinegética. Estes avanços podem-se explicar pela 

aplicação de novas técnicas de estudo, assim como um aumento do interesse pela espécie 

nesta época (Rosell et al., 2001). 
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2.2.1 Taxonomia 

O javali pertence á Família Suidae, que por sua vez pertence á Ordem Artiodactyla. Há 

9 espécies que pertencem ao Género Sus (Groves, 1981; Lucchini et al., 2005), que se 

localizam principalmente na Asia. Apenas o javali euro-asiático (Sus scrofa) mostra uma área 

de distribuição mais ampla, que para além da Asia inclui o norte de África e a Europa, sendo 

das 9 a espécie mais abundante. Atualmente conhecem-se 17 subespécies do javali euro-

asiático (Groves, 1981; Rosell et al., 2001), destas apenas 2 estão descritas na Península 

Ibérica, sendo elas:  

- S. s. scrofa, que se apresenta distribuído desde a Península Ibérica até ao norte da 

Europa. 

- S. s. meridionalis, que se distribui pelas ilhas da Corsega e Cerdenha, assim como na 

Andaluzia. 

Apesar de já existirem muitos estudos relativos á taxonomia da espécie, a caracterização 

do javali é difícil pela variação de características introduzidas pela domesticação e 

cruzamentos (Rosell et al., 2001). Como tal, os critérios morfológicos e anatómicos não 

permitem uma correta identificação porque não existe uma base clara. Atualmente, para 

conseguir resultados mais conclusivos utilizam-se técnicas de polimorfismo enzimático e 

análise de ADN mitocondrial (Lucchini et al., 2005). 

2.2.2 Distribuição 

Em termos de distribuição é uma espécie presente em todos os continentes com a 

exceção da Antártida (Scandura et al.,  2011), contudo é considerada uma espécie nativa da 

Europa, Asia e norte de África, sendo introduzida nos outros continentes voluntariamente e 

principalmente por motivos cinegéticos, por vezes utilizando animais resultantes de 

cruzamentos entre javalis e porco doméstico (Rosell et al., 2001). 

A destruição do seu habitat, a pressão exercida pela caça, a exploração agrícola e 

pecuária foram os principais fatores que levaram ao declínio da espécie no continente 

europeu. Na primeira metade do século XX as populações de javali na Península Ibérica 

estavam reduzidas a alguns núcleos principais situados em zonas serranas mais remotas, 

assim como a tapadas reais. Após uma mudança na gestão e ordenamento de território assim 

como uma maior preocupação com esta matéria por parte dos diferentes intervenientes no 

sector verificou-se uma expansão e crescimento da população durante a segunda metade do 

século passado (Rosell et al., 2001). Sendo atualmente o ungulado mais abundante e o que 

apresenta uma distribuição mais ampla pela península.  
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Em Espanha o javali é uma espécie amplamente distribuída, mas com ritmos de 

crescimento diferentes dependendo da região uma vez que existem diferenças em termos de 

população existente. Considerando dados obtidos entre o ano de 2000 a 2011 (Martín, 2013) 

podemos dizer que a taxa de crescimento da população aproxima-se dos 90%, ainda que 

sejam números relativamente baixos quando comparados com dados anteriores. Na década de 

70 as taxas de crescimento estavam na ordem dos 150%, devido principalmente á criação da 

Ley de la Caza de 1970, em conjunto com o abandono das zonas rurais por parte da 

população, o que permitiu uma maior dispersão da espécie e aumento de densidade (Gómez & 

Garrido, 1998).  

Em Portugal após o declínio da espécie verificado na primeira metade do século 

passado, o Decreto-Lei nº 47 847 de 1967 interditou a caça ao javali fora dos terrenos 

murados, uma vez que as densidades eram muito reduzidas. Este decreto, aliado ao abandono 

da atividade agrícola, principalmente no interior do país, assim como uma redução 

significativa dos seus predadores, o lobo ibérico e as grandes aves de rapina, permitiram uma 

recuperação gradual das populações, verificada também na década de 70 pelo aumento das 

populações e a sua distribuição, passando de pequenas populações nas zonas fronteiriças 

principalmente a sul do Tejo e no Nordeste Transmontano para estar atualmente distribuído 

também pelas zonas mais litorais e do centro do país (Fonseca & Correia 2008). 

Atualmente é possivel dizer que está distribuído por todo o território nacional com 

exceção dos grandes centros urbanos, assim como algumas zonas do litoral. Apesar de na 

edição anterior de 1990 a espécie ser classificada como quase ameaçado, neste momento é 

considerada uma espécie pouco preocupante em termos de conservação pelo livro Vermelho 

dos vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006). Este crescimento permite classificar o javali 

como a espécie de caça maior mais importante no nosso país (Fonseca & Correia, 2008).  

2.2.3 Morfologia 

Morfologicamente o javali é uma espécie robusta, corpulenta e musculada, com 

membros curtos mas resistentes (Fonseca & Correia, 2008), um pescoço pouco desenvolvido 

e orelhas pequenas que se mantem erguidas, atingindo a altura máxima na região dos 

membros anteriores. Ao contrário do porco doméstico em que a altura máxima se verifica a 

nível dos membros posteriores e em que as orelhas são geralmente mais desenvolvidas e 

caídas. Por fim, contem em cada extremidade 4 dedos revestidos por cascos mas apenas apoia 

os dedos 3 e 4 que se encontram mais desenvolvidos (Rosell et al., 2001). 
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O tamanho é muito variável, principalmente em função do local, habitat e alimento 

disponível. Na Península Ibérica os tamanhos dos adultos variam entre os 75-85kg nos 

machos e os 55-65kg nas fêmeas (Fernández-Llario, 2014). Ainda que em algumas zonas do 

norte e este da europa estejam descritos javalis com tamanho bastante maior, podendo atingir 

os 300kg de peso (Rosell et al., 2001).  

A pelagem do javali vária consideravelmente com a idade. Até aos 6 meses os animais 

apresentam uma coloração muito característica com listas longitudinais amareladas, estas 

características são muito úteis porque facilitam a camuflagem. A partir dos 6 meses e até ao 1 

ano de vida os animais adquirem uma coloração avermelhada, sem listas. Após esse período a 

pelagem escurece e adquire uma tonalidade mais parda, com as extremidades e orelhas mais 

escuras, praticamente negras, e com pelo grisalho principalmente na cabeça e em volta do 

focinho. Pode também adquirir uma coloração mais clara, de cor ocre ou cinza, contudo esta 

coloração é menos comum, por se dever a uma mutação recessiva, há certas populações, como 

no noroeste da França, em que esta mutação pode chegar a 25% dos indivíduos. Na Península 

Ibérica esta espécie apresenta dois tipos de pelagem durante um ano, a pelagem de inverno, 

com pelo longo na camada mais exterior e interiormente uma camada de pelo mais curto, 

espesso e denso, e a pelagem de verão mais curta e pouco densa (Rosell et al., 2001).  

Relativamente á dentição, o javali apresenta uma dentição definitiva composta por 22 

dentes em cada arcada dentária (I
3

3
.C

1

1
.PM

4

4
.M

3

3
), como podemos verificar na figura 1. 

Aquando da determinação das idades a evolução da dentição é de extrema importância 

permitindo estimar a idade até aos 36 meses em campo, uma vez que a erupção os dentes 

definitivos segue um padrão conhecido (OROIAN, T., & Ioan, 2010). Após este período é 

necessário recorrer a outros métodos para estimar a idade baseados no desgaste dos molares e 

pré molares, assim como métodos em que relacionamos a relação do cemento com o canal 

dentário dos incisivos, descritos mais á frente neste documento (Gonçalves et al., 2016).  
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     (Matschke, 1967) 

Para terminar a caracterização da morfologia da espécie é importante referir que existe 

um marcado dimorfismo sexual (Fernández-Llario, 2014), fundamental para a caça seletiva ou 

em situações de controlo de populações, nestes casos um bom conhecimento das 

características que diferem o macho da fêmea é muito importante para um caçador.  

As principais características morfológicas diferenciais são: 

 Maiores dimensões dos Machos; 

 Caninos de maiores dimensões nos machos (troféu); 

 Pele mais espessa e dura na zona no dorso dos machos, importante para evitar 

lesões aquando dos combates entre machos na época do cio; 

 Crina dorsal mais desenvolvida nos machos; 

 Pincel de pelos na zona peniana dos machos correspondente ao prepúcio, assim 

como presença dos testículos abaixo da cauda;  

 No verão é possível observar os tetos das fêmeas, podendo ir de 4 a 6 pares 

(Rosell et al., 2001).  

2.2.4 Biologia reprodutiva 

Esta espécie apresenta um período de gestação de 120 dias. Os leitões nascem cobertos 

de pelo e com a parte locomotora bem desenvolvida o que lhes permite explorar o meio que 

os rodeia desde o nascimento (Rosell et al., 2001). O parto acontece em pequenas escavações 

cobertas de matéria vegetal de modo a garantir o isolamento térmico do ninho (Fernández-

Llario & Mateos-Quesada 2005), ainda que esta estrutura permita também alguma proteção e 

coesão do grupo nos primeiros 15 dias de vida. Estes ninhos apenas são utilizados nos 

Figura 1. Dentição definitiva de Sus scrofa (adaptado de Matschke 1967) 
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primeiros dias de vida dos leitões, e após este período é muito comum que o grupo 

reincorpore o grupo matriarcal de origem da mãe (Fernández-Llario, 2004). 

Os machos jovens chegam á puberdade por volta dos 10 meses, mas apenas por volta 

dos 2 anos de vida é que se encontram preparados para competir pelas fêmeas adultas. Nas 

fêmeas isso não acontece e entre os 8 a 10 meses podem já estar preparadas para a reprodução 

(Rosell et al., 2001). Uma vez que o peso é um factor chave para desencadear a atividade 

reprodutiva, a disponibilidade alimentar influencia estes períodos, assim como a época de 

partos (Fernández-Llario & Carranza, 2000). Em diversas populações da península observou-

se que para iniciar a atividade reprodutiva na fêmea existe um peso mínimo de 30 Kg 

(Fernández-llario & Mateos-quesada, 1998). 

Podemos então dizer que é uma espécie que apresenta elevada capacidade reprodutora 

que se deve principalmente á precocidade a que alcança a maturidade sexual, á sua gestação 

relativamente curta e á elevada média de crias por ninhada, quando comparada com outras 

espécies de caça maior, atingindo uma média de 3,5 leitões desmamados por fêmea em 

ecossistemas mediterrânicos (Fernández-llario & Mateos-quesada, 1998). Esta média é menor 

que a média de leitões nascidos por fêmea, uma vez que temos de contabilizar o efeito da 

mortalidade. Várias são as causas para a morte dos leitões (Massei et al., 1997), das quais se 

estabelecem como mais importantes: 

 A hipotermia (principalmente ao nascimento, uma vez que tem pouca gordura 

subcutânea, assim como pouca glicose no sangue); 

 As doenças virícas ou bacterianas (uma vez que ao nascimento apresentam 

escassos anticorpos maternos pela pouca permeabilidade da placenta a estes); 

 A predação; 

 Os períodos de seca são também um problema uma vez que causam uma baixa 

produção de leite levando a elevada mortalidade. 

Podemos dizer que em contexto mediterrânico o javali apresenta uma atividade sexual 

cíclica, normalmente apresentam um período de anestro durante o verão, iniciando-se o cio 

entre setembro e dezembro, e consequente período de nascimentos entre janeiro e abril. É 

possível que exista um segundo período de partos no verão, principalmente em fêmeas de 

mais idade, melhor condição corporal ou nas fêmeas que perderam a ninhada anterior, 

contudo há autores que defendem que podem ocorrer partos praticamente todo o ano (Rosell 

et al., 2001). Convém também referir que o reinício da atividade sexual está condicionado por 
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factores ambientais como a disponibilidade alimentar e a pluviosidade (Fernández-Llario e 

Mateos-Quesada 2005; Santoset al., 2005).  

2.2.5 Alimentação 

O javali é uma espécie omnívora, de hábitos oportunistas e generalistas, utilizando 

essencialmente a matéria vegetal para a sua alimentação. A matéria animal apresenta um 

papel secundário, sendo quantitativamente pouco significativa, ainda assim é um 

complemento nutricional indispensável (Schley & Roper, 2003). 

A sua plasticidade ecológica permite a utilização de muitas fontes de alimento 

diferentes conforme a disponibilidade e as necessidades do animal. A matéria vegetal 

constitui cerca de 95% do total de alimento consumido existindo uma grande variedade de 

plantas que são consumidas (Cellina, 2008) sendo necessário a inclusão de alimento de 

elevado valor energético, como a bolota, pinhões, castanha, azeitonas, ou cereais com essas 

características como o milho. Apesar de tudo a bolota parece ser o alimento preferido (Schley 

& Roper, 2003). 

Quanto á matéria animal ainda que a quantidade consumida seja pouca, é essencial para 

o javali, uma vez que esta espécie é um monogástrico e apenas 30% da matéria vegetal 

consumida é assimilada (Fernández-Llario, 2014), como tal o alimento de origem animal é 

um bom complemento a esta alimentação. O consumo de matéria animal depende sobretudo 

da idade do animal e é maior no período de crescimento. Em condições normais o javali 

encontra alimento de origem animal de duas formas distintas, por predação (pequenos 

mamíferos, anfíbios, ovos de aves ou invertebrados) ou por necrofagia (Fernández-llario, 

2014).   

2.2.6 Comportamento 

O javali é uma espécie que geralmente se agrupa em grupos familiares, entre os 3 e 5 

animais adultos (Fernández-Llario et al., 1996; Rosell et al., 2001). 

Nesta espécie o grupo matriarcal pode ser considerado a unidade básica, sendo 

constituído por várias fêmeas acompanhadas pelas suas crias, normalmente são lideradas pela 

fêmea de estatuto social mais elevado e as relações que se estabelecem entre os vários 

membros do grupo são de extrema importância para a sobrevivência deste e da sua prol, uma 

vez que permitem a aprendizagem de estratégias individuais e colectivas, assim como 

fenómenos de adoção de ninhadas por parte de outra fêmea quando a mãe dos respectivos 

leitões morre (Rosell et al., 2001).  
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Para além dos grupos de fêmeas existem também grupos de machos jovens, que se 

veem obrigados a abandonar os grupos matriarcais pela pressão dos machos mais velhos, 

machos estes que apesar de serem solitários durante a maior parte do ano se aproximam das 

fêmeas no período do cio, podendo ter de competir pelas mesmas com outros machos. É 

durante este período que se pode observar uma maior heterogeneidade dos grupos (Rosell et 

al., 2001).  

Entre partos, os grupos são muito estáveis. Contudo, na época do parto as fêmeas 

prenhes tendem a procurar um local indicado para o parto e primeiros dias de vida dos leitões. 

A seleção deste local compreende essencialmente 3 aspectos importantes (Fernández-Llario & 

Mateos-Quesada 2005):  

 A presença de um ponto de água perto, geralmente a menos de 200 m do ninho, 

para que a mãe possa beber sem abandonar o ninho por muito tempo; 

 Zona com exposição solar, principalmente quando o parto se dá entre fevereiro e 

abril, de forma a facilitar a termorregulação dos leitões; 

 Zonas com cobertura vegetal abundante, que permite que as crias se escondam 

com facilidade dos predadores. 

Grande parte das populações apresenta atividade noturna e crepuscular (Rosell et al., 

2001), contudo quando a pressão humana é baixa, como nas áreas protegidas, também se 

observa atividade diurna (Fernández-Llario et al., 1996). Ainda que seja difícil a observação 

direta do javali, é relativamente fácil detectar indícios da sua presença. Os excrementos e as 

pegadas são talvez os indícios mais comummente conhecidos, contudo existem outros rastos e 

indícios característicos da espécie que é importante conhecer (Fonseca & Correia 2008). 

Os banhos são zonas utilizados pelos javalis para se impregnarem com barro, é possível 

observar a impressão do corpo do animal ou pelos nestes locais. Esta atividade tem como 

funções não só a eliminação de ectoparasitas, que ficam retidos no barro e caem com ele 

quando este seca e se desprende, como também a termorregulação, necessária porque os 

javalis não apresentam glândulas sudoríparas (Fernández-Llario, 2014) sendo igualmente 

importante para o comportamento sexual dos machos durante o cio (Rosell et al. 2001; 

Fonseca & Correia 2008).  

Outro indício que podemos observar são os troncos de algumas árvores marcados, quer 

pelo corpo do animal a esfregar-se contra o mesmo, quer pelos caninos. As árvores marcadas 

apresentam geralmente a sua casca lisa e com uma fina camada de barro. O comportamento 
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de esfrega tem vários benefícios, sendo a eliminação de parasitas um dos mais relevantes 

(Fonseca & Correia 2008). Quando falamos nas marcas realizadas com os caninos 

verificamos que são realizadas essencialmente pelos machos para afiar as presas, e tendem a 

aumentar na época do cio, com a deposição de pequenas quantidades de saliva rica em 

aldosterona (Rosell et al., 2001). Este facto permite-nos dizer que os arranhões nas árvores 

são importantes a nível sexual, territorial e hierárquico.    

O javali tem um comportamento muito característico para se alimentar de raízes ou 

larvas de insectos, em que o animal revolve o solo com o focinho. Este comportamento no 

campo é facilmente detectado como uma área de solo revolvido, de tamanho variável, idêntico 

ao solo lavrado (Rosell et al., 2001). 

Por fim, podemos também observar as camas, as de uso diário são relativamente 

simples, podendo ser de uma pequena depressão ou buraco no solo, a algo mais elaborado 

com cobertura vegetal (Rosell et al., 2001). Quando constituem o local de nascimento da 

ninhada são geralmente mais complexas, com ramos e arbustos empilhados de forma a 

oferecer abrigo aos leitões nos primeiros dias de vida (Fernández-Llario & Mateos-Quesada 

2005; Fernández-Llario 2014). 

2.2.7 Importância da espécie na sociedade 

A caça desta espécie faz parte das tradições, principalmente quando falamos das zonas 

rurais. Com o aumento das populações de javali a espécie tornou-se uma das mais importantes 

na península ibérica, e pela sua abundancia em comparação com as outras espécies de caça 

maior, podemos dizer que é a espécie mais abundante no que toca a este tipo de caça 

revelando-se muito importante em diversos aspectos ( Pérez, 2014), que se podem agrupar em 

3 grupos: importância económica, social e sanitária. 

2.2.7.1 Importância económica 

Como referido anteriormente, o javali pode ser considerado a espécie mais importante 

em termos de caça maior (Fonseca e Correia 2008), importância essa que se tem vindo a 

verificar com o aumento do número de peças de caça caçadas na primeira década do século 

XXI. Em Espanha o número de peças caçadas aumentou de 117.305, em 2000/2001, para 

222.658 em 2010/2011, verificando-se um aumento de cerca de 10% ao ano. Os dados mais 

recentes oficiais apontam para um número de 268655 animais abatidos em 2013, com um 

valor económico superior a 15 000 000 euros relativo apenas á venda da carcaça em primeira 

instância (Martín, 2013). Em Portugal o negócio da caça durante a época de caça 2013/2014 
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teve um valor de 329,2 milhões de euros, valor obtido por um estudo do INIAV em 

colaboração com a Câmara de Mértola. (CNCP, 2018)  

Com o aumento do número de peças caçadas, também se verifica um aumento das 

receitas geradas por este sector, contudo é também importante referir que não é apenas o 

sector da caça que beneficia diretamente com este aumento, estando também incluídos o 

sector da carne, hotelaria e restauração, entre outros (Martín, 2013). 

 

Uma das principais fontes de receita deste sector é o montante pago pelos caçadores 

para que possam participar numa jornada cinegética (figura 2), contudo não é muito fácil 

estimar os ganhos obtidos em jornadas de caça (Pérez, 2014), principalmente porque os 

preços pagos por caçador e 

montaria variam muito e muitas 

vezes não existe um registo 

oficial dos mesmos. Ainda 

assim e atendendo a dados 

estatísticos fornecidos pelo 

MAGRAMA de Espanha 

podemos realizar um cálculo 

simples para entender melhor a 

ordem de valores de que 

falamos (Ministério de 

Agricultura y pesca, 

Alimentacion and Ambiente, 

2015). Considerando que o preço médio por captura era de 305€ em 2011, e temos um 

número de 222.658 animais abatidos no mesmo ano, obtemos apenas nesta parcela 67 910 

690€ mobilizados. Contudo á que ter em conta que em montarias consideradas de elite, em 

que a qualidade dos animais e da caçada aumenta consideravelmente, o preço por animal 

também aumenta (Pérez, 2014). 

Por fim é importante referir que dentro do sector cinegético, para além dos referidos 

acima se encontram muitos outros subsectores essenciais para o bom funcionamento deste, e 

que consequentemente beneficiam com ele, sendo os principais (Pérez, 2014): 

 A Taxidermia, que manipula os troféus de caça, os caninos no caso do javali; 

Figura 2. Quadro de caça em montaria de javali em Espanha  
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 A Veterinária, responsável pela inspeção das peças de caça e controlo sanitário 

das populações; 

 As Matilhas, essenciais ao funcionamento de grande parte das montarias; 

 Os Armeiros, que equipam os caçadores; 

 A gestão dos coutos de caça, que é responsável pelo ordenamento e gestão dos 

terrenos cinegéticos;  

 O estado em Portugal e as Comunidades autónomas em Espanha, que são 

responsáveis pela emissão das licenças necessárias á atividade. 

2.2.7.2 Importância social 

O javali é uma espécie cinegética e como tal é benéfica para as áreas rurais uma vez 

que estimula a fixação das populações nestas zonas porque trás benefícios económicos para 

essas regiões provenientes da caça e de todos os serviços utilizados pelos caçadores como a 

restauração ou hotelaria. 

Contudo nos últimos anos tem-se observado uma expansão territorial desta espécie 

(Pérez, 2014), existindo 

atualmente notícias em Portugal 

que mostram estes animais na 

praia em conjunto com humanos 

sem terem qualquer medo destes 

(figura 3). Esta expansão para os 

subúrbios urbanos dá lugar a 

uma maior interação entre esta 

espécie e o ser humano que tem 

consequências nefastas para a 

sociedade (Meng & Lindsay, 

2009).  

O javali como já vimos anteriormente é uma espécie com grande capacidade para se 

adaptar a novos habitats e os subúrbios de grandes cidades apresentam vários benefícios. Em 

primeiro lugar pela disponibilidade de alimento, principalmente resíduos orgânicos 

produzidos pelo ser humano que são utilizados como fonte de alimento pelo javali. Aleado a 

esse facto está a proibição da caça nestas zonas que são por isso utilizadas como um refúgio 

para a espécie, estando até demonstrado que o número de animais nas zonas circundantes das 

Figura 3. Javalis na praia da Arrábida (adaptado de JN 2017) 
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cidades aumenta entre outubro e fevereiro, período em que ocorrem montarias (Casas et al., 

2008). 

Para o ser humano há várias consequências negativas inerentes á ocupação de zonas 

urbanas por esta espécie. 

Em primeiro lugar, com a proximidade da espécie, aumenta a probabilidade de 

encontros com humanos e animais domésticos e apesar de a espécie ter como principal 

comportamento a fuga quando se sente ameaçado, tal pode não acontecer em algumas 

situações, verificando-se uma atitude mais agressiva, podendo ocorrer ataques, que estão 

documentados em Espanha, ainda que sejam geralmente de pouca gravidade (Casas et al., 

2008). 

Outro problema que advém desta expansão de habitat é a presença mais assídua de 

javalis em vias públicas, principalmente durante a noite, de acordo com os seus hábitos 

noturnos (Pérez, 2014). Este facto aumenta a probabilidade de um acidente rodoviário 

provocado pela espécie.  

Por outro lado, temos também os danos causados pelos animais no meio circulante às 

habitações, principalmente pela busca de alimento, o que leva a danos materiais em parques e 

jardins privados, assim como em contentores de resíduos, uma grande fonte de alimento para 

a espécie aquando da sua presença nas zonas urbanas (Casas, et al., 2008; Fonseca & Correia, 

2008). Estes danos geralmente não acarretam problemas de maior, contudo, pelo facto de 

serem recorrentes em algumas localidades, podem ter graves repercussões a nível social 

(Pérez, 2014) principalmente quando danificam culturas que são a principal fonte de 

rendimento de algumas famílias (Fonseca & Correia, 2008). 

2.2.7.3 Importância sanitária 

Quando falamos em sanidade podemos dizer que o javali tem um papel muito 

importante, principalmente pelo aumento da população, o que aumenta a probabilidade de 

contacto da espécie com humanos e outros animais (Pérez, 2014). Este facto é apoiado pela 

contínua investigação que atribui ao javali um papel fundamental como reservatório e 

portador de várias patologias passiveis de outras espécies assim como o Homem(Meng & 

Lindsay, 2009). 

Em termos de saúde pública o maior risco inerente ao contacto com a espécie são as 

zoonoses, das quais se destaca a Tuberculose (García Jiménez, 2013), a Hepatite E (Mesquita 

et al., 2016), Salmonella spp, E. coli (Díaz-Sánchez et al., 2013; Pérez, 2014), e parasitas 

como Trichinella (Gamito-Santos et al., 2009) ou Toxoplasma gondii (Calero-Bernal et al., 
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2013). A transmissão destes agentes está geralmente associada a dois comportamentos de 

risco. Em primeiro lugar está o consumo de carne, que pode advir de animais doentes ou 

carcaças contaminadas (Van Campen & Rhyan, 2010), contaminação essa que pode advir do 

tiro e das condições de conservação, mas que também pode ocorrer durante todo o circuito 

comercial (Pérez, 2014). Depois, mas não menos importante está o contacto direto com a 

carcaça ou materiais contaminados por esta (Van Campen & Rhyan, 2010). Neste caso o risco 

recai principalmente sobre pessoas que trabalham diretamente com estes animais, sejam 

magarefes, veterinários, caçadores, taxidermistas, e qualquer outra pessoa que entre em 

contacto direto com as carcaças (Pérez, 2014). Com a expansão do território desta espécie 

aumenta consideravelmente esta via de infeção, podendo até ocorrer a contaminação de cursos 

de água ou outros meios passiveis de transmitir agentes patogénicos ao Homem, não sendo 

necessário nestes casos um contacto direto com o animal, mas sim com o material excretado 

por ele (Casas et al., 2008). 

Para além do Homem também os animais domésticos podem ser afetados diretamente 

pela espécie. Apesar de todos os tipos de exploração poderem ser afectados pela proximidade 

do javali, as explorações em regime extensivo são as mais susceptíveis, uma vez que o javali 

contacta diretamente e partilha espaços com os animais domésticos no pasto, nomeadamente 

pontos de água ou locais de alimentação (locais de interação) (Abrantes, 2017). Esta interação 

aumenta o risco de introdução de agentes patogénicos na exploração uma vez que o javali é 

reservatório de vários agentes, alguns dos quais alvo de planos de erradicação em animais de 

interesse pecuário e passiveis de causar doença nessas espécies, sendo os mais importantes, 

Mycobacterium bovis (Parra, et al., 2005), Brucella suis (Munõz et al. 2016), o vírus da 

doença de Aujeszky (Boadella et al., 2012), o circovirus suíno tipo 2 (María & Gerveno, 

2017; Rodríguez-Prieto et al., 2013), o vírus da peste suína Africana (UE 2018/834), entre 

outros. 

Este facto aumenta a necessidade de estudos e medidas preventivas a fim de evitar o 

contacto do javali com estes animais, como barreiras físicas ou comedouros seletivos 

(Abrantes, 2017), contudo há outras medidas que podem ser adoptadas com a mesma 

finalidade, como a redução do número de animais ou a implementação de medidas para 

reduzir a prevalência destes agentes nas populações de javali (Gortázar et al., 2007). 

Para além dos humanos e dos animais domésticos também outras espécies de animais 

selvagens podem ser afectadas pelo javali (Pérez, 2014), principalmente porque muitos dos 

agentes infecciosos que circulam entre as populações de javali são passiveis de ser 
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transmitidos e causar doença a outras espécies, como por exemplo Mycobacterium bovis que 

pode também ser encontrado em veado, gamo e outros cervídeos, espécies que coabitam 

muitas vezes com o javali (García Jiménez, 2013). 

A nível ecológico um dos problemas é a utilização de sistemas de maneio para javali 

que incluem alimentação e delimitação do seu espaço com cercas. Em muitas destas zonas de 

caça observa-se um aumento de densidade animal, sem existirem medidas preventivas para 

evitar problemas sanitários, de tal forma que em alguns casos se observam surtos de doença 

com características anormais, muitas vezes mais graves do que era de esperar numa população 

controlada e equilibrada (Pérez, 2014).  

Estes sistemas são fruto de um incremento do mercado, como tal é necessário um estudo 

mais aprofundado destes sistemas e da forma como os agentes circulam entre as suas 

populações, com o objectivo de conseguir estabelecer medidas de prevenção e controlo que 

evitem estes casos, que geralmente acarretam graves consequências económicas para o 

proprietário e graves repercussões para a população e o seu habitat (Pérez, 2014).  

 

2.3 Gestão populacional  
 

Quando falamos de gestão cinegética é importante ter em conta que se trata de uma 

matéria multidisciplinar, abordando temas tão distintos como a sanidade animal e a botânica. 

Neste trabalho serão abordados temas e procedimentos mais ligados á sanidade cinegética, 

contudo e uma vez que não podemos dissociar os dois temas, tentarei explicar os principais 

procedimentos associados á gestão populacional, que são essenciais a uma população, quer do 

ponto de vista sanitário, quer do ponto de vista do bem-estar. 

2.3.1 Alimentação suplementar 

Esta prática, consiste em fornecer alimento aos animais, para além do presente no meio 

ambiente, apesar de ser considerada essencial em algumas situações, há também autores que 

diferem dessa ideia. 

Em termos legais, a maior parte dos documentos legislativos ou não aborda a questão, 

ou refere-se a ela de forma superficial. Em Portugal não há legislação referente a este aspecto. 

Em Espanha e uma vez que as normativas têm de partir das comunidades autónomas, apenas a 

Extremadura aborda esta prática de forma mais profunda, estabelecendo o tipo de alimento a 

ser utilizado e as regras para a colocação de comedouros (Consejería de Agricultura 

Desarrollo Rural Medio Ambiente y Energía, 2016). No entanto, apesar de não existir nenhum 
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documento legislativo que estabeleça as regras para as restantes áreas da península ibérica, é 

uma prática comum em zonas de caça cercadas do centro e sul do país (Gonçalves, 2017). 

Existem atualmente evidências que a alimentação suplementar ajuda a melhorar os 

índices reprodutivos da população, revelando-se muitas vezes essencial para a manutenção de 

uma população estável quando a disponibilidade alimentar do habitat não é suficiente para a 

densidade animal existente (Gonçalves, 2017). Por outro lado há trabalhos que indicam que 

quando a alimentação se realiza sem qualquer controlo se verifica uma maior transmição de 

doenças principalmente devida á agregação dos animais (Gortázar et al., 2007). 

Ainda assim, é essencial referir que uma alimentação correta e controlada é importante 

para a redução do stresse nutricional, principalmente nos meses mais quentes (Gonçalves, 

2017), e muitas vezes como um meio para controlar a circulação e efeito de alguns agentes 

(Risco et al., 2014), como é o caso da tuberculose, em que já está provado que uma 

alimentação rica em Vit. D3 diminui a severidade das lesões de tuberculose (Risco et al., 

2016).  

A alimentação suplementar realiza-se com vários objectivos, os principais são: 

1. Facilitar as capturas aquando das caçadas 

Tem por base a suplementação de uma determinada zona durante um tempo específico 

com o objectivo de manter as populações numa determinada área para garantir o sucesso das 

atividades cinegéticas. Contudo, legalmente, este tipo de ações só pode ser realizado quando 

estão contempladas no plano técnico de caça da zona em questão. Por outro lado, e 

principalmente em caçadas de espera, utilizam-se alimentos mais atrativos, como o milho, de 

forma pontual para atrair o animal ao local onde se irá realizar a atividade (Braga et al., 2010). 

Importa também ter em conta que a legislação espanhola não permite a caça em pontos onde 

se esta a suplementar, seja de forma pontual ou permanente (Gonçalves, 2017). 

2. Evitar danos a outras espécies animais ou vegetais 

Aquando do aumento da densidade e distribuição das populações de javali, um dos 

maiores lesados é o meio ambiente, nomeadamente as espécies vegetais e animais consumidas 

por esta espécie (Cellina, 2008; Braga et al. 2010). Com a proximidade das comunidades, 

também as culturas são afectadas. Como tal a alimentação suplementar pode ser utilizada 

como um método para evitar estes danos, ainda que muitas vezes a alimentação apenas vai 

aumentar densidade e consequentemente os efeitos negativos da mesma, tal não acontecem 
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quando esta suplementação se realiza de forma correta (Gonçalves, 2017). Para solucionar 

este problema Vassant estabeleceu vários requisitos para que esta operação tenha sucesso 

(Vassant, 1994).  

 Disponibilizar alimento mais atrativo que o existente na cultura a proteger; 

 Administrar apenas pouco tempo antes do momento em que podem acontecer 

estragos e apenas até ao momento em que a cultura é armazenada; 

 Realizar o procedimento em grandes extensões de terreno, para que todos os 

animais tenham oportunidade de se alimentar, evitando desta forma que a 

competição pelo alimento leve os animais mais abaixo na hierarquia a optarem 

por alimentarem-se das culturas; 

 Deve ser realizado em áreas de monte afastadas dos locais de cultivo. 

 

3. Administrar medicamentos, suplementos ou vacinas 

Este tema é talvez das razões que causam mais discórdia relativamente á alimentação 

suplementar. Apesar de não estar prevista na legislação a administração de medicamentos e 

vacinas por via oral, esta prática é benéfica em muitas situações (Gonçalves, 2017). Um dos 

poucos documentos que se refere a este tema como benéfico é o PATUBES (Plan de 

Actuación sobre Tuberculosis en Especies Silvestres, 2005). Este documento descreve a 

utilização de uma vacina oral como profilaxia para a tuberculose, no entanto, o mesmo 

documento recomenda a diminuição da alimentação suplementar como uma medida de 

controlo da mesma patologia. Como referido anteriormente apenas a normativa relativa á 

região da Extremadura refere este ponto, e dá especial importância á suplementação com Vit. 

D3 a fim de melhorar o sistema imunitário e como tal melhorar a resposta do animal perante a 

infeção por tuberculose (Consejería de Agricultura Desarrollo Rural Medio Ambiente y 

Energía, 2016). Atualmente a equipa onde o presente trabalho foi realizado está a desenvolver 

soluções alternativas ao uso de fármacos como os antibióticos, que passam essencialmente 

pela utilização de bactérias benéficas, os próbióticos (Bravo, 2017), de forma a melhorar o 

sistema imunitário do animal. 

Como já vimos existem muitos benefícios estudados para este tipo de administração, 

contudo há também argumentos contra, que se relacionam sobretudo com a impossibilidade 

de assegurar que a quantidade consumida por cada animal é a indicada, assim como a 

possibilidade de existirem outras espécies a aceder aos comedouros, contudo este risco pode 
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ser minimizado aquando da utilização de comedouros seletivos para javalis, podendo até 

existir comedouros específicos para adultos e jovens desta espécie (Gonçalves, 2017).  

 

4. Manter populações de javali quando os recursos naturais não o permitem 

Há certas épocas em que os recursos naturais são suficientes para manter uma 

população de javalis em bom estado corporal, contudo, e principalmente em zonas de caça 

cercadas em que a densidade é geralmente mais elevada, em algumas épocas do ano é 

necessário uma ajuda á população, com o objectivo de manter a condição corporal dos 

animais (Cellina, 2008). Geralmente este aporte de alimento é realizado ad libitum, e nas 

épocas em que os recursos naturais escasseiam. Em certas situações este tipo de alimentação 

realizasse durante todo o ano, principalmente em zonas de caça cercadas com o objectivo de 

conseguir uma taxa de capturas elevada, assim como uma boa qualidade de troféus. Isto 

acontece porque este tipo de prática favorece a produtividade das fêmeas e o desenvolvimento 

dos troféus em machos (Gonçalves, 2017). 

2.3.2 Melhoria do habitat 

A melhoria do habitat é outra medida que podemos utilizar de forma a gerir da melhor 

forma uma população de javalis. Tal como em todas as espécies cinegéticas, a melhoria do 

habitat constitui um bom método para assegurar que a população que estamos a gerir não se 

dispersa muito no terreno, dificultando a atividade cinegética. 

Para melhorar um habitat de javalis há muitos métodos que são comuns a outras 

espécies, contudo temos também procedimentos específicos que não são transversais a todas 

elas. 

Está demonstrado que para manter uma população de javalis num determinado local são 

necessários 3 recursos essenciais, alimento, pontos de água e zonas de refúgio, utilizadas para 

as camas e partos (Fernández-Llario et al., 2003).  

Para conseguir manter uma população num local específico é então, essencial a 

existência de pontos de água próximos, contudo nesta espécie, para além da necessidade de 

beber água, também são essenciais em termos comportamentais os banhos (Fernández-Llario 

et al., 2003). Geralmente quando é necessária a construção ou instalação de pontos de água, 

estes realizam-se relativamente próximos às zonas de monte utilizadas como refúgio de forma 

a tentar impedir a dispersão dos animais (Gonçalves, 2017). 
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Quanto às zonas de refúgio, são geralmente zonas de monte denso que fornecem refúgio 

aos indivíduos, e como tal, a sua eliminação está relacionada com a ausência de javalis nessa 

zona (Fernández-Llario et al. 2003; Gonçalves, 2017). 

A alimentação é também um recurso essencial, como tal e para além da alimentação 

suplementar, podemos utilizar sementeiras, que acabam por ser uma solução mais em conta 

para assegurar um bom aporte alimentar á população. Geralmente utiliza-se uma mistura de 

cereais e leguminosas de forma a assegurar um bom valor energético e um bom aporte 

proteico, respectivamente (Gonçalves, 2017). 

Por fim, e uma vez que para manter uma população estável é muito importante que as 

densidades sejam as mais indicadas em relação ao terreno disponível, a gestão populacional 

tem um papel fundamental para a gestão cinegética e os objectivos dos proprietários tem de 

ser levados em conta (Gonçalves, 2017). 

Para conseguir assegurar uma gestão populacional correta um dos aspectos mais 

importantes é a realização de censos, para saber a densidade existente e depois da 

implementação de medidas específicas, conseguir verificar se as mesmas tiveram o efeito 

desejado. Nesta espécie, principalmente pelos seus hábitos comportamentais, como a 

atividade noturna e crepuscular e a preferência por zonas de monte denso, estas operações são 

bastante mais complexas que em outras espécies (Gonçalves, 2017). Neste âmbito podem ser 

utilizadas estatísticas de caça, foto amostragem, entre outras, que serão exploradas mais á 

frente neste trabalho. 

Depois de avaliar as densidades existentes podemos realizar vários procedimentos de 

forma a conseguir os objectivos determinados pelo gestor como adequados ao terreno e 

recursos disponíveis. 

Quando o objectivo é melhorar a densidade ou qualidade dos troféus de uma população, 

assim como quando o objectivo é criar uma nova zona de caça, recorremos á introdução ou 

reintrodução de animais nessa área determinada. Contudo há que ter em conta que este tipo de 

procedimentos é regulado pelo organismo de tutela responsável por esta matéria. Sendo por 

isso necessário assegurar que o estado sanitário e a pureza dos espécimes introduzidos estão 

de acordo com a legislação em vigor e que não irá ocorrer um desequilíbrio do ecossistema 

que ponha em risco as espécies já existentes naquela zona (Gonçalves, 2017). Estes 

procedimentos são essenciais, uma vez que os maiores problemas inerentes às introduções, 

são a nível genético, pela introdução de híbridos de porco doméstico porque apresentam um 

crescimento e desenvolvimento dos troféus mais rápido (Scandura et al., 2011). A par deste 
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problema, também a nível sanitário as introduções não controladas apresentam um risco, uma 

vez que diferentes regiões apresentam diferentes agentes a circular, e como tal as espécies 

autóctones podem não estar imunologicamente preparadas para responder da melhor forma a 

estes agentes, causando grandes perdas, dentro da mesma espécie, e até para espécies que 

partilhem o mesmo habitat (Fernández et al., 2006).  

Para introduzir novos indivíduos há dois métodos possiveis. O primeiro é a compra de 

animais a outras zonas de caça ou explorações específicas que se dedicam á cria desta espécie, 

sendo necessário todos os procedimentos referidos anteriormente. Como alternativa existe 

também a possibilidade da criação de áreas de cria dentro da mesma zona de caça, áreas onde 

está interdita a caça e com o objectivo de garantir a sobrevivência de crias e juvenis nestas 

áreas, a fim de serem libertadas para a zona de caça quando necessário (Gonçalves, 2017). 

Esta realidade é muito diferente em Portugal uma vez que a cria e produção de javali apenas é 

autorizada quando o objectivo é a produção de carne estando interdita a venda de exemplares 

para repovoamentos. 

Outro procedimento essencial ao controlo de populações é a diminuição no número de 

indivíduos. Densidades excessivamente elevadas acarretam um risco quer para a população de 

javali, quer para todas as outras espécies animais e vegetais que partilham o seu habitat 

(Gonçalves, 2017). Estas operações são geralmente realizadas com o recurso a ações 

cinegéticas, contudo há muitos autores que referem que estas ações não devem ser o único 

método para o fazer e defendem que a par destas atividades é essencial ter em conta a idade 

dos animais caçados, assim como a quantidade e tipo de alimentos disponíveis para conseguir 

uma diminuição da população adequada, uma vez que se não tivermos em conta este tipo de 

dados podemos não conseguir os resultados esperados (Massei et al., 2015). 

Com o objectivo de conseguir um melhor controlo populacional pode ser utilizado 

cercado cinegético de forma a impedir a entrada e saída de animais da área que estamos a 

gerir. Apesar de não ser o único método para o fazer, é sem qualquer dúvida o método mais 

eficaz, uma vez que todos os outros procedimentos se baseiam em criar as melhores 

condições para manter as populações num determinado local, mas no fundo não evitam a 

100% uma dispersão dos animais como acontece com este método. É importante referir que a 

instalação de cercas está perfeitamente regulamentada em Espanha e cada comunidade 

autónoma tem normas estabelecidas, que estabelecem as características e requisitos para que 

as mesmas possam ser utilizadas numa zona de caça (Gonçalves, 2017). Com a instalação de 

cercas é possível a manutenção de uma população num determinado local e desta forma as 



23 

 

cercas são uma grande ferramenta que permite uma melhor gestão e controlo destas 

populações. Contudo é essencial ter em conta que estão inerentes a este procedimento alguns 

inconvenientes, como a existência de densidades muito elevadas e a sua relação com a 

propagação de agentes (Vicente et al., 2007) ou a diminuição da variabilidade genética da 

população (Mysterud, 2010). Para que tal não aconteça é de extrema importância uma correta 

gestão cinegética nestas zonas de caça a fim de evitar problemas de maior que ponham em 

causa a população de javalis, o habitat que utilizam e as espécies que coabitam com os 

mesmos.  

 

2.4 Sanidade cinegética 
 

A gestão sanitária de uma população de javali é de extrema importância, uma vez que 

associado ao facto de esta espécie ser o ungulado selvagem mais amplamente distribuído na 

península ibérica é uma espécie que partilha muitos agentes com os animais domésticos, e 

alguns deles com o ser humano. Esta importância assume-se como ainda mais relevante 

quando nos referimos aos ecossistemas mediterrânicos, em que se verificam densidades 

relativamente elevadas, principalmente na região do sudoeste espanhol (Rosell et al. 2001), o 

que associado com o numero de produções pecuárias em extensivo, que predominam nesta 

zona, trás vários inconvenientes, principalmente pela existência de uma interfase bovinos-

javalis pela partilha de espaços de abeberamento e alimentação que favorece a propagação de 

agentes (Abrantes, 2017). Como tal é essencial uma gestão sanitária em populações de javali 

em liberdade ou com limitação de movimentos mas com condições muito próximas ao estado 

selvagem. É este tipo de populações que geram alvo de estudo neste trabalho pelas condições 

a que estão sujeitas. O facto de estas populações terem uma limitação de movimentos, ainda 

que apenas lhes seja vedada a saída do espaço correspondente á zona de caça, espaço este 

sempre superior aos 500 ha, permite também um estudo mais aprofundado dos agentes que 

circulam na população, assim como constitui um modelo ideal para o estudo de diferentes 

técnicas com o objectivo de minimizar os efeitos destes agentes.  

Este trabalho irá incidir em várias doenças: a tuberculose, que é a patologia mais 

relevante atualmente na Península Ibérica, quando nos referimos às possíveis consequências 

para a saúde pública e saúde animal, e por outro lado abordar outros agentes cujo efeito se faz 

sentir principalmente na população de javalis, sendo eles Salmonela spp., Pasteurela spp, e as 

parasitoses.  
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2.4.1  Tuberculose 

A tuberculose é uma doença infecciosa, geralmente com evolução crónica. Em bovinos 

é geralmente causada por Mycobacterium bovis, membro do Complexo Mycobacterium 

tuberculosis. Dentro deste complexo incluem-se também Mycobacterium tuberculosis, M, 

africanu e M. canettii, que afectam principalmente humanos, M. bovis BCG (estirpe utilizada 

para o fabrico de vacinas atenuadas), M. microti, M. caprae, M. pinnipedii, Dassie bacillus e 

Oryx bacillus, que tem como principais hospedeiros diferentes espécies animais.  

Estas espécies apesar de apresentarem diferenças entre eles, partilham algumas 

características específicas, como a forma de bacilos, a imobilidade, a dependência de 

oxigénio, a impossibilidade de formar esporos, e por fim o facto de serem resistentes a 

ambientes acido-álcool, por fazer parte da sua constituição uma parede celular rica em lípidos 

de elevado peso molecular, nos quais se incluem os ácidos micólicos, característicos deste 

género (Jones & Goodfellow, 2012)  

Todas as espécies têm hospedeiros naturais, contudo a sua maioria não são exclusivas 

desse hospedeiro, podendo afectar outras espécies diferentes. Neste ponto é importante referir 

que no javali e outras espécies cinegéticas estão descritos principalmente casos de M. bovis, 

mas a ocorrência de M. caprae também está descrita (García-Jiménez, et al. 2013a). O facto 

de estas espécies serem as mais comummente encontradas em animais domésticos 

nomeadamente, bovinos e caprinos respectivamente, leva ao aparecimento de casos pontuais 

em humanos. Antigamente a transmissão era em grande parte pelo consumo de leite não 

pasteurizado, contudo a pasteurização é atualmente uma prática obrigatória para assegurar a 

segurança do leite, como tal o contacto direto assume um papel principal como via de 

transmissão (Aranaz et al., 2004).  

Quando nos referimos ao Complexo Mycobacterium tuberculosis é de notar que em 

termos genéticos as diferenças entre espécies são muito escassas, provavelmente devido ao 

seu crescimento lento e ao facto de não existirem mecanismos de intercâmbio genético 

durante a multiplicação celular (García Jiménez,  2013). 

Todos os membros deste complexo pertencem ao grupo das bactérias de crescimento 

lento (mais de 7 dias para a formação de colónias visíveis em meio de cultura) e dentro deste 

mesmo grupo estão também as espécies pertencentes ao Complexo Mycobacterium avium, 

que inclui as espécies Mycobacterium avium (com 4 subespécies conhecidas) e 

Mycobacterium intracellulare. Este Complexo está geralmente associado a infecções em 
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humano e animais, principalmente aves, que podem ir de problemas pulmonares até á 

disseminação sistémica (Jones & Goodfellow, 2012).   

Inicialmente, após a entrada do agente, há dois destinos possíveis. Se a carga bacteriana 

não for suficiente para afetar o animal, as defesas do organismo conseguem controlar o 

agente. Por outro lado, pode afetar o animal formando-se o complexo primário tuberculoso 

(OIE, 2011), que nos javalis se instala principalmente nos gânglios linfáticos (gl.) da cabeça 

(gl. submandibulares ou retrofaringeos) (Vicente et al., 2006). Após esta fase o agente pode-

se manter em latência por vários anos, formando uma lesão localizada, que pode ir de uma 

pequena calcificação no gânglio, até á ocorrência de um granuloma caseoso de grandes 

dimensões ou alastrar para todo o organismo. Neste caso temos lesões generalizadas do 

mesmo tipo mas em outros órgãos como o intestino, pulmão, fígado, podendo estar presente 

em praticamente todos os órgãos. É esta generalização que acarreta mais problemas, uma vez 

que o animal pode apresentar sinais clínicos respiratórios ou sinais mais gerais que dependem 

da gravidade e progressão da doença, assim como aumenta carga bacteriana excretada, 

aumentando a propagação da doença. Aquando do período de latência é muito importante 

saber que uma quebra da imunidade do animal pode levar á reativação da infecção, ocorrendo 

novamente bacilos em circulação e sinais clínicos (Murakami et al., 2009; OIE, 2011). 

No javali a transmissão pode ocorrer de várias formas, incluindo o leite materno (Santos 

et al., 2009). Os hábitos comportamentais desta espécie favorecem a ocorrência de pequenas 

lesões ou traumatismos na cavidade oral, estes pequenos traumatismos constituem também 

uma porta de entrada para o agente (Boniotti et al., 2014), para além disso o agente pode 

também entrar por via digestiva ou aerógena, uma vez que um animal infectado pode excretar 

o agente por via oronasal, fecal e até urinária (Aranaz et al., 2004; Santos et al., 2009). Nestes 

animais e uma vez que a porta de entrada é geralmente a cavidade nasal, uma inspeção dos 

gânglios da cabeça permite diagnosticar 90% dos animais afectados (Martín-Hernando et al., 

2007). 

2.4.1.1 Situação atual na península ibérica 

Atualmente na Península Ibérica existem distintas prevalências entre regiões. 

Enquanto as ilhas se consideram praticamente livres do problema, as regiões mais a 

norte da península apresentam baixas prevalências, provavelmente pelo predomínio de 

explorações semi-intensivo ou intensivo e rebanhos de pequeno tamanho, o que reduz a 

probabilidade de contacto com os reservatórios selvagens(Acevedo et al., 2013; Muñoz-

Mendoza et al., 2016). 
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Em contraste temos as regiões de clima mediterrânico, cuja prevalência atinge valores 

bastante mais elevados a nível de animais domésticos e o mesmo se aplica quando falamos de 

reservatórios selvagens (Santos et al., 2009; Vicente et al., 2006). Este fenómeno pode ser 

explicado pelo facto de nestas regiões predominarem regimes de produção extensivos, com 

grupos de animais de grandes dimensões (Raposo, 2011), o que aumenta o contacto com os 

reservatórios selvagens, uma das fontes de infecção mais importante para os ruminantes 

domésticos pela existência de áreas comuns, como pontos de água ou alimentação, que 

constituem uma interface entre as várias espécies (Abrantes, 2017). 

Em Espanha o agente considera-se disperso por todo o país, existindo um Programa 

Nacional de Erradicação da tuberculose bovina (MAGRAMA, 2015) e também um Plano de 

Atuação sobre a Tuberculose em Espécies Silvestres (PATUBES, 2005) criado com o 

objectivo de avaliar a influência da fauna silvestre na epidemiologia da doença em bovinos, 

estabelecendo medidas de forma a diminuir a transmissão entre as diferentes espécies. Neste 

país o exame inicial das peças de caça maior é obrigatório, tendo de ser realizado por um 

médico veterinário (ESTADO, 2014).  

Em Portugal as zonas pertencentes á Área Epidemiológica de Risco para a Tuberculose 

dos Animais de Caça Maior, onde se verifica a ocorrência de tuberculose em espécies de caça 

maior (Vieira-Pinto et al., 2011) incluem o concelho de Idanha-a-Nova e concelhos em volta, 

concelhos que fazem fronteira com a região Estremenha do país vizinho (DGAV, 2011). 

Nesta zona especifica o exame inicial da carcaça em caça maior tem de ser obrigatoriamente 

realizado por um médico veterinário designado. No restante território nacional esta situação 

não está prevista na legislação atual assim como não estão definidas obrigações ou 

procedimentos recomendados para a caça maior. Ainda assim é importante referir que na 

época de caça passada foi aplicado um Plano de vigilância sanitária em Caça Maior pela 

DGAV em colaboração com outras entidades de forma a monitorizar alguns agentes, 

incluindo a tuberculose, em outras zonas do nosso país (DGAV, 2018b) 

2.4.1.2 O papel do javali como reservatório de doenças 

O javali encontra-se atualmente distribuído pela totalidade do território peninsular, 

podendo atingir densidades superiores a 10 animais por 100 ha em zonas cujo habitat é 

propício ao desenvolvimento da espécie. Apesar de esta espécie apresentar uma tendência 

para permanecer no mesmo território, podem percorrer mais de 100 km quando as condições 

não são as mais favoráveis (Gonçalves, 2017).  
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Esta espécie é um excelente indicador para avaliar a presença de tuberculose numa dada 

região, uma vez que é bastante susceptível á infecção e existem técnicas que permitem a 

identificação e diagnóstico do agente (García Jiménez,  2013).  

Especialmente em ambientes mediterrânicos, onde as prevalências são maiores, esta 

espécie revela-se como um reservatório de extrema importância (Vicente et al., 2006), uma 

vez que em animais com infecção confirmada pode ser detectado DNA bacteriano em 

diferentes excreções como os aerossóis nasais, as fezes e por vezes a urina (Santos et al., 

2009). Aproximadamente um terço dos javalis infetados excreta concentrações superiores a 

10
3
 ufc/ml, o que nos permite definir estes indivíduos como super-excretores (Santos et al., 

2015), sendo estes indivíduos os principais disseminadores da doença no território que 

ocupam e em explorações próximas quando contacto é possível. 

O javali revela-se também como um risco para a espécie humana principalmente para 

grupos de risco como os produtores pecuários, trabalhadores de matadouro e veterinários, 

pelo possível contacto com esta ou outras espécies infetadas. Contudo, os grupos de maior 

risco são os caçadores, açougueiros e trabalhadores do sector cinegético. Nestes grupos de 

risco o agente pode entrar por contacto direto com os animais, mas também por aerossóis 

produzidos através da abertura de carcaças ou até mesmo por via cutânea (Pérez, 2014). 

2.4.1.3 Fatores que afetam a progressão e propagação da doença 

Durante alguns anos a densidade populacional era vista como um dos fatores que mais 

influenciavam a prevalência e progressão da doença, o que consequentemente atribuía uma 

conotação negativa á alimentação suplementar, uma vez que permite manter densidades 

maiores numa população assim como favorece um maior contacto entre animais (Vicente et 

al., 2007). Contudo, diversos estudos, com o objectivo de conhecer a influência de outros 

factores tem vindo a ser desenvolvidos adicionando outras parcelas a esta difícil equação. 

 Apesar de a alimentação suplementar ter alguma influência na aglomeração da 

população se for realizada da melhor forma estes riscos podem ser minimizados, utilizando 

comedouros seletivos e diferentes áreas de alimentação distribuídas no terreno. Uma vez que 

a alimentação é necessária para conseguir manter densidades elevadas, principalmente no 

Verão, de forma a manter uma boa condição corporal dos animais, o que favorece a resposta 

imunitária dos mesmos perante Mycobacterium (García-Jiménez et al., 2013). Aliado a este 

factor existem os benefícios comprovados de uma dieta rica em proteínas e suplementos 

minerais, como o cálcio e vitaminas como a vitamina D3 porque são uma boa medida para o 

controlo da doença (Risco et al., 2016). 
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Mais recentemente, Risco e colaboradores (2013) demonstraram que a prevalência de 

Circovirus porcino tipo 2 (PCV2) tem uma grande correlação com a ocorrência de 

tuberculose, assim como a idade, obtendo resultados que indicam que o PCV2 e uma idade 

menor que 2,5 anos favorecem um quadro de tuberculose generalizada (Risco et al., 2013b). 

Os mesmos autores provaram também que animais positivos para PCV2, ADV e 

Metastrongylus spp. apresentam maiores probabilidades de desenvolver um padrão lesional 

generalizado. Quando estes agentes afectam animais com idade reduzida a probabilidade de 

generalização da tuberculose é de 25% (Risco et al., 2014). A influência do PCV2 foi também 

estudada mais tarde, mas recorrendo a vacinação para este vírus, em que se verificou que uma 

única dose inoculada em animais jovens reduz em 60% a probabilidade de generalização do 

processo, limitando os efeitos negativos da tuberculose. Contudo não foi possível observar 

diferenças na prevalência da doença, o que pode só acontecer quando se estuda esta influência 

durante vários anos, assim como em associação com outros factores como a suplementação de 

Vit D3 ou vacinação frente á tuberculose (Risco, et al. 2018) 

Inicialmente foi estudada a vacinação com uma estirpe viva de M. bovis BCG, contudo 

as vacinas vivas não se consideram 100% estáveis e seguras. Mais tarde foi provado que a 

vacinação com M. bovis inativada pelo calor é segura em crias de javali, e permite reduzir em 

66% a prevalência de lesões compatíveis com tuberculose (Díez-Delgado et al., 2017). A 

vacinação parenteral foi utilizada de forma a conseguir uma correta inoculação e dosagem, 

contudo quando tentamos extrapolar esta técnica para a vida selvagem este tipo de 

administração é difícil e exige instalações especiais como capturadores ou mangas de maneio. 

Sendo por esta razão necessários mais estudos que permitam uma correta administração e 

dosagem aquando da utilização de vacinas orais. Está também estudada a utilização de 

bactérias acido-lácticas como probióticos administradas em conjunto com a alimentação 

suplementar com o objectivo de inibir o crescimento do agente e ativar respostas imunes do 

hospedeiro. Podendo ser utilizadas como adjuvantes á terapia vacinal, como prevenção á 

infecção, mas também como uma ferramenta para reduzir a inflamação e excreção do agente 

em animais infectados (Bravo, 2017). 

2.4.2 Salmonelose 

A Salmonela enterica serotipo Cholerasuis está altamente adaptado á espécie suína e 

causa paratifoide do suíno, que em termos clínicos dá origem a enterite e septicemia (Reed et 

al., 1986). Em humanos a infeção não é comum contudo está descrito que os sinais clínicos 

são variáveis e incluem gastroenterite aguda, bacteremia e infeções em vários órgãos quando 
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apresenta localização extraintestinal (Chiu et al., 2004). No século passado eram raras as 

infecções provocadas por este agente em javalis do continente europeu e a grande parte dos 

casos ocorreram na Roménia e Estónia (EFSA, & ECDC, 2015), contudo o aumento das 

populações de javali alterou a realidade e o agente ganhou importância (Massei et al., 2015), 

estando descritos vários surtos de doença.  

Gortázar e colaboradores consideram que o maneio alimentar e o cercado favorece a 

ocorrência de vários agentes no javali (Gortázar et al., 2006) e foi sugerido por outro 

investigador que outros factores de stresse como a presença de um agente viral poderia dar 

origem a um surto ou exacerbar os efeitos deste agente, contudo o efeito destes factores de 

stresse ainda não estão muito estudados (Gil Molino et al., 2018).  

Os surtos descritos são principalmente em condições de semi-extensivo uma vez que 

este tipo de zonas de caça de caça permitem uma monitorização dos animais e regra geral a 

densidade é alta. Os casos descritos afectaram sobretudo animais com menos de 6 meses e 

apesar de alguns animais apresentarem sinais inespecíficos como anorexia e depressão, 

grande parte dos animais afectados morreu subitamente sem qualquer sinal clinico anterior. 

Em termos de achados á necropsia grande parte dos animais exibiram congestão em todos os 

órgãos, com pneumonia intersticial, hepatite não purulenta com hepatomegalia, 

esplenomegalia, o sistema digestivo apresentava linfadenite dos gânglios mesentéricos e nos 

animais com enterite e colite era possível verificar a existência de uma membrana fibrinosa de 

cor acastanhada na cavidade abdominal (Gil Molino et al., 2018). 

Este agente em animais pertencentes a zonas de caça semi-extensivas apresenta uma 

morbilidade entre os 80 e 100% e mortalidades que variam entre os 35% e os 85% (Gil 

Molino et al., 2018). Estes valores são muito elevados quando comparados com um estudo de 

Perez e colaboradores em que o índice de mortalidade foi de 10%, o único caso descrito em 

que as zonas de caça têm características idênticas ao estudo anterior (Pérez et al., 1999).  

Estes resultados são contraditórios a um estudo que descreve o javali como um 

reservatório e excretor intermédio de Salmonella (Ruiz-Fons, 2017). 

O agente revela-se mais prejudicial em animais entre os 2 e 3 meses porque é nesta fase 

que existem menores níveis de anticorpos desde o nascimento. Situações como a mistura de 

animais de diferentes idades e origens são propícias ao desenvolvimento de um surto desse 

tipo porque induzem stresse, o que facilita a disseminação do agente (Gil Molino et al., 2018). 

As densidades elevadas têm impacto nos hábitos de higiene e stresse social de uma população 



30 

 

(Fernández-Llario et al., 1996) facilitando o contágio do agente e o desenvolvimento de surtos 

numa população. 

No mesmo estudo realizado por Gil Molino e colaboradores, os isolados de bactérias 

foram testados quanto às suas resistências aos antibióticos e as maiores percentagens de 

resistência foram contra sulfonamidas e tetraciclinas, o que se explica pela utilização destes 

antibióticos como profilaxia ou tratamento. Desta forma é importante referir que estes 

princípios ativos serão pouco eficazes quando utilizados para tratar o problema nestas 

explorações (Gil Molino et al., 2018). O mesmo acontece em casos em que não existam 

resistências os antibióticos, podendo apenas ser utilizados de forma a minimizar o problema 

porque quando se detecta a infecção grande parte dos animais infectados sucumbe nas horas 

seguintes. Como tal é importante ter em conta o maneio e todos os aspectos que possam 

induzir stresse na população de forma a prevenir a doença, principalmente nos leitões. De 

forma a prevenir futuros problemas a melhor solução é a aplicação de vacinas autólogas para 

preparar o sistema imunitário dos indivíduos, contudo e uma vez que grande parte das zonas 

de caça não tem infraestruturas que permitam a vacinação, este método apenas pode ser 

aplicado quando existe forma de capturar e conter os animais, e ainda assim quando isto 

acontece apenas é possível vacinar uma parte da população porque não é exequível vacinar 

todos os animais em zonas de caça com um mínimo de 500 ha.  

2.4.3 Pasteurelose 

A pasteurelose em suínos tem como principal agente Pasteurella multocida, uma 

bactéria gram negativa, sem mobilidade com 5 serotipos conhecidos, A, B, D, E e F (Register 

et al., 2012). 

Em suínos o agente pode causar rinite atrófica progressiva, que ocorre sobretudo em 

explorações intensivas e afecta principalmente animais com menos de 3 meses, causando 

atrasos no crescimento e alterações do septo e cavidades nasais com deformação do focinho, 

neste caso o serotipo D é a causa de grande parte dos casos identificados e este agente 

apresenta sinergia com Bordetella bronchiseptica estando geralmente associados na rinite 

atrófica. A pasteurelose pneumónica é outra manifestação clinica de Pasteurella multocida, 

neste caso o serotipo A é o mais importante e geralmente não é o agente primário da infecção. 

Em conjunto com outros agentes como o Mycoplasma hyopneumoniae causa tosse, febre 

intermitente, anorexia e depressão em suínos, principalmente na fase do acabamento. Por fim, 

mas não menos importante temos a pasteurelose septicémica aguda, causada principalmente 

pelo serotipo B (Register et al., 2012).  
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Atualmente no javali estão descritos casos de Rinite atrófica progressiva na Alemanha 

(Soike et al., 2011), contudo existe também um caso descrito de pasteurelose septicémica em 

javalis do sudoeste espanhol em condições de maneio idênticas ás estudadas neste trabalho 

(Risco et al., 2013a). O primeiro sinal de alarme foi a morte de alguns animais de diferentes 

idades, que foram encontrados junto aos alimentadores e apenas apresentavam epistaxis 

profusa. Após a realização da necropsia de alguns destes animais, foi identificada Pasteurella 

multocida serotipo B através de cultura e posterior PCR. As principais lesões verificadas 

foram edema subcutâneo em algumas áreas do pescoço, assim como congestão generalizada e 

hemorragias em todos os órgãos. De notar que as lesões encontradas á necropsia são idênticas 

a surtos de Salmonella Cholerasuis e Peste Suína Africana, a única diferença em termos de 

sinais clínicos é a epistaxis, como tal é importante distinguir estes três problemas uma vez que 

em ambos ocorre a morte repentina de um grande número de animais. Este tipo de surtos está 

muitas vezes relacionado com precipitação abundante, neste caso esta situação também se 

verificou (Risco et al., 2013a).  

Por fim é importante referir que este caso foi tratado com tetraciclinas na alimentação 

por 10 dias, depois de realizado o teste de sensibilidade aos antibióticos de forma a identificar 

o melhor para este caso e tendo em conta que a administração parenteral não é exequível para 

a totalidade de uma população selvagem. Apesar de existir um tratamento em casos de 

urgência, que passa sobretudo pela antibioterapia, apenas o tratamento preventivo (Risco et 

al., 2013a), como a administração de vacinas autólogas, evita a morte de uma parte da 

população e consequentemente elevados prejuízos para a zona de caça.   

2.4.4 Parasitas 

Os parasitas são muito comuns em javali, principalmente porque grande parte das 

populações estão em estado selvagem e não se aplicam protocolos de desparasitação.  

Podemos dividir os parasitas em internos e externos. As diferentes espécies descritas 

na península ibérica apresentam-se descriminados na tabela 1. 

Para diagnóstico de grande parte das parasitoses internas os principais métodos 

utilizam uma amostra de fezes com o objectivo de detectar ovos dos parasitas, sendo eles a 

flutuação e a sedimentação, sendo utilizados para detectar ovos pouco densos e muito densos 

respectivamente. Também pode ser feito o diagnóstico com base nas lesões observadas ao 

exame inicial e posterior observação do parasita adulto, larvas ou quistos a olho nu ou ao 

microscópio óptico, dependendo da espécie e do estádio de crescimento em que se encontra. 
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No caso da Trichinella spp é necessário recorrer a outros métodos como a digestão artificial 

de músculo do animal. 

Para tratamento podem ser utilizados antiparasitários como a ivermectina na 

alimentação, mas estes são essencialmente para utilizar aquando de grandes infestações que 

causem sinais clínicos evidentes como a diminuição da condição corporal de uma grande 

parte da população ou a morte de exemplares devido aos parasitas internos.   
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Tipo Filo Espécie/Genero Ref. Bibliografica 

 

 

 

 

Ecto. 

 

 

 

 

Arthropoda 

Hyalomma marginatum marginatum  

 

 

 

(Ruiz-Fons et al., 2006) 

Hyalomma marginatum rufipes 

Hyalomma lusitanicum 

Hyalomma anatolicum excavatum 

Rhipicephalus bursa 

Rhipicephalus sanguineus 

Ixodes ricinus 

Dermacentor marginatus 

Dermacentor reticulatus 

Haematopinus apri (Fernández-Llario, 2014) 

Haematopinus suis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endo. 

 

Proteobacteria 

Anaplasma spp. (De La Fuente et al., 2004) 

Ehrlichia spp. 

Rickettsia spp. 

 

 

 

 

 

Nematoda 

Trichinella spiralis (Rodríguez, 2008) 

(DGAV 2018a) Trichinella britovi 

Choerostrongylus pudendotectus  (Fernández-Llario, 2014) 

Metastrongylus spp.  

(Bruno de Sousa et al., 2004) 

(Fernández-de-Mera et al., 

2003 

Trichuris suis 

Oesophagostomum dentatum 

Globocephalus urosubulatus 

Ascarops strongylina 

Simondsia paradoxa  

 

(Fernández-de-Mera et al., 

2003) 

 

Gongylonema pulchrum 

Capillaria garfiai 

Ascaris suum 

Physocephalus sexalatus 

Acanthocephala Macracanthorhynchus hirundinaceus 

Platyhelminthes 

(Cl:Cestoda) 

Cysticercus tenuicollis (Bruno de Sousa et al., 2004) 

Echinococcus granulosus (Martín-Hernando,  2008) 

Platyhelminthes 

(Cl:Trematoda) 

Brachylaemus erinacei (Bruno de Sousa et al., 2004) 

Fasciola hepatica 

Apicomplexa Isospora suis (Fernández-Llario, 2014) 

Toxoplasma gondii (Gauss et al., 2005) 

(Lopes et al., 2011) 

Tabela 1. Parasitas internos e externos descritos em javali na Península Ibérica 

Legenda: Ecto. – Parasitas externos / Endo. – parasitas internos / CL - Classe 
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3 Material e Métodos 

A presente dissertação tem como tema central as diversas vertentes incluídas na gestão 

cinegética de javali em zonas de caça fechadas em ecossistemas mediterrânicos. Os capítulos 

subsequentes serão divididos em 4 subcapítulos diferentes: gestão populacional, exame inicial 

e recolha de amostras, análise das amostras, e estudo retrospectivo de casos clínicos.  

O primeiro subcapítulo, referente à gestão populacional inclui a avaliação dos de 9 

zonas de caça em Espanha.  

O segundo subcapítulo, relativo ao acompanhamento do exame inicial em contexto de 

montaria, nomeadamente a obtenção de dados através do exame inicial e recolha de amostras, 

que permitem uma avaliação sanitária completa, para posteriormente permitir implementação 

de medidas profiláticas adequadas. Esta componente prática foi igualmente realizada nas 9 

zonas de caça referidas anteriormente, em montarias ocorridas entre os meses de janeiro e 

fevereiro do ano de 2018. O terceiro subcapítulo é a continuação do exame inicial mas é 

relativa a análises laboratoriais das amostras recolhidas. O quarto subcapítulo consiste na 

análise retrospectiva de casos clínicos. Este subcapítulo consiste na análise de todos os casos 

clínicos recebidos na empresa Ingulados durante o período de um ano compreendido entre 

2017/2018 e teve como principal intuito verificar quais os principais agentes que 

comprometem clinicamente as populações de javalis em zonas de caça fechadas em 

ecossistemas mediterrânicos.  
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3.1 Gestão populacional 
 

3.1.1 Área de estudo 

O estudo foi elaborado em 9 zonas de caça privadas distribuídas pela região centro e 

sudoeste de Espanha, situadas nas comunidades de Extremadura, Castilla-la-Mancha e 

Andaluzia (figura 4). Todas as zonas de caça estão situadas em zonas de clima Mediterrânico, 

em o outono e a primavera são períodos que se caracterizam por mais chuvosos, o verão é 

geralmente seco, 

e o inverno seco 

e frio.  

Nas áreas 

de estudo 

predominam 

áreas de bosque 

mediterrânico, 

em que 

predominam 

espécies como o 

carvalho e o 

sobreiro.  

Todas as zonas de caça incluídas no estudo são de acesso vedado, com cercado 

cinegético em todo o seu perímetro, com altura máxima de dois metros, podendo ser todas 

elas consideradas uma unidade epidemiológica independente. As áreas variam entre os 500 e 

os 3500 hectares como podemos verificar na tabela 2. 

 

Zona 

de caça 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Área 

(Ha) 

2500 2500 2500 1000 700 500 3500 1021 1000 

 

Neste trabalho foram avaliados diferentes aspectos de gestão de populações de javalis, 

durante a época de caça 2017/2018.  

Figura 4. Distribuição geográfica das zonas de caça avaliadas 

Tabela 2. Área das zonas de caça avaliadas  
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3.1.2 Avaliação das zonas de caça 

Para avaliar as zonas de caça sob o ponto de vista da gestão populacional, foram 

realizadas visitas às mesmas de forma a conhecer os meios utilizados para alimentação e 

abeberamento, assim como outros aspectos como as densidades de javali, a existência ou não 

de outras espécies cinegéticas e a presença de guardas.  

No decurso das visitas estabelecia-se um diálogo com os guardas ou gestores para 

avaliar os aspectos referidos anteriormente assim como detetar precocemente problemas que 

carecem de uma atenção especial. Adicionalmente, sempre que necessário, foram colocadas 

câmaras de foto armadilhagem, para monitorizar a população e determinar densidades. 

3.1.2.1 Maneio alimentar 

O alimento natural constitui grande parte da alimentação de cada individuo e a sua 

disponibilidade pode variar ligeiramente em função da cobertura vegetal existente, a qual não 

foi objeto de análise no presente estudo. Relativamente ao tipo de alimentação, as zonas de 

caça foram classificadas em diferentes categorias: 

Categoria 1 – Para além dos recursos alimentares naturais existentes recorria-se 

à prática de suplementação com cereais, como a cevada, o trigo ou a aveia, nunca 

sendo utilizado o milho.  

Categoria 2 – Em que era utilizado alimento composto como complemento á 

alimentação natural. O alimento composto varia entre as diferentes zonas de caça em 

termos de composição pela existência de diferentes fornecedores, a composição era de 

acordo com as necessidades nutricionais da espécie. 

Categoria 3 – Nesta categoria para além do alimento natural, o animal tem a 

seu dispor suplementação com cereal e/ou alimento composto. Por vezes a 

suplementação consiste numa mistura dos dois componentes, contudo o tipo de 

suplemento fornecido pode variar em 

função da disponibilidade ou de acordo 

com os objectivos do gestor.  

 

 

 

Figura 5. Alimentador seletivo para javali com 

barra horizontal, á altura do javali, impedindo o 

acesso de ruminantes cinegéticos como o veado. 
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Tanto o alimento composto como o cereal eram fornecidos mediante a utilização de 

alimentadores e relativamente a este aspecto as zonas de caça foram classificadas em duas 

categorias: 

Categoria 1 – Quando os alimentadores utilizados permitiam o acesso de outras 

espécies, como os cervídeos.   

Categoria 2 – Quando os alimentadores utilizados eram seletivos para o javali 

(figuras 5, 6 e 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Alimentador seletivo para crias (A); sistema de portas em pormenor (B) seletivos em 

termos de idade, permitindo apenas a entrada de animais jovens por um sistema de portas 

idêntico ao descrito anteriormente mas de menor tamanho, úteis para a administração de um 

alimento com composição indicada a esta faixa etária, assim com captura de alguns exemplares 

 

A B 

A B 

Figura 6. Alimentador seletivo para javali vedado a outras espécies (A); sistema de portas em 

pormenor (B) permitindo apenas a entrada do javali por portas de tamanho adaptado á espécie, este 

tipo de comedouro permite também a captura de exemplares através de um sistema que quando ativado 

apenas permite que as portas abram aquando da entrada dos animais impossibilitando a saída 

B A 
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Quanto á frequência de alimentação as diferentes zonas de caça foram classificadas em 

duas categorias: 

Categoria 1 – Quando se administra alimento suplementar durante todo o ano. 

Categoria 2 – Em que a administração é semestral, nomeadamente durante a 

época estival, época em que a disponibilidade de alimento natural é mais reduzida. 

Ainda no maneio alimentar foi analisada a utilização de suplementos alimentares. 

Neste ponto o objectivo é diferenciar as zonas de caça onde está implementado o programa de 

aumento da Vitamina D3 e cálcio na dieta de forma a diminuir a progressão da tuberculose 

em javalis, daquelas onde isto não acontece. 

3.1.2.2  Abeberamento 

As diferentes zonas de caça foram avaliadas relativamente aos meios de abeberamnto 

utilizados, sendo agrupadas em diferentes categorias: 

Categoria 1 – Quando eram utilizadas charcas naturais ou criadas 

artificialmente de forma a fornecer água á população. 

Categoria 2 – Quando para além das charcas existiam outros recursos naturais 

como pequenos regatos que possibilitavam o abeberamento da população. 

Categoria 3 – Em que para além dos recursos naturais eram utilizados 

bebedouros artificiais como fontes ou tanques de água. 

3.1.2.3 Guardas 

Neste ponto foi avaliada a presença de guardas que são responsáveis pela zona de 

caça, tendo como principal função garantir a segurança e vigilância dos animais, assim como 

auxiliar a organização da montaria. 

3.1.2.4 Densidades 

No presente trabalho todas as zonas de caça se encontram cercadas e é administrada 

alimentação suplementar como tal o método de censo foi selecionado com base nesta 

informação, ainda assim, como não era fornecido alimento composto em todas elas, não foi 

possível utilizar este método nesses casos.  

3.1.2.4.1 Alimentação suplementar 

Este método foi desenvolvido por Pilar Gonçalves, colaboradora da empresa onde foi 

realizado o presente trabalho e apenas é recomendado em locais que utilizem suplementação 

alimentar com alimento composto em regime ad libitum, uma vez que utiliza o consumo para 

obter um número aproximado de animais na área. Esta técnica é possível porque durante o 
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estudo foi calculada a quantidade média de alimento ingerida por javali e com esta análise foi 

possível determinar 3 momentos diferentes de consumo, entre janeiro e abril, entre maio e 

agosto e entre setembro e dezembro, propondo 3 equações de regressão linear para determinar 

o número de animais com base nos Kg de alimento total consumido, dependendo da época do 

ano. É recomendado pela autora a medição de 15 dias, mas podem ser utilizados outros 

períodos de tempo, a época do ano em que se recomenda utilizar esta técnica são os meses de 

verão, uma vez que é a equação que apresenta o maior valor preditivo, provavelmente porque 

nesta época o alimento suplementar constitui a principal fonte alimentar para os animais 

(Gonçalves, 2017). Para obter resultados mais fiáveis foram também colocadas câmaras de 

foto-armadilhagem (figura 8) nos diferentes alimentadores de cada zona de caça no mesmo 

período em que foi realizado o censo. 

3.1.2.4.2 Câmaras de foto armadilhagem  

Este método foi aplicado nas 

zonas de caça em que o alimento 

suplementar não era administrado em 

regime ad libitum ou quando apenas era 

utilizado o cereal na alimentação. 

Neste caso as câmaras tem um 

sensor de movimento e são colocadas em 

cada um dos alimentadores da zona de 

caça durante 4 a 5 dias com o intuito de 

contar os animais que visitam aquele 

espaço nesse período.  

As câmaras são colocadas a uma distância de 10 ou 15 metros do alimentador de 

forma a conseguir fotografar a maior parte dos animais que o visitam e são programadas para 

tirar 3 fotografias por minuto sempre que o sensor de movimento é ativado. Posteriormente o 

cartão de memória é recolhido e analisado (figura 9).  

Nesta análise o objectivo é contar o número máximo de indivíduos observáveis nos 

primeiros 15 minutos de cada hora durante 3 dias consecutivos, para além deste número 

também contamos o número de machos porque é um valor importante para o gestor porque 

permite determinar a proporção de machos. 

Por fim foi feita uma análise estatística destes valores de forma a determinar o número 

aproximado de animais.  

Figura 8. Câmara de foto armadilhagem em alimentador 
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Uma vez que as zonas de caça analisadas apresentam densidades relativamente 

elevadas foram utilizadas três categorias definidas por Gonçalves, 2017. Esse mesmo modelo 

baseia-se em estudos anteriores que consideram que uma densidade acima dos 10 animais por 

100 ha é alta (Fernández-Llario et al., 1996; Rosell et al., 2001), e outros estudos que 

identificam densidades entre os 20-40 animais por 100 ha como densidades altas para locais 

em que há suplementação alimentar (García-Jiménez, et al., 2013; Risco et al., 2013) 

Desta forma as categorias utilizadas foram as seguintes: 

 Densidade Baixa-Média. De 2 a 10 Javalis/100 ha; 

 Densidade Alta: 11 a 40 javalis/100 ha; 

 Densidade Muito Alta: mais de 40 javalis/100 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Imagens pertencentes a estudo de foto armadilhagem; Grupo de javalis partilhando o espaço de 

alimentação com grupo de veados (A); Grupo de javalis durante a noite (B) e dia (C); raposa fotografada 

pela câmara (D) 

A B 

C D 
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3.2 Acompanhamento do Exame inicial em contexto de Montaria 
 

Durante as temporadas de caça, que acontecem entre Outubro e Fevereiro, foram 

recolhidos dados de javalis caçados através da modalidade de montaria. Nesta modalidade de 

caça utilizam-se cães para conduzir os javalis a uma zona onde se encontram os caçadores e 

geralmente não se estabelecem limites quanto às capturas possíveis. Desta forma, e aliado ao 

comportamento da espécie, o caçador tem muita dificuldade em selecionar os exemplares 

caçados, como tal os exemplares caçados através desta modalidade consideram-se uma forma 

fiável de obter uma amostra aleatória da população existente (Fernández-Llario et al., 2003). 

3.2.1 Exame inicial das peças de caça e recolha de amostras 

O exame inicial das peças de caça é talvez o melhor instrumento para conseguir 

estabelecer um perfil sanitário da população cinegética. Um exame completo e atento permite 

obter muitas informações sobre o animal analisado, mas também, quando cruzamos esses 

dados com os restantes animais analisados, conseguimos calcular prevalências e dados 

numéricos que refletem o estado da população.  

Este exame inicial é realizado com o objetivo de recolher o máximo número de 

amostras e informação possível. O exame era também realizado por outro veterinário, oficial 

ou contratado pelo proprietário dependendo da região autónoma em que nos encontrávamos, 

uma vez que os veterinários acompanhados apenas são responsáveis pela gestão, contudo é 

importante uma partilha de informação entre ambos para que tudo seja realizado o mais 

corretamente possível.  

Após a caçada os animais eram recolhidos e expostos na junta de caça, que regra geral 

apresentava três condições obrigatórias impostas pela região autónoma: ser uma zona de solo 

cimentado ou outra superfície de fácil lavagem, ter um ponto de água para permitir uma 

lavagem do local e equipamentos e ter pontos de luz, uma vez que geralmente os 

procedimentos terminavam quando a luz natural já era escassa ou nula. 

Inicialmente é importante conversar com o responsável pela zona de caça e até com 

alguns caçadores de forma a perceber se algum dos animais apresentava alterações de 

comportamento ou locomoção uma vez que estes indivíduos foram das poucas pessoas a 

observar os animais que iremos analisar in vivo.  

 Posteriormente era realizado um exame da parte externa dos animais, com o objetivo 

de perceber o grau de parasitas externos presentes, assim como uma avaliação do estado geral 

(alopecias, lesões ou falta de brilho cutâneo) e condição corporal dos mesmos, sendo que para 
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a determinação da condição corporal era recolhida a longitude e perímetro de uma amostra 

dos animais caçados de forma a utilizar o método descrito por Risco e colaboradores (2018). 

Aquando desta avaliação externa também era recolhido sangue do seio cavernoso de um 

grupo de animais (Arenas-Montes et al., 2013). O sangue também pode ser recolhido da axila 

ou diretamente da carcaça quando aberta, mas o grau de contaminação faz com que este tipo 

de recolha apenas se realize quando não há outra opção (tiro na cabeça do animal por 

exemplo). Outro dado recolhido é o número de animais caçados, em função da sua idade. No 

campo, no decurso do exame inicial, apenas foi possível classificar as idades em 3 categorias: 

jovem, sub-adulto ou adulto. O método utilizado está descrito no ponto 3.2.4. do presente 

trabalho. 

A recolha de fezes também se realizou, mas apenas a alguns indivíduos, geralmente de 

várias idades para conseguir uma amostra mais heterogénea da população. Esta recolha pode 

ser realizada com o animal ainda por abrir, contudo é mais fácil fazer a recolha diretamente do 

recto do animal depois da abertura das carcaças. Por fim, aquando do exame inicial também 

eram recolhidas medidas da largura e comprimento dos caninos de alguns machos de 

diferentes idades de forma a ser possível avaliar a qualidade dos troféus de uma amostra da 

população. 

Após este exame e recolha de amostras passamos ao exame interno da peça de caça. A 

abertura da mesma era realizada pelos trabalhadores da empresa responsável pela recolha das 

carcaças, que posteriormente são levadas para um estabelecimento de preparação de caça, 

onde se realiza inspeção sanitária a qual inclui o despiste de Trichinella, de acordo com o 

exposto no Regulamento 854/2004. 

Inicialmente observa-mos a superfície interna do animal, procurando anormalidades 

como conspurcação ou sinais de um processo generalizado como tuberculose ou hipertermia, 

e posteriormente foi feita uma análise dos órgãos.  

Nesta análise dos órgãos é importante ser metódico para que não nos escape nenhuma 

evidência importante, como tal podemos seguir uma ordem estabelecida pelo operador de 

forma a ser mais fácil o exame, a metodologia utilizada foi a seguinte: 

1. Observação da cavidade oral, traqueia, esófago e incisão dos g.l. mandibulares e 

retrofaringeos (esta análise pode ser realizada sem a abertura da carcaça com um 

único corte caudal á mandíbula), caso se verifiquem lesões nestes gânglios a 

recolha de amostras para diagnóstico é recomendada;  
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2. Inspeção visual, palpação e incisão da traqueia e do pulmão, assim como uma 

incisão nos g.l. traqueobronquicos (esquerdo mais concretamente) e 

mediastinicos, procurando lesões. 

3. Inspeção visual, palpação e incisão se necessário do coração e pericárdio; 

4. Inspeção visual do fígado, palpação e incisão do mesmo e dos g.l. hepáticos. 

Deve proceder-se a recolha de amostras em caso de presença de lesão; 

5. Inspeção visual, palpação e incisão se necessário do baço; 

6. Inspeção visual, palpação do intestino e incisão dos g.l. mesentéricos, idealmente 

deve ser analisado todo o trato gastrointestinal. Caso o objectivo seja recolher 

material devemos recolher duas porções diferentes de intestino, uma mais 

próxima ao estômago, e outra mais próximo do intestino grosso; 

7. Inspeção visual, palpação e incisão se necessário dos rins, com descapsulação e 

observação da sua superfície, e recolha de material caso se observe alguma lesão; 

8. Em fêmeas era feita também uma observação do trato reprodutivo. 

Adicionalmente, com o objetivo de determinar o estado reprodutivo da 

população, e perante uma gravidez, os fetos eram avaliados para determinação do 

sexo, longitude, perímetro e idade aproximada (Ponto 3.2.2).  

Todos estes dados eram anotados para posterior análise e todas as amostras que 

poderiam ser relevantes, como um g.l. com lesão ou fetos mumificados eram recolhidos para 

análise laboratorial. 

Por fim é importante referir que nem todos os procedimentos descritos acima podem 

ser realizados em todos os animais, uma vez que muitas vezes o tiro, as mordeduras ou os 

danos provocados pelos animais necrófagos, alteram a integridade de alguns órgãos e partes 

da carcaça impossibilitando a sua análise.   

3.2.2 Avaliação reprodutiva 

Para fazer uma avaliação reprodutiva são analisadas em contexto de montaria cerca de 

10 fêmeas, quando possível, em que se verifica se está em lactação, gestação ou anestro. No 

caso de estar em gestação aquando do exame inicial contabilizamos o número de fetos, sexo e 

comprimento e perímetro de cada um deles. Com os valores obtidos conseguimos calcular a 

% de fêmeas ativas, tamanho médio da ninhada, idade dos fetos e data prevista de parto.  

3.2.3 Determinação da condição corporal  

Para a determinação da condição corporal foi utilizado um método que se baseia na 

análise de dados biométricos do animal, o perímetro e longitude, que, em conjunto com a 
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idade e o género do animal permitem prever a sua espessura de gordura a nível do peito, 

utilizando BRT que se baseiam na utilização de uma extensa base de dados de forma a prever 

o mais corretamente possível este valor. Este valor permite classificar a condição corporal em 

5 categorias: Muito baixa (1), Baixa(2), Normal(3), Alta(4) e Muito alta(5) 

Este método está descrito mais pormenorizadamente por Risco e colaboradores( Risco 

et al., 2018). 

3.2.4 Determinação de idades 

Para determinar as idades dos animais foram utilizadas as características morfológicas, 

nomeadamente a coloração dos animais. Esta caraterística apenas permite identificar animais 

até aos 6 meses, porque contem listas longitudinais amarelas, e entre os 6 e 12 meses porque 

apresentam uma coloração avermelhada (Fernández-Llario, 2014). Em animais com idade 

superior a 1 ano foi observada a arcada dentária superior para conseguir determinar a idade 

aproximada, com base nos seguintes pressupostos: 

 Aos 12 meses, aparece o canino e o incisivo externo (I3) e o primeiro pré-molar 

já é definitivo; 

 Aos 18 meses o incisivo interno (I1) já caiu e foi substituído por um definitivo e 

o animal apresenta os quatro pré-molares definitivos; 

 Aos 24 meses já temos o incisivo médio (I2) definitivo e o 3 molar está no 

início da sua formação; 

 Aos 30 meses já é possível observar o terceiro molar definitivo; 

 Aos 36 meses o animal apresenta desgaste nos pré-molares e molares. 

Este método permite determinar a idade do animal mas é importante ter em conta que 

quando o animal se encontra num estádio intermédio de entre os descritos acima apenas um 

observador com alguma experiencia consegue determinar aproximadamente a idade através 

deste método (Oroian, T. & Ioan., 2010). 

Este método é utilizado em montaria, contudo e apesar de ser um método muito útil e 

fácil de utilizar apenas nos permite determinar idades até aos 3 anos, como tal, para o estudo 

mais aprofundado da dinâmica populacional foi utilizado o método desenvolvido por um dos 

membros da equipa de investigação da empresa Ingulados S.L.. Este método pode atualmente 

ser utilizado em machos e está em desenvolvimento de forma a aplicar-se também a fêmeas 

no futuro. Baseia-se na medição da abertura externa da cavidade pulpar, do comprimento da 

raiz e do comprimento da superfície externa do 1º e 2º incisivo inferior, que quando cruzados 

com uma extensa base de dados estabelecida pelos autores permitem a determinação da idade 
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média do animal. Este método está descrito mais pormenorizadamente pelos autores 

(Gonçalves et al., 2016). 

Os dados obtidos por este método foram utilizados para estimar a condição corporal 

dos animais analisados (ver ponto 3.2.3).  

3.2.5 Avaliação de troféus 

Nos javalis, os caninos são considerados os troféus de caça. O canino inferior tem o 

nome de navalha, e o superior de amoladeira. 

As medidas obtidas seguem as regras estabelecidas pela Junta Nacional de 

homologação de troféus em Espanha, e pela Comissão Nacional de homologação de troféus 

de caça maior em Portugal. As regras são idênticas nos dois países (figura 10). Desta forma os 

pontos são calculados com base nestes valores, que são medidos nos dois lados: 

1. Comprimento da navalha, em centímetros e que vai da raiz ao extremo do dente 

pala sua curvatura maior; 

2. Largura da navalha, a largura máxima da navalha medida em milímetros, obtida 

preferencialmente com um calibrador digital; 

3. Perímetro da amoladeira, medido em centímetros e na secção mais grossa; 

4. Beleza, esta medida não é quantitativa, na navalha avaliamos a cor, a curvatura e 

regularidade na parte superior, assim como o tamanho e se a superfície da ponta 

é afilada. Na amoladeira é valorada a sua curvatura e a cor da superfície. Na 

beleza situações como a desproporção navalhas-amoladeiras, a forma anormal 

ou diferenças entre os valores medidos dos dois lados podem ser penalizadas. 

Depois da obtenção destes valores chegamos á pontuação final do troféu aplicando 

uma fórmula estabelecida pelas entidades competentes referidas acima, e a partir de certos 

valores obtidos os troféus podem ser classificados como bronze, entre 100 e 104,99 pontos, 

prata, entre 105 e 109,99 pontos e por fim ouro, quando a pontuação é igual ou superior a 110 

pontos.  
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3.3 Acompanhamento das análises laboratoriais relativas a 

amostras recolhidas aquando do Exame Inicial 
 

3.3.1 Amostras de sangue 

3.3.1.1 Hemograma 

O hemograma avalia as linhas celulares sanguíneas, sendo essencial para detetar as 

suas alterações. Na avaliação da série branca efetua-se a contagem das células do sangue 

(granulócitos, agranulócitos e plaquetas) e sua avaliação morfológica, enquanto na série 

vermelha, avaliamos a quantidade de hemoglobina, o hematócrito, os índices hematométricos 

(volume crepuscular médio e concentração média de hemoglobina) e também a morfologia 

dos eritrócitos.  

Para a realização do hemograma recolhemos sangue, nesta espécie preferencialmente 

do seio oftálmico, diretamente para um tubo com EDTA, um anticoagulante que se liga aos 

iões cálcio da amostra de forma a interromper a cascata de coagulação, o que permite 

preservar a morfologia das células por mais tempo. Posteriormente as amostras são 

Figura 10. Regras de medição de troféu de javali 

Fonte: https://www.clubemonteiros.com/index.php/cnht/regras-de-medicao#javali 
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introduzidas no aparelho, Celltac alfa (figura 11), 

e depois de selecionada a espécie, o suíno neste 

caso porque o javali não é uma das opções, 

obtemos todos os parâmetros necessários.  

Para as espécies domésticas os valores de 

referência foram estabelecidos á bastante tempo, 

contudo para o javali só no ano de 2015 é que foi 

publicado um estudo que estabelece estes valores 

especificamente para a espécie (Casas-Díaz et al., 

2015). Os valores de referência encontram-se 

descritos no anexo I. 

3.3.1.2 Bioquímica sérica 

O exame bioquímico sérico ou exame de dosagem de electrólitos, é utilizado para 

avaliar o equilíbrio hidroeletrolítico do organismo, uma vez que alterações deste equilíbrio 

podem provocar ou ser uma consequência de alterações sistémicas ou dos principais órgãos 

do animal. Embora não seja assim para todos os aparelhos que determinam estes valores, o 

utilizado, Analyzer A15 (figura 12), realiza esta análise apenas com soro sanguíneo, obtido da 

centrifugação de sangue total por 5 min a 2500 

rpm. 

Realiza-se com sangue venoso 

recolhido através do seio oftálmico 

preferencialmente, e analisa automaticamente 

vários parâmetros sanguíneos, sendo que os 

mais relevantes são: albumina, ALT, AST, 

bilirrubina, creatinina, proteínas totais e ureia. 

Os valores de referência para a espécie estão 

descritos no anexo II (Casas-Díaz et al., 2015).  

 

 

 

 

 Figura 12. Analyzer A15 

 

Figura 11. Celltac alfa 
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3.3.1.3 Serologia  

Para realizar testes de serologia utilizamos soro, obtido através da centrifugação de 

sangue total, durante 5 min a 2500rpm. Este tipo de testes baseia-se numa reação antigénio-

anticorpo, daí terem o nome de imunoensaios. Podem ser realizados para despistar um grande 

número de doenças e agentes, contudo para a realização deste trabalho apenas foi utilizado um 

teste para detetar a presença de anticorpos contra M. bovis. 

O princípio base deste tipo de testes é uma reação antigénio-anticorpo, este complexo 

que se forma irá reagir com outro componente adicionado á placa e que varia em função do 

teste, mas que tem sempre como objectivo permitir a este complexo emitir fluorescência. 

Posteriormente a placa é lida no espectrofotómetro de forma a obter as absorvâncias de cada 

poço que são proporcionais á quantidade de anticorpos presente. Quando comparamos estes 

valores com os resultados dos controlos conseguimos determinar o resultado do teste. 

O teste utilizado para a tuberculose, é um teste imunoenzimático indireto que permite 

a detecção de anticorpos específicos frente ao Mycobacterium bovis no soro. É fabricado pela 

Ingenasa e tem o nome de INgezim Tuberculosis Porcina
®
. Este teste é qualitativo, ou seja, 

apenas nos permite dizer se uma amostra é positiva ou negativa, em função do resultado 

obtido. O protocolo utilizado é definido pelo fabricante e os reagentes utilizados são também 

fornecidos por este como um Kit de diagnóstico. 

3.3.2 Amostras de fezes 

3.3.2.1 Análise parasitológica  

Para diagnóstico parasitário o principal teste utilizado na empresa, no que toca às 

amostras de javali, é a coprologia por flutuação. Inicialmente também se realizava o teste de 

sedimentação, contudo verificou-se que os resultados deste teste eram praticamente sempre 

negativos, o que não quer dizer que esta espécie não possa ser afetada por fascíola, ou outros 

parasitas com ovos mais densos, mas a ocorrência destes casos é muito baixa e como tal só se 

realiza quando há alguma suspeita e não por rotina.  

Inicialmente as amostra fecais eram submetidas a uma diluição em solução salina a 

33%, dissolvendo o mais possível a amostra. De seguida utilizamos uma gaze para filtrar a 

mistura obtida, de forma a retirar partículas maiores que fazem parte da constituição das fezes 

do animal. Após este procedimento é transferido o filtrado para um pequeno frasco de 

flutuação, de forma a encher aproximadamente 50% do mesmo. Após este procedimento 

completamos o frasco com solução salina até conseguirmos a formação de um menisco 

convexo na superfície do frasco, colocamos uma lamela sobre este menisco e deixamos 
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repousar durante 30 min. Após os 30 min retiramos com cuidado a lamela que colocamos 

sobre uma lâmina de microscópio que vamos observar, tendo o cuidado de observar toda a 

lâmina de forma metódica para não contarmos o mesmo ovo duas vezes. 

3.3.2.2 Cultura microbiológica e antibiograma (método de difusão em disco) 

A cultura microbiológica é uma das melhores ferramentas para isolar e identificar 

espécies de bactérias. A sementeira em meios de cultura é realizada por esgotamento, para 

que a quantidade de microrganismos seja menor a cada sementeira de forma a permitir que as 

colónias que cresçam sejam isoladas e passiveis de ser identificadas. Podemos cultivar 

tecidos, superfícies, fezes, entre outros. Neste caso foi realizado a sememteira de fezes de 

javali por esgotamento com uma zaragatoa na fase inicial. Posteriormente foi feito o 

esgotamento com uma ansa de platina, anteriormente esterilizada no bico de bunsen. 

Os meios mais utilizados para amostras de javali são: 

 Agar sangue, oferece óptimas condições de crescimento a maioria dos 

microrganismos. É o meio mais geral, em que tanto podem crescer 

microrganismos Gram positivos, como Gram negativos. 

 Agar Mac Conkey permite isolar bacilos Gram negativos e verificar a 

fermentação ou não da lactose conforme a cor da colónia obtida. 

 Agar chocolate, é amplamente utilizado para o cultivo de microrganismos 

exigentes, nomeadamente Haemophilus spp., Neisseria spp., Branhamella 

catarrhalis e Moraxella spp, embora cresçam neste meio quase todos os tipos 

de microrganismos. 

Após o cultivo as placas são incubadas a 37º C durante um período de 24 horas, e caso 

não se obtenha crescimento significativo podemos deixar em incubação por mais 24 horas.  

Após o cultivo e crescimento das diferentes colónias são necessárias provas 

bioquímicas para a sua identificação, nomeadamente; a coloração de gram, a prova da 

catalase, prova da coagulase, prova da oxidase, entre outras. Se após estas provas não 

conseguirmos identificar a espécie de bactéria recorremos a uma galeria API e á técnica de 

PCR para conseguir chegar a uma conclusão. 

Para o antibiograma utiliza-se uma placa de ágar Mueller-Hinton para realizar o 

cultivo (figura 13). A técnica de antibiograma é o método de difusão em disco. Inicialmente 

recolhem-se 2 ou 3 colónias de E. coli, cultivadas a partir de fezes dos animais analisados, 

esta bactéria é utilizada porque apresenta sinergia com o organismo do hospedeiro e é um 
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indicador de resistências aos antibióticos de uma 

população. Com a ansa de platina vamos dissolver 

as colónias numa solução salina estéril até 

obtermos uma ligeira turbidez na solução. De 

seguida impregnamos uma zaragatoa na solução 

salina e vamos semear de uma forma uniforme a 

placa, em direção horizontal, e depois vertical. 

Posteriormente colocam-se os discos com os 

diferentes antibióticos que queremos testar sobre a 

placa, tendo em atenção que devem estar o mais 

afastado possível para conseguirmos uma boa 

leitura dos resultados. Os antibióticos testados são 

os aprovados para a espécie. Incubamos a placa a 37º por 24 horas e depois podemos fazer a 

leitura que se baseia na medição do halo em volta de cada disco, de forma a perceber se a 

bactéria semeada na placa é sensível ou resistente aos antibióticos testados.          

 

3.4 Estudo retrospectivo de casos clínicos 
 

Na gestão sanitária de javali, para além da análise realizada em contexto de montaria é 

muito importante conhecer as patologias que causam maiores índices de mortalidade. Em 

contexto de montaria apenas é possível inferirmos sobre a circulação de alguns agentes, os 

quais podem ser diagnosticados por serologia, microbiologia ou parasitologia. Uma vez que a 

morte não se deveu a nenhum agente específico, não são os melhores instrumentos para 

diagnosticar agentes que matam efetivamente indivíduos numa população.  

Para tal, como complemento à avaliação sanitária das populações, é necessário realizar 

necrópsia e recolha de amostras a animais que morreram por causa natural. Dada a 

importância deste tema, procedeu-se à avaliação da base de dados da empresa, relativa a todos 

os casos clínicos de javali encontrados no período de um ano entre 2017/2018 de forma a 

entender os principais agentes, as épocas do ano mais preocupantes e as idades mais afectadas 

no que toca aos efeitos causados por esses agentes. 

A maior parte dos diagnósticos basearam-se em necropsias dos animais mortos, 

contudo em alguns casos eram abatidos animais doentes ou moribundos de forma a ser 

possível diagnosticar o agente na população.  

Figura 13. Antibiograma em placa de ágar 

Mueller-Hinton 
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O diagnóstico segue um padrão de decisão exposto na forma de um diagrama abaixo 

(figura 14). 
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Figura 14. Diagrama de fluxo que expressa o padrão de decisão para casos clínicos em termos de diagnóstico 
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4 Resultados e Discussão 

4.1 Gestão populacional  

4.1.1 Avaliação das zonas de caça 

Na tabela 3 são apresentados os resultados da avaliação a diversos aspectos da gestão 

populacional, e foi realizada às 9 zonas de caça em que foi possível trabalhar. 

 

Tabela 3. Resultados da avaliação a aspectos importantes da gestão populacional em 9 zonas de caça  

Nº 
de 
ZC 

Densidade Outras 
Espécies 

Tipo de 
alimentação 

Alimentadores Frequência 
de Alm. 

Abeberamento Maneio Guardas 
S/N 

1 M. Alta Veado Alimento 
Composto 

Alimentadores 
seletivos 

Anual Charcas Vit D3 e 
cálcio 

Sim 

2 M. Alta Veado Alimento 
Composto 

Alimentadores 
seletivos 

Anual Charcas Vit D3 e 
cálcio 

Sim 

3 M. Alta Veado Alimento 
Composto 

Alimentadores 
seletivos 

Anual Charcas Vit D3 e 
cálcio 

Sim 

4 M. Alta Nenhum Alimento 
Composto e 

cereal 

Alimentadores 
seletivos 

Anual Charcas Nenhum Sim 

5 Baixa Veado Alimento 
Composto 

Alimentadores Anual Charcas/regato Nenhum Sim 

6 Alta Veado Alimento 
Composto 

Alimentadores 
seletivos 

Anual Charcas Vit. D3 e 
cálcio 

Sim 

7 Alta Veado Alimento 
Composto e 

cereal 

Alimentadores 
seletivos 

Anual Charcas Nenhum Sim 

8 Alta Veado Alimento 
Composto e 

cereal 

Alimentadores 
seletivos 

Semestral Charcas Vit D3 e 
cálcio 

Sim 

9 Média Nenhum Cereal Alimentadores 
seletivos 

Semestral Charcas/regato Nenhum Sim 

Legenda: ZC – zona de caça / Alm. – Alimentação / S/N – Sim/Não  

4.1.1.1 Maneio alimentar 

O tipo de alimentação é maioritariamente alimento composto (nº1,2,3,5 e 6) contudo 

em algumas zonas de caça para além do alimento composto é utilizado cereal como a aveia ou 

centeio (nº4,7 e 8), na zona de caça 9 apenas foi utilizado cereal. 

Quando avaliamos a parte alimentar verificamos que em todas as zonas de caça se 

utilizam alimentadores, sendo que apenas na zona de caça nº5 não existem alimentadores 

seletivos que impedem outras espécies como o veado de se alimentar. Esta particularidade 

deve-se talvez ao facto de esta zona de caça apresentar baixas densidades de javali, o que 
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pode levar a um menor investimento por parte do proprietário em termos de equipamento. Os 

alimentadores seletivos são muitas vezes construídos de forma a permitir a captura de alguns 

exemplares, neste caso é importante ter em conta que os animais capturados têm de ser 

libertados no máximo na manhã seguinte, uma vez que nas horas de maior calor estes animais 

devem estar protegidos da exposição direta do sol. Este sistema permite administrar 

medicamentos ou vacinas e é essencial quando o objetivo é repovoar outras zonas ou vender 

exemplares.  

A frequência de alimentação depende muito da zona de caça, da densidade e acima de 

tudo da decisão do gestor. Nas zonas de caça avaliadas é geralmente anual uma vez que as 

densidades e os objectivos do gestor assim o exigem de forma a ser possível manter uma 

condição corporal e qualidade dos troféus adequadas. Para além desses objectivos quando 

realizada corretamente permite favorecer o controlo de algumas doenças, como a tuberculose, 

uma vez que melhora a resposta imune do animal (Gonçalves, 2017). Está até descrito que 

uma alimentação rica em Vitamina D3 diminui a severidade das lesões desta doença (Risco et 

al., 2016) como tal esta medida é aplicada às zonas de caça nº1,2,3,6 e 8.  

4.1.1.2 Abeberamento 

Em termos de abeberamento verifica-se que as charcas são comuns a todas as zonas de 

caça, ainda que a nº5 e nº9 apresentam também pequenos regatos que podem ser utilizados 

pelas espécies cinegéticas para beber.  

O abeberamento é essencial para qualquer população cinegética. Atualmente existem 

muitas hipóteses no mercado como fontes artificiais ou bebedouros, contudo uma vez que 

todas as zonas de caça são de grande extensão e apresentam densidades altas, são explorados 

os recursos naturais disponíveis de forma a garantir o abeberamento aos animais. Os mais 

utilizados são as charcas que podem ser naturais ou criadas artificialmente mas uma vez que o 

espaço é partilhado com outras espécies há um grande risco de transmissão de agentes como a 

tuberculose entre espécies e entre indivíduos da mesma espécie porque os agentes sobrevivem 

nas suas margens (Cowie et al., 2014; Abrantes, 2017) e grande parte delas são água 

estagnada. A outra solução são os rios e regatos que atravessam a zona de caça, estes 

apresentam água corrente durante maior parte do ano e são uma boa alternativa às charcas e 

lagos contudo são recursos naturais mais raros e não é possível a criação dos mesmos de 

forma artificial quando se pensa na rentabilidade da zona de caça. 
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4.1.1.3 Guardas 

Neste tópico o resultado é semelhante em todas as zonas de caça avaliadas, existindo 

guardas em todas elas e em alguns casos alguns membros dessa categoria residem dentro da 

zona de caça ou muito perto, o que facilita a vigilância da população. Os guardas são 

essenciais para identificar eventuais problemas, assim como impedir a entrada de caçadores 

furtivos na zona de caça em questão. 

Estes elementos estão responsáveis pelo maneio e vigilância da zona de caça e são 

essenciais quando temos uma zona de caça cercada e quando é necessário alimentar os 

animais para além de outras ocasiões. Podemos assim dizer que são a primeira linha de defesa 

de um gestor cinegético. São geralmente pessoas da zona e que conhecem a área e tem o 

objectivo de garantir que nenhum estranho entra na zona de caça, identificar eventuais 

problemas na população e auxiliar aquando das montarias e outros eventos de caça.  

No caso das zonas de caça analisadas, têm um papel muito importante na vigilância 

sanitária uma vez que estão todos os dias em contacto com as populações cinegéticas ao 

contrário do que acontece com o veterinário responsável que só visita a zona de caça muito 

ocasionalmente, devendo ser sempre comunicado ao veterinário ou gestor responsável 

qualquer sinal de doença ou problema com os animais. Sem os guardas grande parte dos 

problemas passaria despercebido porque não existe ninguém que contacte com os animais 

diariamente. 

4.1.1.4 Densidades  

Saber a densidade de uma população de javalis em cada zona de caça é de extrema 

importância para definir e programar as ações cinegéticas realizadas na temporada de caça do 

ano seguinte, de forma a evitar o desequilíbrio da população, desequilíbrio este que pode por 

em causa as temporadas de caça seguintes. 

As densidades de javali verificadas permitem definir dois grupos, muito altas, em que 

incluímos as zonas de caça nº 1,2,3 e 4, e densidades altas ao qual pertencem as zonas de caça 

nº 6,7 e 8. A zona de caça nº5 apresenta densidades baixas, e na nº 9 verifica-se densidades 

consideradas médias segundo os parâmetros descritos no capítulo anterior.  

Conseguir estimar a densidade de uma população de javali não é uma tarefa fácil, e os 

métodos tradicionais não são precisos o suficiente para serem considerados o Gold standart. A 

contagem direta, que para muitas espécies é um dos melhores métodos de contagem, quando 

aplicada ao javali apresenta vários obstáculos principalmente pelos hábitos comportamentais 

noturnos da espécie (Engeman et al., 2013).  
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Estão atualmente descritos muitos métodos para estimar o número de indivíduos, 

contudo o mais indicado depende da situação.  

No que toca á partilha do espaço com outras espécies na grande maioria das zonas de 

caça e com o intuito de rentabilizar o espaço e os recursos para além do javali existe veado ou 

outras espécies de cervídeos, no caso das zonas de caça avaliadas apenas na nº4 e 9 é que a 

única espécie cinegética presente era o javali.  

Este método foi o utilizado em 8 das zonas de caça em análise porque em todas as elas 

foi fornecido alimento composto, uma vez que os valores tabelados de consumo estão 

estabelecidos para este tipo de alimento.  

Para obter resultados mais fiáveis foram também colocadas câmaras de foto-

armadilhagem nos diferentes alimentadores de cada zona de caça no mesmo período em que 

foi realizado o censo, este procedimento foi realizado com o objectivo de obter resultados 

mais fiáveis. 

A popularidade das câmaras de foto-armadilhagem tem estado a aumentar nos últimos 

anos, principalmente porque os avanços tecnológicos levam á diminuição do preço e melhora 

das características dos aparelhos (Engeman et al., 2013). Apesar do custo inicial elevado dos 

equipamentos, não existem grandes gastos em termos de mão-de-obra (Bengsen et al., 2011). 

Esta técnica permite-nos determinar a estrutura populacional através da observação de 

características morfologias que distinguem o macho da fêmea, a idade média dos animais, e 

por vezes animais com baixa condição corporal quando é muito evidente. Para além do 

número de indivíduos, podemos também observar as variações na estrutura populacional 

assim como a presença de outras espécies.  

Em comparação com outros métodos, este não perturba os animais de forma alguma e 

para contagem é suficiente uma câmara com a capacidade de fotografar quando o sensor de 

movimento for ativado, tendo em atenção que para que a mesma funcione bem durante a 

noite, a presença de infravermelhos é essencial. 

De forma a melhorar os resultados é importante que as características das várias 

câmaras e a sua programação seja idêntica, e quando se realiza um estudo temporal é 

importante que os locais em que fixamos as câmaras sejam os mesmos. Por fim é importante 

referir que este método não é recomendado em locais onde a circulação de pessoas seja 

frequente, uma vez que para além de poderem ser roubadas, as câmaras serão ativadas pela 

sua passagem (Meek et al., 2012). 
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4.2 Acompanhamento do Exame inicial em contexto de Montaria 
 

Neste subtítulo serão apresentados os resultados resultantes da realização do exame 

inicial, assim como os resultados das diferentes avaliações e medidas recolhidas neste 

contexto como a avaliação reprodutiva, condição corporal e qualidade dos troféus.   

4.2.1 Exame inicial e recolha de amostras 

 

Tabela 4. Exame inicial e amostras recolhidas em contexto de montaria 

Nº de 
ZC 

Nº de 
montarias 

Javalis 
analisados 

A. de 
sangue 

A. de 
fezes 

Reprovações 
parciais 

Reprovações 
totais 

1 1 37 20 4 23 0 

2 1 15 15 2 4 2 

3 1 37 10 4 11 0 

4 1 15 10 3 10 8 

5 1 19 10 2 ? 9 

6 2 55 20 8 24 12 

7 1 30 10 4 14 5 

8 1 25 0 4 9 1 

9 2 33 0 8 4 0 

Total 11 266 95 39 99 37 

Legenda: A. – amostras 

 

A tabela 4 reflete o número de animais analisados em cada montaria assim como as 

amostras recolhidas em cada uma delas. Relativamente ao número de montarias concluo que 

apenas em duas zonas de caça me foi possível acompanhar mais do que um evento e como tal 

o número de amostras recolhidas nestes casos é maior. O numero de animais analisados 

variou entre os 15 e os 55 nas diferentes zonas de caça, contudo é importante referir que o 

objectivo é analisar aproximadamente 40 animais para obter resultados mais fiáveis, mas isso 

não é possível grande parte das vezes porque o numero de animais caçados é menor que esse 

valor ou pode não ser possível atingir uma amostragem de 40 animais por outras razões que 

impossibilitam o exame inicial completo ou a recolha de amostras como as mordeduras dos 

cães ou aves necrófagas, assim como o tiro que pode danificar zonas vitais para se obter um 

exame inicial completo. 

As amostras recolhidas variam entre sangue e fezes, as amostras de sangue não foram 

recolhidas nas zonas 8 e 9 porque foi definido pelo gestor que as analíticas correspondentes 

não eram necessárias aquando da montaria em análise. As amostras de fezes foram recolhidas 
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em todas as montarias, o número mínimo foi de 2 amostras contudo quando possível são 

recolhidas 4, nas zonas 6 e 9 foram analisadas 8 amostras de fezes porque os resultados 

refletem as duas montarias na mesma zona em que participei. 

No que toca às reprovações o valor tabelado não reflete o valor real em cada montaria, 

isto acontece porque o médico veterinário que acompanhei era apenas responsável por 

analisar uma parte dos animais caçados com o objectivo de analisar vários factores 

importantes para a gestão cinegética. Destes factores apenas a tuberculose pode ser causa de 

reprovação. A decisão sanitária relativamente á tuberculose indica que caso a peça de caça 

apresente apenas uma lesão num local da carcaça ou órgão deve ser aprovada a restante 

carcaça para consumo, realizando-se a rejeição total quando se verificam lesões em dois ou 

mais locais diferentes da carcaça e/ou órgãos (Oficial, 2004). Esta decisão é definida pelo 

Médico Veterinário oficial ou contratado pela zona de caça que realizava o exame inicial a 

todos os animais caçados e este tinha como função aprovar ou reprovar as carcaças. Na zona 

de caça 5 foi decidido pelo veterinário oficial que as carcaças com lesões nos gânglios da 

cabeça seriam reprovadas totalmente e como tal estes animais não foram eviscerados. É 

importante também referir que as carcaças podem ser reprovadas por outras razões como 

caquexia ou conspurcação, contudo essas variáveis não foram analisadas no decorrer deste 

trabalho. 

4.2.2 Avaliação reprodutiva 

A performance reprodutiva de uma população está provada como sendo um bom 

indicador biológico para a espécie, uma vez que está relacionada com a capacidade que a 

população tem para proliferar (Gonçalves et al., 2017), principalmente porque é necessária 

uma reposição relativamente alta quando comparada com uma população estável em que não 

se diminui o número de indivíduos através de nenhuma ação.    

O estudo reprodutivo foi realizado com base no exame inicial de um grupo de fêmeas 

escolhido aleatoriamente com o objectivo de calcular a percentagem de fêmeas ativas 

(lactantes, gestantes ou em estro) e o tamanho médio da ninhada assim como prever as 

principais épocas de parto, de forma a alertar os responsáveis como gestores e guardas, uma 

vez que é necessário atenção redobrada nestas alturas de forma a detectar eventuais problemas 

no parto. Estes valores refletem o estado reprodutivo da população e permitem uma gestão 

reprodutiva mais eficiente, uma vez que as alturas de cobrição e de parto estão de certa forma 

relacionadas com condições ambientais como a disponibilidade de alimento(Fernández-llario, 

2014), como tal estes valores são essenciais para o estudo de uma população de javalis. 
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Tabela 5. Avaliação reprodutivas das 9 zonas de caça 

Nº de ZC % Fêmeas 
ativas 

T. médio de 
ninhada 

Principais épocas de parto 

1 77,8 4,29 Fev 75% Mar 25% - 

2 - - - - - 

3 100 3,75 Jan 40% Fev 50% Mar 10% 

4 81,8 3,78 Fev 35% Mar 65% - 

5 100 3,7 Abril - - 

6 100 5,57 Fev 60% Mar 40% - 

7 100 4,1 Fev 25% Mar 25% Abr 25% 

8 100 4 Mar/Abr Mai 22% - 

9 94 4 Fev 100% - - 
Legenda: T. – tamanho / Jan – janeiro / Fev – fevereiro / Mar – março / Abr – abril / Mai – maio 

 

Na zona de caça nº2 estes parâmetros não foram avaliados uma vez que este tipo de 

avaliação não foi solicitado pelo gestor, em todas as outras a percentagem de fêmeas ativas 

tem uma média de 94%, contudo em cinco das oito avaliadas este valor é de 100%.  

O tamanho médio da camada, que em ecossistemas mediterrânicos está definido como 

3,5 leitões/ninhada (Fernández-llario, 2014) apresentou uma média de 4,1 variando entre os 

3,7 e os 5,57. Estes valores são muito difíceis de obter quando a alimentação suplementar não 

é aplicada, principalmente com densidades acima dos 11J/100Ha. Estes valores para além de 

justificarem a utilização da alimentação refletem o bom estado nutricional e sanitário da 

população, uma vez que o tamanho da ninhada está dependente da condição corporal da 

fêmea e esta melhora com a suplementação (Gonçalves et al., 2017). 

As principais épocas de parto estão relacionadas com as épocas de concepção e estas 

por sua vez dependem e variam em função de diferentes aspectos, o tipo de alimentação, as 

densidades ou a meteorologia. De um modo geral o que acontece é que as épocas de 

concepção em zonas de caça com elevadas densidades assim como naquelas em que se utiliza 

alimento composto são mais distribuídas ao longo do tempo (Gonçalves et al., 2017). 

Quando analisamos os dados obtidos verificamos que as zonas de caça onde os partos 

são mais concentrados, nº5 e 9 são as que apresentam as densidades mais baixas. As épocas 

de parto variam geralmente entre novembro e abril, estando descritas populações em que o 

pico ocorre em Janeiro/Fevereiro ou entre Fevereiro e Abril (Fernández-llario, 2014; 

Fernández-Llario & Carranza, 2000), contudo há vários factores que podem fazer variar estes 

valores, nomeadamente a pluviosidade(Fernández-Llario & Mateos-Quesada, 2005), o tipo de 

alimentação e a disponibilidade da mesma (Gonçalves et al., 2017; Fernández-llario, 2014). A 
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análise da tabela 5 permite afirmar que os valores estão de acordo com a bibliografia, sendo 

também possível verificar que nas zonas de caça com um tipo de alimentação misto as épocas 

de parto previstas são mais atrasadas quando comparadas com as restantes, isto acontece 

porque no ano de 2017 o outono e inverno foram meses relativamente secos na região e uma 

vez que estas populações dependem em parte do cereal atrasaram as épocas de parto em 

relação às que são alimentadas apenas com alimento composto. 

4.2.3 Condição corporal 

A condição corporal apresenta uma média de 3,42 valor que é considerado Normal (3). 

Apenas uma das zonas de caça apresenta um valor médio menor que 3 e isso acontece apenas 

por duas décimas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Legenda: cc – condição corporal 

 

É importante salientar que zonas de caça com densidades altas ou muito altas 

apresentam uma condição corporal média dos animais acima do valor considerado Normal 

(3), chegando a ser considerada Alta (4) numa das zonas de caça. Isto apenas é possível 

através de uma alimentação suplementar equilibrada, que deve ser escolhida de acordo com a 

população e as necessidades da mesma.   

4.2.4 Qualidade dos Troféus 

A qualidade dos troféus é um indicador do estado da população mas é importante ter 

em conta que depende de vários factores como a genética, a alimentação e as condições 

ambientais. Outros factor a ter em conta é a idade média dos machos que quanto maior for 

mais percentagem de medalhas se espera obter (Gonçalves et al., 2017).  

Nº de 
ZC 

Média cc 

1 2,8 

2  

3 3,3 

4 3,7 

5 3,6 

6 4 

7 3,16 

8 3,7 

9 3,1 

Tabela 6. Condição corporal média dos animais nas diferentes zonas de caça 
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A análise da tabela 7 permite em primeira analise inferir que estes parâmetros apenas 

foram analisados em cinco das nove zonas de caça. Tal acontece porque é um indicador muito 

específico e apenas é solicitado por alguns gestores geralmente de zonas de caça em que a 

qualidade dos troféus é um factor valorizado pelos caçadores que caçam nessa zona, assim 

como pelos proprietários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das 5 zonas de caça analisadas verificamos que a maior percentagem de medalhas 

ocorreu na zona de caça em que a idade média dos machos caçados foi maior em 

concordância com a bibliografia (Gonçalves et al., 2017). Outro pormenor a evidenciar é o 

número de medalhas em relação ao número de animais caçados, uma vez que a zona de caça 6 

com o total de machos caçados menor (38) apresenta um número de medalhas idêntico á zona 

de caça 3 onde foram caçados mais de 100 machos, este facto ocorre muito devido á 

seletividade do grupo de caçadores, sendo maior na zona de caça 6 uma vez que grande parte 

dos animais caçados são dignos de um troféu.  

 

 

 

 

 

 

Nº de ZC Total de 
machos 

N MED. % Medalhas Idade média dos machos 

1 95 23 24,21 4,170+/-1,55 

2 68 11 16,17 4,03+/-0,17 

3 108 26 24,07 4,1 +/- 1,58 

4 75 17 22,66 3,7+/-0,14 

5     

6 38 25 65 4,37+/-0,24 

7    4,68+/-0,43 

8    3,41+/-0,16 

9     

Tabela 7. Avaliação das idades e troféus obtidos nas diferentes zonas de caça 

Legenda: N MED. – Número de medalhas 
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4.3 Acompanhamento das análises laboratoriais relativas a 

amostras recolhidas aquando do Exame Inicial 
 

4.3.1 Amostras de sangue 

4.3.1.1 Hemograma e Bioquímica sérica 

Relativamente ao hemograma e bioquímica sérica podemos afirmar que todas as 

amostras analisadas apresentavam valores dentro dos valores de referência para a espécie. 

Estes resultados vão de em contra o esperado uma vez que todos os animais analisados 

morreram por uma ação cinegética estando aparentemente saudáveis.  

Concluo então que o hemograma e bioquímica sérica são importantes em contexto de 

montaria para detectar doenças no estado subclínico ou com lesões que podem passar 

despercebidos no decurso do exame inicial. No entanto, consideramos que este tipo de 

análises é muito mais importante quando estamos perante um animal com sinais clínicos ou 

que morreu de forma natural com o objectivo de obter um diagnóstico  

4.3.1.2 Tuberculose 

A tuberculose é a doença mais relevante atualmente nesta zona, sendo importante a 

nível de saúde publica, pelo consumo das carcaças, mas também é muito importante a nível 

da saúde animal, uma vez que para além dos prejuízos inerentes ás espécies cinegéticas 

infectadas existe também um elevado risco de transmissão do agente a espécies pecuárias 

como o bovino. 

 

Nº de ZC An. 
Avaliados 

Lesões compatíveis Prevalência 
com base 
em lesões 

Seroprevalência 
por ELISA 

Maneio 
contra Tb 

  Loc. Gen.    

1 37 23 0 62,16%  Vit D3 e 
cálcio 

2 15 4 2 30%  Vit D3 e 
cálcio 

3 37 11 0 29,73%  Vit D3 e 
cálcio 

4 15 10 8 66,60% 70  

5 19 9 ?(não abertos) 47,37%? 50  

6 27 15 10 55,50%  Vit D3 e 
cálcio 

7 30 14 5 46,70% 70  

8 25 9 1 36%  Vit D3 e 

Tabela 8. Prevalência e seroprevalência de Tuberculose nas diferentes zonas de caça 
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cálcio 

9 33 4 0 18%   

Legenda: Loc. - Localizadas/ Gen. - Generalizadas / Tb - Tuberculose  

 

A Tabela 8 reflete os resultados relativos á ocorrência de lesões compatíveis com 

tuberculose nas zonas de caça em que foi possível acompanhar o Médico Veterinário 

responsável pelo exame inicial, assim como os resultados do teste serológico ELISA 

(Enzyme-Liked Immunosorbent Assay). Inicialmente há que ter em conta que o número de 

animais analisados varia em função de alguns factores, muitos deles independentes do 

operador. A discrepância nesses valores retira alguma credibilidade às conclusões tiradas 

quando se comparam diferentes zonas de caça, o mesmo não acontece quando se comparam 

dados da mesma zona de caça mas em anos diferentes. Esta discrepância acontece porque nem 

sempre é possível obter num quadro de caça um número de animais indicado, idealmente 40, 

em condições de se realizar o diagnóstico histopatológico em todos eles, assim como recolher 

sangue para ELISA. Para além deste facto o teste serológico utilizado nem sempre é realizado 

uma vez que a sua requisição depende dos objectivos estabelecidos em conjunto com o gestor 

ou proprietário da zona de caça. Neste caso apenas se realizou ELISA em 3 zonas de caça em 

que não estavam implementadas medidas de maneio contra a tuberculose. 

No que toca às lesões compatíveis consideramos a presença de tuberculose localizada 

quando o animal apresenta lesão numa zona, sendo que em mais de 90% dos javalis a lesão 

primária encontra-se nos gânglios da cabeça, mandibulares ou retrofaringeos( Parra et al., 

2006; Martín-Hernando et al., 2007;García Jiménez, 2013). Quando existem lesões 

compatíveis em outros órgãos como os pulmões ou sistema gastrintestinal, o animal é 

considerado com lesões generalizadas. Sendo que na tabela todos os animais com lesões 

generalizadas estão também contabilizados na coluna “Loc.”, Número que foi utilizado para 

calcular a prevalência da doença na zona de caça. 

Quando observamos as prevalências obtidas através das lesões identificadas, 

concluímos que são relativamente altas na maior parte das zonas de caça. Mas uma vez que os 

resultados oficiais das regiões em que se inserem as diferentes zonas de caça apenas calculam 

a prevalência da doença com base em serologia não faz sentido comparar estes valores com os 

oficiais (Extremadura- 30,77% / Castilla La Mancha- 16,92% / Andalucia- 25,97%) 

(MAGRAMA Ministério de Agricultura y pesca, Alimentacion & Ambiente, 2015). Para 

além disso os resultados oficiais dizem respeito ao total de zonas de caça e uma vez que está 

provado que densidades elevadas assim como maneios artificiais e outros factores stressantes 
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têm influência na prevalência e severidade da tuberculose (Martín-Hernando et al., 2007; 

Vicente et al., 2007) não podemos comparar com os valores oficiais uma vez que todas as 

zonas de caça têm densidades elevadas ou maneio artificial, o que induz um aumento das 

prevalências da doença. Por ultimo é importante referir que a legislação de cada comunidade 

autónoma por vezes é diferente das restantes, enquanto na Andaluzia e Extremadura o exame 

inicial tem de ser obrigatoriamente realizado por um médico veterinário autorizado para o 

efeito, em Castilla La Mancha o médico veterinário é contratado diretamente pelos 

proprietários da zona de caça ( Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2014) esta 

discrepância em termos de legislação pode justificar as diferenças de resultados, uma vez que 

há falta de harmonização do procedimento de decisão sanitária, como podemos ver na zona de 

caça 5. Neste caso as ordens recebidas pelo veterinário ditavam que os animais com doença 

localizada não deveriam ser abertos, o que não é totalmente correto de acordo com a 

legislação europeia uma vez que é possível aprovar parte da carcaça se apenas existir lesão 

localizada. Desta forma percebemos que os resultados oficiais existentes não refletem a 

situação real principalmente em zonas de caça cercadas e com densidades elevadas, sobretudo 

no que diz respeito à localização das lesões 

Como tal em termos de análise do quadro podemos concluir que apesar de a maior 

parte das zonas de caça apresentar prevalências elevadas á que ter em conta que o número de 

animais com tuberculose generalizada em comparação com o total de infectados é menor 

quando existe um maneio nutricional com o aumento da quantidade de Vitamina D3 e cálcio 

como verificado por Risco e seus colaboradores(Risco et al., 2016). 

Outro aspecto importante é que nos casos em que foi realizado ELISA para 

tuberculose os resultados são muito próximos aos calculados com base nas lesões, e apenas 

temos uma diferença nestes valores relativamente alta na zona de caça 7. Possivelmente pela 

ocorrência de falsos negativos ao exame inicial. 

Em conclusão é importante perceber que uma vez que as zonas de caça são cercadas, 

com densidades elevadas e as trocas de animais são muito raras a tendência é um aumento da 

prevalência da doença quando não se realizam procedimentos profiláticos de forma a reverter 

essa situação, contudo já existem medidas provadas que diminuem a prevalência e severidade 

da doença, como uma alimentação rica em Vitamina D3 e cálcio (Risco et al., 2016) ou o uso 

de probióticos (Bravo, 2017). É por isso necessário aumentar o número de ações diretas deste 

tipo principalmente em zonas de caça em que a alimentação faz parte do maneio da 

população, o que facilita a aplicação destas técnicas. 
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4.3.2 Amostras de fezes 

4.3.2.1 Análise parasitológica 

 

 

Nº de ZC An. Anal. Resultados Parasitas 

1 4 NEG. Oesophagostomum 

2 2 NEG.  

3 3 NEG. Oesophagostomum 

4 4 NEG.  

5 2 NEG.  

6 8 75%POS Strongylidos 

7 4 25%POS Infestação elevada de Coccídeas e baixa de 
Strongylidos 

8 4 50%POS Infestação baixa de Strongylidos 

9 8 62%POS Strongylidos 

Legenda: NEG. – negativo / POS. – positivo 

 

Como observado na tabela 9, cinco das nove zonas de caça apresentaram resultados 

negativos ao teste da flutuação. Contudo, é importante referir que em duas das zonas de caça 

com resultados negativos a este teste, foi possível observar aquando do exame inicial em 

montaria lesões no intestino compatíveis com infecção por Oesophagostomum spp. e 

observação do parasita. Tal facto pode dever-se a duas razões: os animais analisados não 

foram aqueles em que se visualizaram lesões compatíveis ou os animais estavam efetivamente 

infectados mas o parasita estava em estado adulto mas numa fase em que não liberta ovos 

para as fezes. Este helminto já foi identificado em javalis da Tapada Nacional de Mafra 

(Bruno De Sousa et al., 2004) assim como em javalis importados de França num estudo 

realizado no centro de Espanha (Fernández-de-Mera et al., 2003).  

Nas restantes zona de caças o resultado foi positivo e observou-se em todas elas ovos 

pertencentes à subordem Strongylida, o género contudo é mais difícil de identificar uma vez 

que para distinguir ovos de Hyostrongylus spp. de Oesophagostomum spp. é necessário 

realizar cultivo de larvas, método não realizado por rotina. Como tal e uma vez que ambos os 

parasitas estão descritos na espécie (Fernández-de-Mera et al., 2003; Bruno De Sousa et al., 

2004; Domínguez-Alpízar et al., 2005; Fernández-llario, 2014) e uma vez que o tratamento é 

o mesmo não se realiza a distinção porque não é necessária em termos clínicos. 

Um dos animais analisados da zona de caça nº7 foi diagnosticado com coccídiose 

porque foi observado um grande número de ovos pertencentes a Eimeria spp., protozoário 

Tabela 9. Resultados da análise parasitológica às amostras recolhidas em cada zona de caça 
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intestinal relativamente comum em javalis também descrito em Portugal, Espanha e outros 

países Europeus. Grande parte das infecções é subclínica assumindo um papel mais 

importante em conjunto com outros agentes imunodepressores (Santos, 2013; Neves, 2013; 

Bernardino, 2017).  

O número de animais analisados varia entre zonas de caça uma vez que o número de 

amostras recolhidas varia de acordo com o objectivo definido entre a empresa e o gestor. O 

que acontece geralmente em zonas de caça em que apenas se realiza uma montaria por época 

de caça é a recolha de 8 amostras, quando se realizam mais é recolhido um número mais 

baixo por montaria, tendo também em conta o orçamento disponibilizado pela zona de caça 

analisada, que pode ser um factor limitante. Contudo esta é uma crítica ao meu trabalho uma 

vez que seria necessário um mesmo número de amostras para dar mais validade aos 

resultados. 

4.3.2.2 Cultivo e antibiograma (método de difusão em disco) 

 

Tabela 10. Resultados do antibiograma de E. coli cultivada a partir de fezes recolhidas nas zonas de caça 

estudadas 

Nº de ZC Nº de 
Am. 

%resist Tetra Amoxi Tri-sulf Neomicina 

1 2 0 S S S S 

2 2 0 S S S S 

3 2 0 S S S S 

4 2 0 S S S S 

5 2 75% R R 50%R MOD 

6 4 0 S S S S 

7 2 50% 50% R 50% R 50% R 50% MOD 

8 2 0 S S S S 

9 4 25% S 50% R S 25%R 
25% MOD 

 

 

A Tabela 10 transmite os resultados dos testes realizados a bactérias E.coli cultivadas 

a partir de fezes dos animais analisados, verificando-se que em 66,6% das zonas de caça os 

animais analisados não apresentavam qualquer resistência.  

Nas 3 zonas de caça em que o resultado foi positivo podemos afirmar que a população 

de javalis contactou de alguma forma com antibióticos, frequentemente administrados na 

comida, ou teve contacto com bactérias que transmitem resistência. Esta via de administração 

Legenda: S – sensível / R – resistente / MOD – resistência moderada 
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é um problema porque é difícil garantir que a dose administrada é a correta assim como há o 

risco de que outras espécies tenham contacto com o mesmo princípio ativo, contudo esse 

problema apenas é possível na zona de caça 5 porque os alimentadores não são seletivos.   

O recomendado atualmente é a utilização de probióticos em substituição dos 

antibióticos de forma a prevenir eventuais problemas como a tuberculose e salmonelose. Os 

antibióticos ficam desta forma destinados apenas a situações de emergência como surtos e 

sempre depois de identificar o agente e realizar um teste de sensibilidade para determinar o 

melhor principio ativo a utilizar.      
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4.4 Estudo retrospectivo de casos clínicos 
 

Um dos factores a ter em conta na gestão deste tipo de zonas de caça são os casos 

clínicos, uma vez que podem estar a eles associados grandes prejuízos económicos, 

principalmente quando ocorre um surto com elevada taxa de mortalidade. Pelo exposto o 

presente subcapítulo é dedicado a este tema, permitindo referenciar os principais agentes, a 

época do ano em que o número de casos clínicos é mais elevado e a faixa etária mais afetada.  

Para tal foram analisadas as ocorrências de casos clínicos de javali em todas zonas de 

caça que recorreram aos serviços da empresa Ingulados durante o período de um ano (2017-

2018). Os resultados encontram-se resumidamente apresentados no gráfico 1.  

 

Gráfico 1. Ocorrência dos diferentes agentes em casos clínicos de javali durante um ano compreendido entre 

2017/2018 

 

Legenda: CRS – Complexo respiratório suíno 

 

Através da análise deste gráfico podemos verificar que mais de 50% dos casos clínicos 

observados durante o período estudado se devem a dois agentes principais, Salmonela 

Cholerasuis e Pasteurela multocida B.  

Outra conclusão que podemos retirar desta análise é que apesar das prevalências de 

tuberculose estarem muitas vezes acima dos 50% numa população, apenas 8% dos casos 

clínicos se devem a esta doença, como tal, os esforços mobilizados para a redução destas 

prevalências são sobretudo com o objectivo de diminuir as reprovações em matadouro ou no 
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decurso do exame inicial, assim como diminuir a transmissão do agente entre populações 

cinegéticas e domésticas. 

Salmonela Cholerasuis e Pasteurela multocida B em situações de surtos repentinos 

apresentam sinais clínicos muito idênticos, com morte súbita de vários exemplares e sinais 

inespecíficos como a depressão como tal quando são detectados animais mortos ou com 

qualquer tipo de sinais clínicos na zona de caça é essencial comunicar essa informação ao 

Médico veterinário responsável de forma a diagnosticar e resolver o problema. Atualmente na 

europa já forma identificados vários casos de Peste Suína Africana, que em termos clínicos 

também apresenta o mesmo tipo de sinais, o que torna ainda mais relevante a vigilância 

sanitária uma vez que este agente está associado a elevadas taxas de mortalidade sendo 

considerado o maior flagelo para a produção de suínos nos últimos anos.        

Para uma melhor gestão é importante também conhecer as épocas em que ocorrem 

mais casos clínicos, para que os responsáveis estejam mais atentos, porque uma vez que a 

população está em liberdade e o javali é uma espécie essencialmente noctívaga, o número de 

animais observados no dia-a-dia é apenas uma pequena amostra da população. Como tal na 

maior parte das vezes o primeiro sinal de alerta é a morte de exemplares. O gráfico 2 reflete o 

número de casos clínicos independentemente da doença em relação ao mês do ano. 

 

Gráfico 2. Distribuição temporal de casos clínicos de javali durante um ano compreendido entre 2017/2018 

 

Através da análise deste gráfico verificamos a existência de um pico de casos clínicos 

no mês de julho, e podemos também observar que a maior parte destes casos ocorre durante 

os meses de verão. Este facto deve-se principalmente ao stresse térmico e nutricional a que a 
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população está sujeita, o que prova a importância de uma alimentação suplementar neste 

período de tempo assim como meios que garantem o correto abeberamento para a população. 

Apesar de a alimentação suplementar e abeberamento serem essenciais neste período do ano 

podem também ser uma causa do aumento do número de casos clínicos que se verificam 

durante o verão, principalmente porque a carência dos recursos alimentares no meio ambiente 

aumenta a aglomeração e contacto entre indivíduos nas zonas de alimentação suplementar e 

abeberamento, o que constitui um risco para a transmissão de doenças. 

Esta tendência justifica a presença de um ou mais guardas na zona de caça, cuja 

função deve incluir visitas regulares á zona de caça de forma a conseguirmos detetar 

problemas o mais prontamente possível, uma vez que caso isto não aconteça apenas durante o 

período de atividade cinegética, entre outubro e fevereiro é que a população será observada, 

aquando das atividades cinegéticas.   

Por fim, através da análise de todos os casos clínicos no ano transato foi possível obter 

um gráfico (3) que relaciona as idades dos animais analisados com o número de casos 

clínicos, de forma a perceber se existe alguma relação entre diferentes idades e a mortalidade. 

 

 

 

No gráfico anterior conseguimos observar que 86% dos casos clínicos ocorrem em 

animais até aos 6 meses de idade. Esta tendência deve-se ao facto de serem animais que 

apresentam uma baixa imunocompetência. A baixa permeabilidade da placenta desta espécie 

faz com que a maior parte dos anticorpos maternos apenas possam ser transmitidos pelo 

colostro nas primeiras horas de vida, isto aliado ao facto de nascerem com muito poucas 
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Gráfico 3. Idade dos animais afectados em casos clínicos de javali durante um ano compreendido entre 
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reservas de gordura torna esta faixa etária a mais suscetível a patologias, patologias essas que 

causam a morte principalmente de animais imunodeprimidos ou que nunca tenham contactado 

com o agente(Massei et al., 1997; Rosell et al., 2001).  

Uma vez que ao nascimento os animais recebem imunoglobulinas da progenitora é de 

notar que o número de casos clínicos aos 3 meses é o dobro daqueles que ocorrem aos 1,5 

meses, 2 meses e 2,5 meses uma vez que aos 3 meses os animais apresentam menores níveis 

de anticorpos, a salmonela é um dos agentes que é mais prejudicial nesta fase por essa razão  

(Molino et al., 2018).  

Para fazer frente a este problema a opção recomendada é a utilização de autovacinas 

frente aos principais agentes responsáveis pela mortalidade, Salmonela Cholerasuis e 

Pasteurella multocida B. Para além disso em surtos é possível utilizar antibióticos mas só 

depois de identificar o agente e a sua sensibilidade aos antibióticos autorizados de forma a 

recorrer ao principio ativo mais indicado. 
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5 Conclusão 

Para uma gestão cinegética completa são muitos os aspetos que interessa avaliar numa 

população de javalis, principalmente quando esta avaliação é realizada durante várias épocas 

de caça de forma a obter dados que possamos comparar, e desta forma perceber se as medidas 

tomadas tiveram sucesso ou não. 

Neste âmbito, destaca-se o papel ativo que o médico veterinário tem que desempenhar 

a nível da proteção da saúde pública e animal, nomeadamente através da avaliação e controlo 

das peças de caça para consumo. A nível da saúde animal, podemos incluir o veterinário 

como um elemento essencial em dois aspectos diferentes mas igualmente relevantes, em 

primeiro lugar é a melhor pessoa para estudar e resolver eventuais problemas na população 

cinegética, mas também no que toca á avaliação de risco para a transmissão de agentes entre 

espécies cinegéticas e espécies pecuárias. 

O presente trabalho foi realizado em zonas de caça com condições muito particulares 

que facilitam a utilização destes espaços como instrumento para a investigação científica na 

área cinegética, todos os aspetos avaliados são também importantes e relevantes para que o 

responsável pela zona de caça consiga tomar as decisões relativas á gestão das populações da 

melhor forma e de acordo com a evolução dos diferentes indicadores avaliados.  

Como conclusão gostaria de sublinhar que para uma gestão cinegética é importante ter 

em conta diversos indicadores agrupados em dois grupos que são dependentes entre si mas 

são avaliados separadamente. Em primeiro lugar temos a gestão populacional, na qual é 

essencial ter em conta as densidades observadas, a alimentação disponível, assim como o tipo, 

frequência e forma de administração de alimento suplementar caso seja prática comum, o 

abeberamento que constitui um recurso importante a ter em conta, assim como a presença de 

guardas que facilita a vigilância das populações e o maneio para com estas. Em segundo 

lugar, incluímos a sanidade animal da população de javalis. Para a sua avaliação, uma das 

melhores ferramentas para o fazer é o exame inicial que permite avaliar diferentes aspectos na 

população, assim como amostras para posterior análise de forma a obter dados numéricos que 

possibilitem avaliar a população de javalis, os que considero essenciais são: 

 Avaliação reprodutiva de forma a detectar eventuais problemas reprodutivos 

assim como as principais épocas de parto; 

 Condição corporal de forma a perceber se a alimentação disponível durante o 

ano é a indicada para o número de indivíduos da zona de caça; 
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 A qualidade dos troféus, aspecto essencial principalmente quando o 

responsável da zona de caça pretende uma boa qualidade dos troféus obtidos; 

 Lesões compatíveis com tuberculose, atualmente a doença mais relevante em 

javalis no ecossistema mediterrânico uma vez que para além de ser importante 

para a saúde publica porque é uma zoonose, é também relevante pelo elevado 

risco de transmissão de agentes entre o javali ou outras espécies cinegéticas e 

as espécies de interesse pecuário, principalmente os bovinos; 

 Os parasitas também são um factor que interessa avaliar porque podem estar 

associados a baixa condição corporal ou diminuir a imunocompetencia da 

população.  

 As resistências aos antibióticos são também um indicador que interessa avaliar 

uma vez que a sua utilização não controlada está associada á ocorrência de 

estirpes de bactérias resistentes aos antibióticos, o que para além de dificultar o 

tratamento destes casos constitui um grave perigo para a saúde publica porque 

estas estirpes podem afectar o Humano, estando o tratamento também 

dificultado.    

Para além de todos estes aspetos é também importante referir que a ocorrência de 

surtos com elevada mortalidade em populações selvagens é um problema, principalmente 

quando não existem guardas ou responsáveis pela vigilância da população porque não são 

detetados os casos clínicos e os animais mortos são muitas vezes consumidos por animais 

necrófagos antes de serem detectados, o que aumenta a propagação da doença. Desta forma é 

importante neste aspecto ter em conta que qualquer situação de alarme deve ser 

imediatamente comunicada ao Medico veterinário responsável de forma a ser diagnosticado o 

problema, e implementar medidas corretivas eficazes. É também relevante ter em conta que 

em zonas de caça cercadas e com recurso a alimentação suplementar os principais agentes 

responsáveis por problemas são Salmonela Cholerasuis e Pasteurela multocida B e estão 

associados a grandes índices de mortalidade, como tal deve ser tratados o mais 

atempadamente possível. Ainda sobre o mesmo tópico chegou-se á conclusão que a época do 

ano em que a vigilância da população é indispensável são os meses de verão pelo stresse 

térmico e nutricional a que os animais estão sujeitos, assim como a faixa etária mais afectada 

são os animais jovens, até aos 6 meses.  

Uma vez que as zonas de caça estudadas são todas cercadas e grande parte delas 

apresenta densidades elevadas e alimentação suplementar todos os indicadores referidos 
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anteriormente são indispensáveis para uma correta gestão cinegética da espécie nestes casos 

porque estas condições são favoráveis á disseminação de diversos agentes quando a 

população não é devidamente controlada do ponto de vista sanitário. Contudo é importante ter 

em conta que esses mesmos factores são também relevantes quando nos referimos a uma zona 

de caça aberta e com densidades mais reduzidas porque a disseminação de agentes entre estas 

populações é uma realidade e nestes casos uma vez que os animais têm liberdade de 

movimentos é mais provável o contacto destes indivíduos com espécies pecuárias.   

Em suma, o conceito de gestão cinegética engloba vários aspetos relacionados com a 

população e o habitat em que está inserida. Muitas vezes pensa-se que o Médico Veterinário 

apenas é relevante no que toca á sanidade animal contudo este conceito não é verdade. O 

Médico Veterinário em termos de formação aborda praticamente todas as áreas a avaliar na 

população e habitat constituindo um elemento ímpar para a integração de todas as 

informações recolhidas e tomar medidas de forma a resolver eventuais problemas numa 

população cinegética. Contudo e uma vez que o javali e outras espécies cinegéticas são pouco 

referidas e estudadas no âmbito académico é necessário que os Médicos Veterinários tomem 

consciência das inúmeras oportunidades que o sector da caça pode representar para a sua 

classe.  
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7 Anexos 

Anexo I 
 

Valores de referência para hemograma de javali (Casas-Díaz et al., 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                               UNIDADES LEITÕES  JOVENS ADULTOS  

RBC  1012/L  4.49-11.24  5.39-7.61  5.39-7.61  

HGB  g/L  100.63-178.02  102.73-163.62  113.07-167.50  

PCV  L/L  0.29-0.53  0.31-0.47  0.31-0.46  

MCV  fL  38.89-68-72  50.66-64.98  50.66-64.98  

MCH  g/dL  12.54-22.37  18.34-20-70  18.40-23.85  

MCHC  109/L  29.66-38.52  32.30-37.11  33.56-37.44  

PLT  109/L  50-46-963.43  52.58-620-15  52.58-620-15  

WBC  109/L  3.23-17.22  7.64-17.94  7.64-17.94  

NEUTROFILOS  109/L  1.66-13.06  2.05-15.74  5.20-15.88  

LINFOCITOS  109/L  1.58-6.19  1.26-7.09  0.42-3.59  

MONOCITOS  109/L  0.05-0.96  0.11-0.88  0.11-0.88  

EOSINOFILOS  109/L  0.01-2.00  0.00-1.17  0.00-1.17  

BASÓFILOS  109/L  0.00-0.10  0.00-0.30  0.00-0.30  
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Anexo II 
 

Valores de referência para bioquímica sérica de javali (Casas-Díaz et al., 2015).  

 

                                   UNIDADES  LEITÕES JOVENS ADULTOS  

PROT. TOTAL  g/L  56.2 - 78.9  46.2 – 79.5  58.5 – 83.5  

ALBÚMINA  g/L  24.7 - 37.3  21.2 – 42.0  23.7 – 45.1  

GLUCOSA  mmol/L  4.9 - 19.9  2.5 -15.0  2.5 -15.0  

COLESTEROL  mmol/L  1.8 - 5.5  1.4 – 3.8  1.0 – 3.5  

TRIGLICÉRIDOS  mmol/L  0.1 - 1.5  0.02 – 1.1  0.02 – 1.1  

BILIRRUBINA  μ mol/L  0.4 - 9.1  1.85 – 5.1  1.85 – 5.1  

LACTATO  mmol/L  4.6 - 36.7  1.34 – 10.0  1.34 – 10.0  

CREATININA  μmol/L  55.8 -126.0  69.9 – 129.0  70.7 – 183.0  

UREA  mmol/L  1.1 - 5.9  1.3 – 5.4  1.3 – 5.4  

ALP  IU/L  47.1 - 1364.0  34.6 – 298.8  13.4 – 112.5  

AST  IU/L  20.0 - 922.5  19.8 – 161.3  19.8 – 161.3  

CK  IU/L  169.7 - 24665.1  303.1 – 9869.4  303.1 – 9869.4  

LDH  IU/L  795.0 - 3267.6  222.7 – 2392.7  222.7 – 2392.7  

ALT  IU/L  30.8 – 113.5  28.8 – 119.1  28.8 – 119.1  

CORTISOL  nmol/L  108.6 – 1866.4  98.41 – 824.0  98.41 – 824.0  

CLORO  mmol/L  88.8 -107.9  92.0 - 103.4  93.1 – 108.5  

SODIO  mmol/L  125.9 – 157.2  135.8 – 148.9  135.8 – 148.9  

POTASIO  mmol/L  2.4 – 13.5  3.0 – 8.58  3.0 – 8.58  

 


