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Resumo 

Os nemátodes do género Trichinella apresentam distribuição cosmopolita e um espectro 

alargado de hospedeiros que compreende mamíferos, aves e répteis. A triquinelose está 

associada ao consumo de carne proveniente de espécies hospedeiras deste parasita. A carne de 

javali e seus derivados representa a segunda maior fonte de infeção por Trichinella spp. para o 

ser humano a nível mundial.  

Em Portugal, à semelhança do que acontece no resto da Europa, as populações de javalis 

aumentaram nas últimas décadas. No nosso país a caça representa uma atividade económica e 

social de elevada importância, sendo o javali uma das espécies de caça maior mais apreciadas. 

O consumo de carne de javali, de forma direta ou utilizada no fabrico de enchidos caseiros 

representa uma tradição para os caçadores e suas famílias. 

Na época de caça 2017-2018, foi comprovada em Portugal a presença do agente causal 

da triquinelose em javalis abatidos em zonas de caça localizadas na região de Trás-os-Montes, 

o que levou à identificação de uma área de risco, com implementação de medidas específicas 

de proteção da saúde pública nessa área. 

Com o objetivo de conhecer a situação sanitária das populações de javalis relativamente 

a Trichinella spp., e avaliar a importância que o consumo de carne de javali pode ter na saúde 

pública, entre fevereiro de 2018 e junho de 2019 foi feita pesquisa de Trichinella spp. em 485 

amostras de carne de javali, 348 (71,8%) das quais provenientes da área de risco. Nenhuma das 

amostras apresentou resultado positivo.  

Durante o período de estudo foram efetuados questionários com o objetivo de avaliar o 

conhecimento das populações mais expostas ao risco de infeção por Trichinella spp. Foram 

inquiridos 100 caçadores, em montarias da região de Trás-os-Montes, e 72 produtores de suínos 

do conselho de Vinhais. Apesar da falta de informação, é de notar que há um interesse e 

preocupação crescentes acerca desta temática. 

Face à situação epidemiológica, salienta-se que a vigilância é uma necessidade, e que o 

despiste de Trichinella spp. em carne de javali para autoconsumo deve manter-se e ser reforçada 

particularmente nas ações de caça na área de risco. 

Importa assim reforçar a relevância que o Médico Veterinário pode assumir como 

elemento chave para a informação das populações, promovendo a sensibilização para a adoção 

de medidas preventivas e de controlo para mitigar o risco de infeção por Trichinella spp. 

associada ao consumo de carne 

Palavras chave: digestão artificial, javali, Trás-os-Montes, Trichinella spp.. 
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Abstract 

Nematodes of the genus Trichinella have a cosmopolitan distribution and a broad 

spectrum of hosts comprising mammals, birds and reptiles. Trichinellosis is associated with 

meat consumption from host species of this parasite. Meat and meat products from wild boar 

are the second major source of Trichinella spp. infection to human beings worldwide. 

In Portugal, as in the rest of Europe, wild boar populations have increased in recent 

decades. In this country, hunting represents a highly important economic and social activity, 

being wild boar one of the most appreciated large game hunting species. The consumption of 

wild boar meat, either directly or used in homemade sausages, represents a tradition for hunters 

and their families. 

In the 2017-2018 hunting season, the causal agent of trichinellosis was confirmed in 

Portugal in wild boars slaughtered in hunting areas located in the Trás-os-Montes region, 

leading to the identification of a risk area and the implementation of specific public health 

protection measures in that area. 

In order to acknowledge the health status of wild boar populations in relation to 

Trichinella spp., and thus to assess the importance that the consumption of wild boar meat may 

have in public health, between February 2018 and June 2019, a total of 485 wild boar meat 

samples were tested for Trichinella spp, 348 (71.8%) of which from the risk area. None of the 

samples tested positive.  

Questionnaires were conducted during the study period in order to assess the knowledge 

of populations most exposed to the risk of Trichinella spp. infection. A total of 100 hunters, in 

mounts in the Trás-os-Montes region, and 72 pig producers in the municipality of Vinhais were 

surveyed. Despite the lack of information, it should be noted that there is a growing interest and 

concern about this topic.  

Given the epidemiological situation, it is emphasized that surveillance is a necessity and 

that testing for Trichinella spp. in boar meat for self-consumption should be maintained and 

reinforced, particularly in hunting activities in the risk area. 

Therefore, it is important to reinforce the relevance that the Veterinarian can assume as 

a key element informing the population, promoting awareness for the adoption of preventive 

and control measures to mitigate the risk of Trichinella spp. infection associated with meat 

consumption 

 

Keywords: artificial digestion, wild boar, Trás-os-Montes, Trichinella spp.. 
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1. Introdução 

 

A caça representa uma atividade económica e social de elevada importância em 

Portugal, sendo o javali uma das espécies de caça maior mais apreciadas, havendo uma forte 

tradição associada ao consumo da sua carne, essencialmente por parte dos caçadores, seus 

familiares e amigos (Vieira-Pinto et al., 2014). 

O javali representa uma fonte de transmissão de diversos agentes patogénicos, quer para 

o Homem como para outras espécies animais. (Barrios-Garcia e Ballari, 2012)  

Em 2014 a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura/ 

Organização Mundial de Saúde (“Food and Agriculture Organization of the United Nations / 

World Health Organization” - FAO/WHO), reconhece o género Trichinella como um dos dez 

parasitas mais importantes transmitidos pelos alimentos. 

A informação existente é ainda muito limitada e/ou incompleta e embora seja 

genericamente aceite que o risco de infeção de origem alimentar associada ao consumo de carne 

de ungulados selvagens é baixo, esse risco existe e não deve ser negligenciado (Ramanzin et al., 

2016).  

A caça e o consumo de carne de javali em diferentes partes do mundo proporciona 

oportunidades de contacto direto entre o Homem e o javali e aumentam o risco de exposição e 

infeção humana por Trichinella spp. com origem no consumo da carne deste animal (Meng e 

Lindsay, 2009). 

Durante a época de caça 2017-2018 a Direção Geral de Alimentação e Veterinária 

(DGAV) identifica a presença de Trichinella spp. em javalis em Portugal e define a região de 

Trás-os-Montes como área de risco. Esta região situa-se no Nordeste de Portugal continental, e 

compreende os distritos de Bragança e Vila Real, bem como quatro concelhos do distrito de 

Viseu e um concelho do distrito da Guarda; A região de Trás-os-Montes encontra-se delimitada 

pelas províncias da Beira Alta, a sul, e do Douro Litoral e Minho a oeste, e faz fronteira a norte 

e Leste com Espanha (Trás-os-Montes e Alto Douro). 

  Os objetivos deste trabalho são ampliar a experiência prática relativa aos procedimentos 

de deteção de Trichinella spp. em carne para consumo humano, averiguar os hábitos de 

consumo e conhecimento dos caçadores e produtores suinícolas relativamente ao tema e, 

principalmente, conhecer a situação sanitária das populações de javalis relativamente a 
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Trichinella spp., nomeadamente aquelas que estão inseridas na região de Trás-os-Montes e 

assim avaliar o risco que o consumo de carne de javali pode ter na saúde pública.  
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2. Revisão Bibliográfica 

2.1. O Javali 

O javali (Sus scrofa Linneaus, 1758) é um mamífero que pertence à ordem Artiodactyla, 

família Suidae e género Sus (Oliver e Leus, 2008). É um animal omnívoro, com amplo espectro 

trófico, o que lhe permite aproveitar os recursos que cada estação do ano e cada ecossistema 

lhe oferece, o que associado a uma elevada taxa de reprodução, confere ao javali uma elevada 

capacidade adaptativa, (Bosch et al., 2012) sendo um dos mamíferos mais amplamente 

distribuídos no mundo (Massei e Genov, 2004). Embora seja originário da Europa, Ásia e norte 

de África, o javali foi introduzido pelo Homem noutras regiões, principalmente por motivos 

cinegéticos, (Massei et al, 2012)  (Oliver, W., e Leus, K., 2008) encontrando-se atualmente 

presente em todos os continentes, exceto na Antártida (Barrios-Garcia e Ballari, 2012). 

Em Portugal, assim como no resto da Europa, as populações de javalis aumentaram nas 

últimas décadas. No nosso país esta espécie já se encontra distribuída por todo o território 

(Lopes e Borges, 2004). O crescimento desta espécie tem sido associado ao êxodo das 

populações rurais e ao abandono da agricultura tradicional, com uma diminuição acentuada das 

atividades florestais que, consequentemente, proporciona o incremento de zonas de mato que 

fornecem um maior número de áreas de abrigo e um aumento na quantidade total de alimento 

disponível, favoráveis para as populações de javalis (Bento e Monzón, 2004) (Bosch et al., 

2012). A predação por outras espécies selvagens está limitada devido ao reduzido número de 

predadores naturais e à redução nas populações desses mesmos predadores, ou pela remoção 

intencional de predadores por parte do ser humano (Barrios-Garcia e Ballari, 2012). Mais ainda, 

a caça recreativa por si só não é suficiente para limitar o crescimento populacional do javali 

(Massei et al, 2012). 
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2.1.1. Importância cinegética 

Em Portugal a caça, especialmente nas zonas rurais, apresenta elevada importância quer 

a nível económico e social, quer no planeamento paisagístico e gestão de recursos naturais. 

Estima-se que as atividades cinegéticas representem um valor económico que excede os 300 

milhões de euros anualmente. Segundo o relatório “Principais indicadores do setor cinegético”, 

do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), na época venatória de 

2017/2018 foram abatidos 23 208 javalis (ICNF. 2019). O consumo de carne de javali, de forma 

direta ou utilizada no fabrico de enchidos caseiros representa uma tradição para os caçadores e 

suas famílias (Vieira-Pinto et al., 2014). 

Segundo o Decreto-Lei nº 202/2004 de 18 de agosto, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei nº 2/2011 de 6 de janeiro, a caça ao javali em terrenos cinegéticos ordenados é 

permitida durante toda a época venatória (1 de junho a 31 de maio), excetuando os processos 

de caça de salto, batida e montaria, apenas permitidos durante os meses de outubro a fevereiro. 

Nos terrenos cinegéticos não ordenados, são apenas autorizados os processos de batida e 

montaria, durante os meses de outubro a fevereiro, nos locais e condições estabelecidas por 

edital do ICNF.  

 

 

 

Figura 1: Javali. (Fotografia gentilmente cedida por Gilberto Fernandes). 
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2.1.2. O papel do javali na transmissão de doenças 

O javali representa um reservatório de uma grande variedade de doenças de origem 

vírica, bacteriana ou parasitária, muitas das quais representam um risco quer para outros 

animais, quer para o ser humano, uma vez que podem transmitir-se através de contacto direto 

com javalis, com as suas fezes ou secreções ou pela ingestão de carne de javali cozinhada a 

baixas temperaturas como é o caso da Triquinelose (Barrios-Garcia e Ballari, 2012) (Fernández-

llario et al., 2014). É importante considerar ainda o risco que o javali representa para as espécies 

domésticas, e consequentemente para o ser humano pelo contacto e/ou consumo de animais 

domésticos que tenham sido infetados pelo javali. Alguns fatores de risco compreendem a 

deslocação ou translocação de animais domésticos ou selvagens, a sobrepopulação de espécies, 

a presença de vetores e a criação de animais domésticos ao ar livre e com pastagens 

desprotegidas, o que permite o contacto entre o javali e as espécies domésticas (Gortázar et al., 

2007).  Para além do impacto económico que estas doenças representam, quer pela perda direta 

de animais, pela rejeição de carcaças ou pelos programas de controlo e erradicação, há que 

lembrar que doenças como a Triquinelose representam um perigo na segurança alimentar e um 

risco para a saúde pública (Barrios-Garcia e Ballari, 2012). 

 

 

 

Ana Fernandes 

Figura 2: Javalis caçados em montaria. (Fotografia do autor). 
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     *TACC: transmissão através do consumo de carne. 

 

Fontes: Gortázar et al., 2007.  Ruiz-fons, 2008.  Meng e Lindsay, 2009. Kaden et al., 2010.  EFSA, 2018.    

Fredriksson-Ahomaa, 2018. 

Origem Agente Países onde há registo do agente em 

javalis 

TACC* 

B
ac

te
ri

an
a 

 

Brucella suis 

Alemanha, Austria, Bélgica, Croácia, 

Espanha, Itália, Letónia, Rep. Checa, 

Suécia, Suíça. 

 

sim 

Coxiella burnetii Espanha, Itália, Rep. Checa.  

Francisella tularensis Alemanha, Rep. Checa.  

Leptospira interrogans Alemanha, Croácia, Espanha, Itália, Suécia.  

Mycobacterium bovis Espanha, Itália, França, Portugal. sim 

Salmonella spp. Áustria, Espanha, Grécia, Portugal, Suécia. Sim 

Yersinia pestis Alemanha, Espanha, 

Letónia, Polonia, Rep. Checa, Suécia. 

Sim  

P
ar

as
it

ár
ia

 

Echinococcus 

granulosus 

Croácia, Espanha, França, Roménia.  

 

Toxoplasma gondii 

Eslováquia, Espanha, Estónia, França, 

Grécia, Itália, Polonia, Portugal, Rep. 

Checa, Suécia. 

 

Sim 

 

Trichinella spp. 

Alemanha, Bulgária, Croácia, Eslováquia, 

Espanha, Estónia, Finlândia, França, 

Hungria, Itália, Letónia, Polónia, Portugal, 

Rep. Checa, Roménia, Suécia. 

 

Sim 

Sarcocystis suihominis Alemanha, Austria. Sim 

V
ír

ic
a 

 

HEV 

(vírus da Hepatite E) 

 

Alemanha, Austria, Bélgica, Croácia, 

Eslovénia, Espanha, Estónia, França, Itália, 

Lituânia, Polónia, Portugal, Rep. Checa, 

Suécia, Suíça. 

 

Sim 

Vírus da gripe suína 

(Influenza A) 

Alemanha, Espanha, Polónia.  

Tabela 1. Principais Zoonoses detetadas em javalis na Europa. 
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2.2. Trichinella spp. 

 
 

2.2.1.  História 

Diversas são as referências históricas a doenças que apresentam semelhanças clínicas 

com infeção por Trichinella spp., sugerindo que a história da triquinelose remonta à 

antiguidade. No entanto, a história moderna da triquinelose começa em 1835, em Londres, 

quando James Paget e Richard Owen observaram pela primeira vez ao microscópio as larvas 

deste parasita, ficando a ser conhecido por Trichina spiralis (Owen, 1835) (Pozio e Murrell, 

2006). Em 1846 Joseph Leidy, considerado o pai da parasitologia americana, revelou o ciclo de 

vida deste parasita ao descobrir que a infeção por este nemátode podia ocorrer em suínos. No 

entanto, apenas em 1860, o patologista Zenker demonstrou a sua importância clínica e 

patogenicidade para o ser humano, associando a aquisição da doença com o consumo de carne 

de porco crua ou cozinhada a baixas temperaturas (Marincu e Neghina, 2012).  Em 1895 ocorreu 

uma alteração na designação de género para Trichinella (Railliet, 1895) (Pozio e Zarlenga, 

2013). 

Durante mais de um século após a sua descoberta, Trichinella era considerada uma 

espécie única de nemátodes encapsulados e mesmo após a caracterização do ciclo de vida 

pensava-se ser apenas capaz de infetar mamíferos (Gajadhar e Gamble, 2000). Só em 1972 

houve uma mudança na sistemática deste género que incluía a descrição de uma espécie distinta, 

não encapsulada capaz de infetar aves, Trichinella pseudospiralis (Garkavi, 1972), e a proposta 

de mais duas novas espécies encapsuladas Trichinella nelsoni e Trichinella nativa (Britov and 

Boev, 1972) (Murrell e Pozio, 2000). Atualmente os nemátodes do género Trichinella são um 

complexo de 12 taxa (9 espécies e 3 genótipos), com distribuição cosmopolita incluindo África, 

as Américas, Asia, Australásia e Europa e com um espectro alargado de hospedeiros que 

compreende mamíferos, aves e répteis (Pozio e Zarlenga, 2013) (Pozio, 2016). 
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2.2.2.  Taxonomia 

 

Os nemátodes do género Trichinella Railliet, 1895 pertencem ao reino Animalia 

Linnaeus, 1758; filo Nematoda (Rudolphi, 1808) Lankester, 1877; classe Adenophorea 

Chitwood, 1958; ordem Enoplida Baird, 1853; super-família Trichinelloidea Ward, 1907; 

sendo o único género da família Trichinellidae Ward, 1907 (Bowman et al., 2004) (Pozio et al., 

2009). 

Tendo em conta características genéticas, zoogeográficas e epidemiológicas, são 

reconhecidas 12 taxa dentro do género Trichinella, o qual se encontra dividido em dois grupos 

principais, um que compreende as espécies encapsuladas e outro, as espécies não encapsuladas 

(Reslová et al., 2017). 

O grupo de espécies encapsuladas caracteriza-se por induzir o desenvolvimento de uma 

cápsula de colagénio que envolve a larva após esta penetrar a célula muscular (Pozio e Zarlenga, 

2005).  Este grupo engloba seis espécies (T. spiralis, T. nativa, T. britovi, T. murrelli, T. nelsoni, 

e T.patagoniensis) e três genótipos (Trichinella T6, T8, e T9). As larvas (L1) deste grupo 

infetam apenas mamíferos; por outro lado as três espécies pertencentes ao grupo das não 

encapsuladas são conhecidas por infetar, para além de mamíferos, aves (T. pseudospiralis) e 

répteis (T. papuae and T. zimbabwensis) (Korhonen et al., 2016). 

 Todas as taxa apresentam potencial zoonótico, porém, até à data, apenas sete espécies 

(T. spiralis, T. britovi, T. nativa, T. pseudospiralis, T. murrelli, T. nelsoni,e T. papuae)  e um 

genótipo (Trichinella T6) foram detetados no ser humano (Pozio, 2014) (Korhonen et al., 

2016). 
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2.2.3.  Espécies, distribuição e hospedeiros afetados  

 

A distribuição das espécies e genótipos de Trichinella está dependente de vários fatores, 

tais como a evolução e filogenia do género, interação parasita-hospedeiro, fatores ecológicos, 

comportamento do hospedeiro e atividade humana (Feidas et al, 2014). Apesar da distribuição 

cosmopolita dos nemátodes do género Trichinella, apenas quatro espécies (T. spiralis, T. 

britovi, T. nativa e T. pseudospiralis) circulam na Europa, (Zając et al., 2016) as quais irão ser 

descritas em seguida. 

 

 

2.2.3.1. T. spiralis (T1) 

Trichinella spiralis foi a primeira espécie a ser descoberta e permanece até hoje como a 

causa da maior parte das infeções em animais domésticos (porco, cavalo), sendo o agente 

etiológico mais importante no ciclo de transmissão doméstico. (Pozio et al 2009) É a espécie 

melhor adaptada ao porco doméstico e ao javali (Gottstein et al., 2009) que são os principais 

reservatórios (Pozio e Murrell, 2006) e fontes de transmissão ao Homem,  tendo já sido descrita 

numa miríade de mamíferos que inclui o gato, o rato, a raposa, o lobo, o urso, entre outros (Dick 

e Pozio, 2001). 

T. spiralis é o agente etiológico com maior patogenicidade para o Homem e o 

responsável pela maioria das infeções e mortes por Trichinella no ser humano em todo o mundo 

(Pozio e Murrell, 2006) (Kapel, 2000). 

Acredita-se que esta espécie se tenha dispersado pela Europa através da Ásia, onde 

foram domesticados os primeiros porcos, e introduzida na América pelos colonizadores 

europeus (Rosenthal et al., 2008). 

Atualmente T. spiralis encontra-se descrita na Ásia, Europa,  norte de África, América 

(Norte, Central e Sul), Austrália e Nova Zelândia, (Feidas et al., 2014) (Pozio e Zarlenga, 2013) 

apresentando distribuição cosmopolita (Garbarino et al., 2017). 
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2.2.3.2. T. nativa (T2) 

 

Trichinella nativa é conhecida como a espécie mais resistente ao frio, encontrando-se 

distribuída pelas zonas ártica e subártica do Holárctico, que inclui países como o Canadá, 

Gronelândia, Alasca, New Hampshire nos EUA, a Bielorrússia, Estónia, Finlândia, Letónia, 

Lituânia, Noruega, Rússia, Suécia, China, Cazaquistão, Quirguistão e Tajiquistão (Pozio, 

2016).  

Esta espécie infeta maioritariamente carnívoros como o urso, a raposa, morsas, focas, 

entre outros, e tem a capacidade de sobreviver até 5 anos no músculo congelado do hospedeiro, 

favorecendo a transmissão entre hospedeiros mesmo em condições extremas como as que 

encontramos nestas regiões (Marucci e Pozio, 2010) (Mayer-scholl et al, 2014). 

A capacidade de T. nativa para provocar infeção em suínos e roedores é reduzida, pelo 

que o risco de transmissão de animais selvagens para os domésticos é baixo (Kapel e Gamble, 

2000) (Kapel, 2001). No entanto esta espécie apresenta patoginicidade elevada para o ser 

humano e o consumo de carne de animais selvagens como o urso, morsa e foca representa uma 

fonte de infeção (Rostami et al., 2017). 

 

 

 

2.2.3.3. T. britovi (T3) 

 

Trichinella britovi é a espécie de maior prevalência em espécies selvagens na Europa, 

encontrando-se distribuída por praticamente todo o continente europeu e ainda pelo sudoeste 

asiático e noroeste africano (Mayer-scholl et al., 2014) (Fichi et al., 2015). 

Os principais hospedeiros reservatórios desta espécie são a raposa e o cão-mapache, mas 

pode afetar outros carnívoros e omnívoros silváticos (lobo, urso, javali, mustelídeos) (Stefan et 

al., 2012) (Kapel, 2000). T. britovi apresenta alguma resistência ao frio e pode sobreviver no 

músculo do hospedeiro até 6 meses à temperatura de -20º C (Kapel, 2000). 

A presença desta espécie em suínos (domésticos e silváticos) e roedores é menos 

frequente que a de T. spiralis, uma vez que T. britovi apresenta baixa capacidade reprodutiva e 

um curto tempo de sobrevivência nestes hospedeiros, o que limita a transmissão de T. britovi 

de animais silváticos para hospedeiros associados com o Homem (Murrel et al., 2000) (Pozio 
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et al., 2009) (Fichi et al., 2015). No entanto, é de notar o papel que o javali desempenha na 

disseminação da infeção por T. britovi  na europa. (Schynts et al., 2006) Há casos de 

triquinelose humana associados a esta espécie de Trichinella, embora com sintomatologia 

menos severa do que nos casos de infeção por T. spiralis (Akkoc et al., 2009). Estes casos estão 

maioritariamente relacionados com o consumo de carne de javali, porco, cavalo e, mais 

raramente, carnívoros selvagens (uma vez que geralmente não são espécies presentes nos 

hábitos alimentares do ser humano) (Pozio, 2016) . 

 

 

 

2.2.3.4. T. pseudospiralis (T4) 

 

Trichinella pseudospiralis faz parte do grupo das espécies não encapsuladas e pode 

afetar mamíferos e aves. Apresenta distribuição cosmopolita, podendo ser encontrada 

essencialmente na Europa, Asia, América do Norte e Austrália (Pozio e Zarlenga, 2013). Na 

europa T. pseudospiralis circula essencialmente entre animais selvagens como aves de rapina 

noturnas, javalis, cão-mapache e raposas, mas também já foi reportada em porcos domésticos 

e roedores cinantrópicos (Nockler et al, 2006) (Reckinger e Pozio, 2006). 

Esta espécie representa uma potencial ameaça para o Homem, quer pelo seu leque 

alargado de hospedeiros, que envolve tanto animais selvagens como domésticos, quer pela sua 

patogenicidade para o ser humano (Merialdi et al., 2011). 
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Tabela 2: Principais características das espécies e genótipos de Trichinella spp.  

Fontes: (Pozio e Murrell, 2006); (Dupouy-Camet e Murrell, 2007); (Rostami et al., 2017); (Bauerfeind et al., 2016).

 

Espécie/Genótipo 

 

Distribuição 

Ciclo de 

Transmissão 

Principais Hospedeiros Infeção em 

porcos/ 

javalis 

Casos reportados no 

Homem/ 

Patogenicidade 

Resistência à 

Congelação 

E
n

ca
p

su
la

d
a

s 

T. spiralis (T1) Cosmopolita Doméstico e 

Silvático 

Mamíferos (porco, javali, 

rato e carnívoros) 

+++ Sim/ Alta Não 

 

T. nativa (T2) 

Zonas Ártica e Subártica do 

Holártico 

 

Silvático 

Mamíferos (carnívoros 

terrestres e marinhos, 

cães e raramente suínos) 

+/-  

Sim/ Alta 

 

Sim (alta) 

 

T. britovi (T3) 

Zonas temperadas do 

Paleártico e Noroeste 

Africano 

Silvático, 

raramente 

doméstico 

Mamíferos (carnívoros, 

raramente suínos) 

+ Sim/ Alta Sim (baixa) 

T. murreli (T5) Zonas temperadas do 

Neártico 

Silvático Mamíferos (carnívoros) - Sim/ Moderada Não 

Genótipo T6 Canadá e EUA Silvático Mamíferos (carnívoros) ? Sim/ Desconhecida Sim (alta) 

T. nelsoni (T7) Região Etiópica Silvático Mamíferos (carnívoros, 

raramente suínos) 

+/- Sim/ Baixa Não 

Genótipo T8 África do Sul e Namíbia Silvático Mamíferos (carnívoros) ? Não Não 

Genótipo T9 Japão Silvático Mamíferos (carnívoros) ? Não Não 

T. patagoniensis 

(T12) 

Argentina Silvático Mamíferos (carnívoros) +/- Não Desconhecida 

N
ã

o
 E

n
ca

p
su

la
d

a
s 

T. pseudospiralis 

(T4) 

 

Cosmopolita 

Silvático, 

raramente 

doméstico 

Mamíferos (incluindo 

javali) e aves 

+  

Sim/ Alta 

 

Não 

 

T. papuae (T10) 

Papua, Nova Guiné e 

Tailândia 

Silvático, 

raramente 

doméstico 

 

Mamíferos e répteis 

++  

Sim/ Moderada 

 

Não 

T. zimbabuensis 

(T11) 

Etiópia, Moçambique, 

África do Sul e Zimbábue 

Silvático Mamíferos e répteis + Não Não 
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2.2.4. Ciclo Biológico 

 

O ciclo de vida dos nemátodes do género Trichinella pode ser dividido em duas fases: 

uma fase intestinal (ou enteral), e uma fase sistémica e muscular (ou parenteral). Estas duas 

fases podem coexistir por um período que pode durar desde poucos dias a semanas (Bruschi e 

Dupouy-Camet, 2014). Uma particularidade do ciclo de vida deste parasita é o facto de 

desenvolverem duas gerações no mesmo hospedeiro (Pozio, 2016). 

O ciclo inicia-se quando um hospedeiro, humano ou animal, ingere carne, ou produtos 

à base de carne, crus ou cozinhados a baixas temperaturas contendo a forma infetante (Mitreva 

e Jasmer, 2006) (Dupouy-Camet, 2000). Após a ingestão, ocorre a digestão gástrica onde, por 

ação do ácido clorídrico e da pepsina, se dissolvem os quistos de Trichinella, libertando as 

larvas no primeiro estadio (L1) (Gottstein et al., 2009) (Mitreva e Jasmer, 2006). 

No duodeno, as L1 penetram na mucosa intestinal onde maturam, passando por cinco 

estadios e quatro mudas (entre as 10 e as 28 horas pós infeção oral) até atingirem a maturidade 

sexual, que corresponde ao estadio adulto. Neste estadio, 30 a 34 horas pós infeção oral, ocorre 

a cópula entre um macho e uma fêmea e cerca de 5 dias depois a fêmea adulta liberta entre 500 

a 1500 novas larvas (L1 imaturas), com um tamanho aproximado de 100 μm (Bruschi e 

Dupouy-Camet, 2014) (Mitreva e Jasmer, 2006). A produção de novas larvas continua por pelo 

menos uma a duas semanas, durante as quais se estabelece no hospedeiro uma resposta 

imunomediada, a nível intestinal, que afeta a viabilidade das fêmeas, resultando numa expulsão 

contínua de parasitas adultos (Dupouy-Camet e Murrell, 2007). É neste ponto que termina a 

fase enteral do ciclo.  

As L1 imaturas migram para os vasos linfáticos e entram na circulação sanguínea, 

disseminando-se pelo organismo do hospedeiro até encontrarem a sua localização definitiva, 

preferencialmente músculos esqueléticos com um bom suprimento sanguíneo. Inicia-se assim 

a fase parenteral do ciclo (Gottstein et al., 2009). As larvas em circulação podem induzir no 

hospedeiro uma vasculite secundária a infeção parasitária (Bruschi e Dupouy-Camet, 2014). 

Ao chegarem ao músculo as L1 imaturas penetram ativamente nas fibras musculares 

promovendo alterações metabólicas na célula que passa a designar-se “nurse cell”. Na “nurse 

cell” as L1 podem induzir a formação de uma cápsula de colagénio, que a isola e protege do 

meio envolvente. O complexo encapsulado “nurse cell” – larva é denominado quisto. Este 

processo ocorre apenas nas espécies encapsuladas sendo o que as distingue das espécies não 

encapsuladas (Pozio, E., e Bruschi,F., 2001). 
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As larvas L1 imaturas crescem na “nurse cell” durante um período de cerca de 2 

semanas, até atingirem a forma infetante (larva dentro da célula muscular, enquistada ou não, 

enrolada sobre si própria em forma helicoidal) que pode permanecer viável durante meses ou 

anos (Dupouy-Camet e Murrell, 2007)  (Bruschi e Dupouy-Camet, 2014). 

 

 

 

 

2.2.5. Transmissão 

 

A infeção por nemátodes do género Trichinella ocorre aquando da ingestão de músculo 

de um hospedeiro contendo a forma infetante. Este parasita circula nos animais domésticos 

(porcos, cavalos), animais sinantrópicos (rato, ratazana), e nos carnívoros e omnívoros 

selvagens do ciclo de transmissão silvático, principalmente os que evidenciam comportamentos 

predatórios, de necrofagia ou canibalismo (raposa, javali). (Gondek et al, 2017) (Feidas et al, 

2014)  

Apesar da infeção estar associada ao consumo de carne, há relatos de infeção por 

Trichinella spp. em herbívoros, especialmente em cavalos, que constituem uma fonte de infeção 

importante para o Homem. (Dupouy-Camet e Murrell, 2007) Nestes casos pensa-se que a 

infeção possa ocorrer pela ingestão acidental de roedores infetados ou carne misturada com 

feno/ ração, ou através da ingestão de larvas L1 ainda viáveis e com capacidade infetante 

eliminadas nas fezes, que podem contaminar a água e alimentos. No entanto é necessária mais 

investigação no que respeita às infeções por Trichinella spp. em herbívoros e o seu papel na 

transmissão da triquinelose (Arriaga et al., 2016) (Zimmermann et al., 1959).  

A infeção por Trichinella no ser humano está associada ao consumo de carne, ou 

produtos à base de carne, crus ou cozinhados a baixas temperaturas, proveniente de espécies 

hospedeiras deste parasita. (Pozio e Murrell, 2006) A presença de Trichinella spp. no ciclo 

doméstico e/ou silvático de uma determinada região é uma condição necessária, mas não 

suficiente para a ocorrência de triquinelose humana. São os hábitos alimentares o principal risco 

para aquisição da infeção, assim como o maneio e gestão da interface animais 

domésticos/animais silváticos, que pode levar a um padrão de transmissão entre os dois ciclos 

(doméstico e silvático), que envolve inevitavelmente o porco doméstico (Pozio, 2014). 
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2.2.5.1. Ciclo de transmissão doméstico 

 

O ciclo doméstico está inevitavelmente relacionado com o porco doméstico e com a 

infeção do ser humano pelo consumo da carne destes animais. Este ciclo encontra-se 

maioritariamente associado a T. spiralis. Embora existam outras espécies capazes de infetar o 

porco doméstico, T. spiralis é a espécie melhor adaptada aos suínos e a que apresenta maior 

capacidade reprodutiva sem induzir sintomas no hospedeiro representado, portanto, maior 

relevância na transmissão ao Homem ( Murrel et al., 2000)   (Pozio, 2001). 

O ciclo doméstico ocorre quando as práticas de suinicultura não são as mais indicadas. 

O fator de risco que mais potencia a entrada de Trichinella spp no ciclo doméstico é a inclusão 

de carne de animais potencialmente infetados na alimentação dos suínos domésticos, o que pode 

acontecer de forma intencional, quando são incluídos na dieta resíduos alimentares, que podem 

conter restos de carne de porco, ou de forma não intencional, pela exposição a carcaças de 

outros suínos ou fauna selvagem infetada, que acontece maioritariamente em animais criados 

em regime extensivo ou ao ar livre e com pastagens desprotegidas (Pozio e Murrell, 2006) 

(Pozio, 2014). 

Um panorama mais abrangente do ciclo doméstico inclui outras formas de transmissão, 

embora de menor importância epidemiológica, tais como: a ingestão de roedores infetados, 

“tail-biting”, ingestão de fezes de porcos infetados, (Pozio, 2000) porcos que têm acesso a lixo/ 

resíduos, alimentação de suínos com restos de caça, cavalos alimentados com carne de porco 

infetada, cães alimentados com carne de porco ou restos de caça, entre outras (Pozio e Murrell, 

2006). 

As práticas de suinicultura, especialmente em porcos de criação caseira ou porcos 

criados em regime extensivo/ ao ar livre, juntamente com o modo como os caçadores lidam 

com as carcaças e com os resíduos da caça revelam extrema importância na perpetuação do 

ciclo (Pozio, 2014). 
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O papel dos roedores na epidemiologia do género Trichinella ainda não é consensual 

(Dupouy-Camet e Murrell, 2007). Há relatos da presença de Trichinella em várias espécies, tais 

como Rattus norvegicus, Rattus rattus e Bandicota bengalensis (Pozio, 2005). Mas serão os 

roedores um hospedeiro reservatório de Trichinella para o ciclo doméstico, ou funcionam 

essencialmente como um vetor para os hospedeiros domésticos? (Dupouy-Camet e Murrell, 

2007). 

Apesar da infeção por T. spiralis em porcos estar frequentemente associada à presença 

de roedores potencialmente infetados em explorações de suínos ou lixeiras, não há relatos de 

infeção por T. spiralis em roedores nestes ambientes, quando as populações de suínos são 

negativas à infeção. O que sugere que estes animais são apenas hospedeiros acidentais, que 

podem atuar como vetores de T. spiralis (Pozio, 2014). 

 

 

 

 

 

 

Ana Fernandes 

Figura 3: Suínos criados ao ar livre, com pastagens desprotegidas. 

(Fotografia do autor). 
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2.2.5.2. Ciclo de transmissão Silvático 

 

Enquanto T. spiralis se encontra tipicamente relacionada com ciclo doméstico, as outras 

espécies do género Trichinella são mais comummente associadas a animais selvagens e ao ciclo 

silvático (Airas et al, 2010). 

Na União Europeia (UE), o javali e a raposa-vermelha foram identificados como 

hospedeiros reservatórios típicos de Trichinella spp (Airas et al, 2010). A importância da vida 

selvagem como reservatórios para todas as espécies de Trichinella é enfatizada pela biomassa 

do parasita, que é maior em animais selvagens do que em animais domésticos (Pozio e Murrell, 

2006). Para definir uma espécie como reservatório de Trichinella numa determinada área deve 

atender-se a pelo menos dois requisitos: a área onde a espécie hospedeira foi detetada deve ser 

semelhante ou maior em tamanho do que a área onde há presença de Trichinella e a espécie 

hospedeira deve ser capaz de manter a infeção durante anos, independentemente da presença 

deste parasita em outros animais que partilham o mesmo habitat (Pozio, 2005). 

A disseminação e manutenção da triquinelose na natureza está dependente da ingestão 

de músculo de um hospedeiro infetado, por um novo hospedeiro. Assim, os animais que 

apresentam uma maior suscetibilidade à infeção são aqueles que apresentam comportamentos 

de predação, necrofagia ou canibalismo, ou seja, carnívoros e omnívoros silváticos. Embora os 

herbívoros possam ser infetados, estes representam um papel menos relevante na transmissão 

deste parasita (Gondek et al, 2017). 

Sobre o papel dos roedores no ciclo silvático muito ainda há por estudar. No entanto, 

tendo em conta o curto tempo de vida destes animais e considerando que a carga parasitária em 

carnívoros e omnívoros silváticos é geralmente baixa, a probabilidade de um roedor ingerir 

quantidades de carne infetada suficientes para permitir a transmissão e desenvolvimento da 

infeção, é reduzida (Pozio e Murrell, 2006).  

A diminuição no número de potenciais hospedeiros e o acesso a fontes de alimento 

alternativas resultantes da atividade humana, pode ser uma explicação para o facto do ciclo 

silvático ocorrer maioritariamente em locais onde a influência do ser humano praticamente não 

alterou o ecossistema (Pozio, 2001) (Dupouy-Camet e Murrell, 2007). 

No entanto, o ser humano tem impacto nos ecossistemas naturais e pode influenciar o 

ciclo silvático, desempenhando um papel determinante na perpetuação do mesmo e na 

transmissão entre este e o ciclo doméstico. O abandono de carcaças e vísceras de animais 

caçados no campo, a alimentação de animais, como porcos ou cães, com peças ou produtos de 
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caça, ou o consumo de carne de animais silváticos aumentam a probabilidade de transmissão 

de Trichinella spp. a novos hospedeiros, incluindo o Homem (Pozio, 2001) (Dupouy-Camet e 

Murrell, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.6. Triquinelose Humana 

 
 

 A triquinelose humana é uma doença parasitária de origem alimentar com uma 

incidência mundial de cerca de 3000 casos clínicos por ano, nas últimas décadas (Boutsini et 

al, 2014). Estima-se que, pelo menos, 11 milhões de pessoas estejam infetadas por Trichinella 

sp, em todo o mundo (Ferreira et al., 2014). Há relatos de triquinelose humana em pelo menos 

55 (27.8%) paises a nível mundial. No entanto, a presença de Trichinella quer em animais 

domésticos quer em animais silváticos nem sempre está associada a infeção humana, os hábitos 

alimentares desempenham um papel fulcral na transmissão (Pozio et al., 2009). 

Ana Fernandes 

Figura 4: Cão com acesso a vísceras e produtos de caça no local de evisceração. 

(Fotografia do autor). 
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Na europa a principal fonte de triquinelose no ser humano é o consumo de carne, ou 

produtos à base de carne, crus ou cozinhados a baixas temperaturas, de porco, javali e cavalo 

(Gottstein et al., 2009) (Pozio, 2015). 

A triquinelose pode ser facilmente confundida com outras doenças, uma vez que na 

maioria dos casos inclui sintomas ligeiros como dor abdominal, nauseas, vómitos e diarrea, 

febre e dores musculares; a presença de edema facial ou periorbital é um sintoma característico 

de triquinelose, mas que nem sempre se encontra presente. Em casos mais graves pode 

desenvolver-se insuficiencia cardíaca, dificuldade respiratória e/ou alterações neurológicas, 

podendo mesmo levar à morte (Dupouy-Camet e Murrell, 2007). Por este facto e pelas 

implicações a nível da saúde pública, a Triquinelose é uma Doença de Declaração Obrigatória 

(DDO) (DGS 2016). 

Na Europa, são vários os relatos de casos e surtos de triquinelose humana em países 

como a Roménia, Sérvia, Bulgária, Lituânia, Polónia, Itália, França ou Espanha (Murrell e 

Pozio, 2011). 

Só em 2017 foram reportados na União Europeia (UE) 224 casos de triquinelose 

humana, 168 dos quais confirmados. A taxa de notificação na UE foi de 0.03 casos por 100.000 

habitantes, o que representa um aumento de 50% em comparação com 2016 (Food e Authority, 

2018) EFSA. 
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Tabela 3: Casos Confirmados de triquinelose humana na Europa entre 2015 e 2017. 

 

 

 Adaptado de EFSA (2018) 

 

 

Em Espanha está presente quer o ciclo doméstico quer o silvático e estão descritas duas 

espécies, T. spiralis e T. britovi, com diferentes níveis de adaptação a diferentes hospedeiros. 

Ambas as espécies estão envolvidas em surtos de triquinelose humana (Rodríguez et al., 2008). 

Em Portugal está descrito o ciclo de transmissão silvático (T. britovi) em espécies como 

a raposa vermelha, a lontra e o lobo ibérico (Magalhães et al., 2003). No entanto existem poucos 

casos reportados de triquinelose humana em Portugal. O primeiro surto registou-se em 1881, 

há registos de um surto que envolveu cinco pessoas em 1962 e outro  envolvendo apenas uma 

pessoa em 1967, estes casos foram associados ao consumo de carne de porco de criação caseira 

País Casos Confirmados 

2015 2016 2017 

Alemanha 3 4 2 

Áustria 0 2 3 

Bulgária 22 35 55 

Croácia 3 5 21 

Eslováquia 1 1 1 

Espanha 3 12 5 

Estónia 2 0 0 

França 3 3 8 

Grécia 0 0 1 

Itália 36 5 4 

Letónia 4 1 1 

Lituânia 21 1 9 

Polónia 1 4 9 

Portugal 0 0 1 

Roménia 55 26 48 

Suécia 1 2 0 

TOTAL 155 101 168 

Suíça 2 0 1 
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( Pozio, 2007) (Lopes et al., 2015). Mais recentemente, há registo de um caso isolado, em 2017, 

de um homem residente no estrangeiro (Ine, 2019). Porém, um estudo levado a cabo em 2014 

levanta diversas questões, por um lado prova a existência de T. spiralis, maioritariamente 

associada ao ciclo de transmissão doméstico, por outro expõe a existência de infeção em 

humanos em Portugal, à semelhança do que acontece noutros países (como Espanha, por 

exemplo) com caraterísticas epidemiológicas e práticas alimentares idênticas ao nosso país, 

sendo, por isso, questionável a não existência de registos desses casos, o que leva a pensar que 

esta doença pode ser subdiagnosticada em Portugal (Ferreira et al., 2014). 

 

 

 

 
2.2.7. O papel do javali 

 
 

A carne de javali e seus derivados representa a segunda maior fonte de infeção para o 

ser humano a nível mundial (Pozio, 2015). Nos últimos anos tem sido responsável por diversos 

surtos na Europa, Ásia e América (norte e sul) (Rostami et al., 2017). 
Como uma grande percentagem dos javalis caçados, cujo destino é o consumo 

doméstico privado, não é sujeita aos controlos veterinários, a carne destes animais representa 

uma importante fonte de infeção para o Homem na Europa. (Fichi et al., 2015) Em regiões ou 

países onde este parasita já foi comum no ciclo de transmissão doméstico (por exemplo na 

Alemanha, Polónia ou Espanha), ainda podem ser detetadas prevalências elevadas em javalis.  

(Pozio et al 2009) A prevalência de infeção por Trichinella pode ser 4100 vezes superior em 

javalis do que em porcos domésticos criados em condições não controladas (Franssen et al., 

2017) (Rostami et al., 2017). 

Os caçadores, os seus familiares e amigos apresentam um risco elevado de adquirir 

triquinelose após consumo de carne de javali, especialmente quando a carne não é cozinhada 

(Rostami et al., 2017). Na Europa são vários os relatos de casos ou surtos de triquinelose 

humana associados ao consumo de carne de javali em países como a Bulgária, Letónia, Polónia, 

França, Itália ou Espanha (Murrell e Pozio, 2000). Para além do consumo direto da carne, os 

produtos de salsicharia representam uma fonte importante de infeção (Fichi et al., 2015), entre 

2007 e 2015 foram responsáveis por 8 surtos de trichinelose na europa, com 7 a 219 casos 

confirmados por surto  Franssen et al., 2017). 
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Tabela 4: Triquinelose em javalis na Europa em 2017. 

País Javalis em condiçoes controladas Javalis Selvagens 

Positivos Testados % Positivos Positivos Testados % Positivos 

Alemanha 0 0 0 20 276 255 <0,01 

Bulgária 0 0 0 116 11 997 0,96 

Croácia 0 0 0 15 29 740 0,05 

Eslováquia 0 0 0 3 16 522 0,02 

Espanha 0 0 0 435 153 259 0,28 

Estónia 0 0 0 9 1 515 0,59 

Finlândia 4 361 1,1 4 717 0,56 

França 0 427 0 3 47 168 <0,01 

Hungria 0 0 0 9 87 088 0,01 

Itália 0 2037 0 6 133 784 <0,01 

Letónia 0 0 0 21 5 194 0,4 

Polónia 0 0 0 576 240 071 0,24 

Portugal 0 0 0 3 275 1,09 

Rep. Checa 0 0 0 1 230 791 <0,01 

Roménia 128 10 968 1,16 0 0 0 

Suécia 0 0 0 7 111 845 <0,01 

Outros  0 4 006 0 0 52 168 0 

Total 132 17 799 0,74 1 228 1398389 0,08 

Adaptado de EFSA (2018). 

 

Em Portugal, no ano de 2017 foram reportados 3 casos de infeção por Trichinella spp. 

em javalis abatidos em zonas de caça localizadas em concelhos da região de Trás-os-Montes 

(Food e Authority, 2018) (DGAV, 2019). 
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2.2.8. Métodos de deteção de Trichinella spp. 

 

A deteção direta de larvas de Trichinella spp. em amostras musculares é geralmente 

realizada na inspeção post-mortem. Embora sejam métodos possíveis de utilizar in vivo, 

implicam a realização de biópsias musculares, o que para além da exigência do trabalho, limita 

o tamanho da amostra a recolher, e dificulta a obtenção de amostras dos locais preferenciais 

(Nöckler et al, 2000). 

 

 

2.2.8.1. Métodos diretos 

 

• Triquinoscopia:  

A triquinoscopia é um método que tem por base a observação de larvas de Trichinella 

spp., numa pequena porção de músculo através do triquinoscópio. Este método permite não só 

determinar o número de larvas presentes por grama de músculo examinado (larva por grama-

lpg), mas também recolher e isolar larvas para posterior identificação da espécie. No entanto a 

sensibilidade deste método é baixa quando existe uma pequena densidade de larvas. A 

observação das larvas no músculo é mais fácil quando a cápsula se encontra completamente 

desenvolvida pelo que este método é falível se a cápsula ainda não se desenvolveu ou quando 

se trata de infeção por espécies de Trichinella não encapsuladas. Para além disso a 

triquinoscopia é um método exigente e moroso, pelo que deixou de ser utilizado como método 

de rotina na inspeção sanitária (J Dupouy-Camet e Murrell, 2007) (Gajadhar et al., 2009). 

 

• Digestão artificial de amostras combinadas: 

São vários os métodos de digestão artificial que podem ser utilizados para a deteção de 

larvas de Trichinella spp.. Segundo o Regulamento de Execução (UE) 2015/1375 da Comissão, 

de 10 de agosto de 2015, que estabelece regras específicas para os controlos oficiais de deteção 

de triquinas na carne, o método da digestão de amostras combinadas utilizando um agitador 

magnético (MSM) (ver anexo I) é o método de deteção de referência, podendo, no entanto, ser 

usados métodos equivalentes, também descritos no respetivo regulamento (Regulamento de 

Execução (UE) 2015/1375 da Comissão). 

O MSM permite a análise combinada de amostras de músculo de vários animais até um 

máximo de 100g de músculo. As amostras sofrem um processo de digestão artificial, no qual 
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as larvas se libertam das fibras musculares (Nöckler et al, 2000). No entanto, há que ter em 

conta que em fases iniciais da infeção, ou no caso de espécies não encapsuladas, pode ocorrer 

destruição das larvas no processo de digestão, podendo o tempo de digestão ser diminuído 

nestes casos (Dupouy-Camet e Murrell, 2007). O fluido de digestão é então filtrado através de 

uma peneira, que permite a passagem das larvas de Trichinella, para uma ampola de decantação. 

Depois de um período de tempo, uma parte do fluido é retirado e, após sedimentação e 

clarificação, o fluido com as larvas está pronto para ser observado com a ajuda de um 

estereomicroscópio (Nöckler et al., 2000). 

Para o controlo oficial de Trichinella em carne de suíno através da digestão artificial de 

amostras combinadas, deve ser utilizado no mínimo 1g de um dos pilares do diafragma (local 

de predileção), ou o dobro, 2g, da parte do diafragma situada junto às costelas ou ao esterno, 

dos músculos mastigadores, da língua ou da musculatura abdominal (Regulamento de Execução 

(UE) 2015/1375). No caso dos javalis, segundo o Regulamento de Execução (UE) 2015/1375 

devem ser utilizadas amostras de pelo menos 5 g de músculo do antebraço, da língua ou do 

diafragma. O Edital nº 2/2018 prevê que a amostra pode ser colhida do diafragma (de 

preferência os pilares do diafragma ou as partes junto às costelas), dos músculos intercostais, 

da língua (preferencialmente da base da língua) ou dos masséteres. Pode utilizar-se uma 

quantidade maior de músculo, ou aumentar-se o tempo de sedimentação para aumentar a 

sensibilidade deste método (Gamble et al., 2000)a (Riehn et al., 2013). 

Comparada à triquinoscopia, a digestão é um método mais sensível, eficiente, fiável e 

económico, o que faz desta técnica o método preferencial na maioria dos países industrializados 

(Forbes et al, 2003) (Gajadhar et al., 2009). 

 

 

2.2.8.2. Métodos indiretos 

   

• Sorologia:  

Vários são os métodos sorológicos que podem ser utilizados na deteção de anticorpos 

para Trichinella spp. A imunofluorescência indireta (IFI), o Western Blot (WB), o teste de 

fixação do complemento (“complement fixation test” - CFT) e o teste de hemaglutinação 

(“haemagglutination test” - HAT) são exemplos de técnicas convencionais de serodiagnóstico. 

No entanto estes métodos são exigentes e de difícil aplicação em procedimentos de rotina, o 
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que faz deles dispendiosos, sendo preferencialmente utilizados em medicina humana para 

análise de amostras individuais (Nöckler et al, 2000). 

O ensaio imunoenzimático (“enzime-linked immunosorbent assay” – ELISA) é o 

método sorológico mais comumente usado para a deteção de infeção por Trichinella tanto em 

animais como no ser humano (Gamble et al, 2004). Em comparação com outras técnicas 

sorológicas, o método ELISA é de fácil execução, é económico e padronizado, podendo ser 

automatizado para testes em larga escala (Yang et al., 2016). Mais ainda, a técnica ELISA, 

embora dependente da espécie animal e do tipo e qualidade de antigénio utilizado, fornece um 

equilíbrio aceitável entre sensibilidade e especificidade (Gamble et al, 2004) (Yang et al., 

2016), permitindo a deteção de níveis de infeção de uma (1) larva por 100g de músculo 

(Gottstein et al., 2009). Esta técnica é ainda interessante por poder ser utilizada para detetar 

anticorpos quer no soro quer no suco muscular (Nöckler et al, 2005). 

 

• Moleculares: 

Independentemente do estadio de desenvolvimento larvar, não há características 

morfológicas que permitam a distinção das espécies/genótipos do género Trichinella, sendo 

apenas possível categorizá-las num dos dois grupos: encapsuladas ou não encapsuladas (Pozio 

e Zarlenga, 2005). As técnicas moleculares têm sido utilizadas principalmente para 

diferenciação das espécies de Trichinela spp. Uma das técnicas mais utilizadas é a reação em 

cadeia da polimerase (“polymerase chain reaction” – PCR), nomeadamente o método multiplex 

PCR (descrito no anexo II) que permite a identificação das nove taxa reconhecidas como 

espécie (Karadjian et al., 2017). O protocolo multiplex PCR é uma abordagem molecular 

sensível, rápida e económica capaz de identificar inequivocamente uma única larva (Gottstein 

et al., 2009). 

 

As técnicas sorológicas são interessantes, na medida em que podem ser utilizadas post-

mortem ou in vivo. Em animais, nomeadamente em javalis, estes métodos são maioritariamente 

utilizados para fins de investigação, por um lado porque é uma espécie que não desenvolve 

sintomatologia clínica pelo que não exige a aplicação de um tratamento, por outro porque se 

trata de uma espécie selvagem, o que dificulta a colheita de material para análise (Gamble et 

al., 2000)b (Gottstein et al., 2009). Assim a diminuição do risco de infeção para o ser humano 

passa essencialmente pela prevenção, controlo e segurança sanitária dos alimentos (Gottstein 

et al., 2009). 
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2.2.9. Prevenção, controlo e segurança alimentar 
 

 

A triquinelose e seus agentes encontram-se incluídos na lista A do anexo I, da Diretiva 

2003/99 / CE, que determina os agentes que devem ser monitorizados de forma obrigatória 

(Alban et al., 2011) (Diretiva 2003/99 / CE). 

Apesar de nos últimos anos os apertados controlos veterinários nos matadouros terem 

contribuído para diminuir a infeção entre suínos domésticos, esses controlos nem sempre são 

alargados aos meios rurais, onde os porcos são mantidos em sistemas de criação não 

controlados. A alta prevalência de infeção por Trichinella nos porcos domésticos criados em 

ambientes não controlados, o que permite um maior contacto entre suínos domésticos e espécies 

selvagens, pode resultar num aumento do número de infeções em javalis e outros animais 

silváticos (Pozio e Marucci, 2003). 

Uma vez que os javalis têm uma vida útil mais longa do que os porcos de engorda e 

ocupam uma área geográfica ampla, que lhes permite maior contato com a vida selvagem ou 

outras fontes potenciais de infeção por um período mais longo, todo o javali caçado 

encaminhado para um estabelecimento de tratamento de caça/ colocado no mercado, fornecido 

diretamente a um consumidor ou restaurante ou consumido em ambiente privado, deveria ser 

testado para despiste de Trichinella  (Enemark et al., 2010). 

De acordo com o Regulamento de Execução (UE) 2015/1375 da Comissão (União 

Europeia, 2015) as carcaças de porcos domésticos, cavalos, javalis e outras espécies de criação 

e de animais selvagens destinados ao consumo humano, devem ser testados sistematicamente 

para Trichinella spp. em matadouros ou estabelecimentos de tratamento de caça (Marucci et 

al., 2016) (Regulamento de Execução (UE) 2015/1375). 

De forma a garantir a segurança do consumidor, o Regulamento de Execução (UE) 

2015/1375 da Comissão (União Europeia, 2015) define as regras para o controlo oficial de 

Trichinella spp. nas espécies animais suscetíveis à infeção por este parasita, sendo o método de 

deteção de referência a digestão de amostras combinadas utilizando um agitador magnético 

(Regulamento de Execução (UE) 2015/1375). 

Como há uma percentagem dos porcos de abate caseiro e dos javalis caçados, cujo 

destino é o consumo doméstico privado, que escapa aos métodos oficiais de controlo, a 

Comissão Internacional sobre Triquinelose (ICT) reconhece os seguintes processos para 

eliminar o risco no consumo de carne potencialmente infetada por Trichinella (Gamble et al., 

2000)a: 
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• Cocção: uma temperatura de 62.2ºC é suficiente para inativar instantaneamente as larvas 

de Trichinella spp. na carne; outras combinações tempo/temperatura descritas pela ICT 

são igualmente eficazes (ver anexo I). A temperatura deve ser medida no interior da 

peça de carne, caso não seja possível deve monitorizar-se a cor (deverá adquirir uma 

coloração acinzentada) e a textura (fácil separação das fibras musculares) que 

normalmente são indicativas de uma combinação tempo/ temperatura adequada 

(Gamble et al., 2000)a (Gottstein et al., 2009); 

 

• Congelação: A ICT apresenta várias combinações de tempo/ temperatura consoante a 

espessura da peça de carne (ver anexo I), no entanto só as considera válidas para T. 

spiralis em carne de porco (Gamble et al., 2000)a; Em javali, quer pelas características 

do próprio hospedeiro, quer pelas espécies de Trichinella (mais resistentes a baixas 

temperaturas) que o podem infetar, a congelação da carne não pode ser considerada, por 

si só, como um meio eficaz para o controlo das formas infetantes de Trichinella spp. 

(Gottstein et al., 2009) (Lacour et al., 2013). 

 

Outros processos como a cura, fumagem, salga ou secagem, muitas vezes utilizados no 

fabrico de produtos de salsicharia que são frequentemente consumidos sem serem cozinhados, 

não são suficientes para inativar as formas infetantes de Trichinella spp. (Gottstein et al., 2009). 

Os controlos em matadouro/estabelecimentos de tratamento de caça, que incluem o 

despiste de Trichinella spp., e os processos reconhecidos pela ICT, são imperativos na 

prevenção e diminuição do risco de infeção para o ser humano, no entanto não impedem a 

transmissão entre javalis e destes para outras espécies, selvagens ou domésticas (Ruano, 2016). 

Se por um lado os sistemas de produção suinícola com condições de habitação 

controladas são eficazes na prevenção da infeção por Trichinella spp., ainda há, sobretudo nas 

zonas rurais, sistemas de produção mais caseiros, que não respeitam essas condições. São esses 

sistemas de produção, assim como os regimes de criação extensivos que promovem a existência 

de uma interface animais domésticos/animais silváticos, que pode levar a um padrão de 

transmissão entre os ciclos doméstico e silvático (Pozio, 2014)  (Franssen et al., 2018). 

Algumas medidas que devem ser aplicadas nos sistemas de criação suinícola de forma 

a controlar a trasmissão de Trichinella compreendem: o controlo da alimentação, que envolve 

o cuidado com os componentes incluidos na dieta, cuidado com os meios de armazenamento, 

de forma a impedir o acesso de outros animais, e o cuidado com os resíduos alimentares e a 
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forma como são eliminados; a criação de barreiras (arquitetónicas ou ambientais) que impeçam 

o contacto com hospedeiros selvágens ou vetores; implementação de programas de controlo de 

pragas, uma vez que os roedores podem atuar como vetores; implementação de programas de 

higiene e biossegurança adequados, nomeadamente no que toca à introdução ou movimentação 

de animais, e práticas de maneio de carcaças e resíduos da exploração  (Gamble et al., 2000)a
 

(Enemark et al., 2010) (Pozio, 2014). 

É ainda fundamental criar mecanismos de controlo e prevenção na gestão da caça maior, 

e instruir os caçadores para a prática desses mecanismos. Uma das principais medidas a ser 

adotada é a eliminação de hábitos como o abandono de carcaças e vísceras de animais caçados 

no campo, que podem constituir uma potencial fonte de infeção para outras espécies, e a 

alimentação de animais, como porcos ou cães, com peças ou produtos de caça. Outras medidas 

incluem o controlo da densidade populacional, cuidados a adotar nos locais de agregação de 

animais (alimentação e abeberamento) e prevenção do contacto entre espécies de caça maior e 

espécies pecuárias (Dupouy-Camet e Murrell, 2007) (Gottstein et al., 2009) (Ruano, 2016). 

 

 

 

 

 

2.2.10. Enquadramento Legal 

 

O Regulamento (CE) nº 853/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, o 

Regulamento (CE) nº 854/2004 do Parlamento Europeu e do Concelho e o Regulamento (CE) 

nº 882/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho estabelecem as regras e os requisitos 

sanitários respeitantes aos alimentos de origem animal e aos controlos oficiais necessários 

(Regulamento de Execução (UE) 2015/1375). 

Para além daquelas regras, devem ser definidos requisitos mais específicos para as 

triquinas. A carne proveniente de suínos domésticos, javalis selvagens, equídeos e animais de 

outras espécies pode estar infestada com nemátodos do género Trichinella (triquinas). O 

consumo de carne infestada com triquinas pode causar doenças graves no ser humano. Devem 

ser aplicadas medidas que impeçam o aparecimento de doenças no ser humano causadas pelo 

consumo de carne infestada com triquinas (Regulamento de Execução (UE) 2015/1375). 

Segundo o Regulamento (CE) nº 854/2004 do Parlamento Europeu e do Concelho, de 

29 de abril de 2004, que estabelece regras específicas de organização dos controlos oficiais de 
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produtos de origem animal destinados ao consumo humano, mais especificamente o ponto C. 

do Capítulo IX, da Secção IV do Anexo I, as carcaças de suínos (domésticos, caça de criação e 

caça selvagem), de solípedes e outras espécies suscetíveis de contrair triquinose devem ser 

examinados relativamente a essa doença nos termos da legislação comunitária aplicável, salvo 

disposto em contrário por essa legislação (Regulamento (CE) nº 854/2004). 

Assim sendo, a autoridade competente deve atuar segundo o disposto no Regulamento 

de Execução (UE) 2015/1375 da Comissão, de 10 de agosto de 2015, que estabelece regras 

específicas para os controlos oficiais de deteção de triquinas na carne.  

No entanto, segundo o disposto no Regulamento (CE) nº 853/2004 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, que estabelece regras específicas de higiene 

aplicáveis aos géneros alimentícios de origem animal, as regras comunitárias não deverão 

aplicar-se à produção primária para uso doméstico privado, à preparação, manuseamento ou 

armazenagem de géneros alimentícios para consumo doméstico privado, ao fornecimento 

direto, pelo produtor, de pequenas quantidades de produtos primários ao consumidor final ou a 

estabelecimentos de comércio retalhista que abasteçam diretamente o consumidor final, nem a 

caçadores que forneçam pequenas quantidades de caça ou de carne de caça selvagem 

diretamente ao consumidor final ou a estabelecimentos de comércio retalhista que abasteçam 

diretamente o consumidor final(Regulamento (CE) nº 853/2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ana Fernandes 

Figura 5: Abate caseiro de suínos criados em condições não 

controladas. (Fotografia do autor). 
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A Portaria nº 74/2014, que define as quantidades de peças de caça selvagem a fornecer 

pelo caçador, não permite a venda de qualquer quantidade de caça maior, apenas de caça menor 

(Portaria nº 74/2014). 

Deverá, por conseguinte, ser da responsabilidade dos Estados-Membros a adoção das 

medidas nacionais para reduzir o risco de que a carne de javalis selvagens infestada com 

triquinas seja fornecida ao consumidor final (Regulamento de Execução (EU) 2015/1375). 

A Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), na sequência das ações de 

vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis pela caça selvagem maior que já vinha a 

desenvolver, implementou na época de caça 2017-2018, conjuntamente com o Instituto de 

Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e com a colaboração das Organizações do 

Setor da Caça e dos Municípios, um Plano de Vigilância que alargou o âmbito da monitorização 

das doenças em caça selvagem maior, tanto no aspeto geográfico como no conjunto de doenças 

a pesquisar. No decorrer deste Plano de Vigilância, foi comprovada a presença do agente causal 

da triquinelose em javalis abatidos em zonas de caça localizadas em concelhos da região de 

Trás-os-Montes, o que levou à identificação de uma área de risco para a triquinelose em animais 

selvagens, com implementação de medidas específicas de proteção da saúde pública nessa área. 

Assim sendo, e de forma a colmatar o facto de as peças de caça selvagem maior 

destinadas a consumo doméstico privado pelo caçador e seu agregado familiar não estarem 

obrigadas a ser encaminhadas para um estabelecimento aprovado de tratamento de caça 

selvagem, surge o Edital nº 1/2018 de 16 de fevereiro de 2018 e o Edital nº 2/2018 de 18 de 

outubro de 2018, que obrigam a que, na área de risco, as entidades gestoras ou os caçadores 

(nos atos venatórios não organizados pelas entidades gestoras) assegurem, no caso das peças de 

caça de javalis destinadas a consumo doméstico privado dos caçadores e seus agregados 

familiares que não forem encaminhados para estabelecimento de manipulação de caça 

aprovado, a colheita de amostras de músculo de javalis em cada ação de caça para análise 

laboratorial de Trichinella (Edital nº 1/2018) (Edital nº 2/2018). 

O Edital nº 1/2018 de 16 de fevereiro de 2018 define como Área de Risco para a 

Triquinelose em javalis os concelhos da região de Trás-os-Montes (Edital nº 1/2018). 

 O Edital nº 2/2018 de 18 de outubro de 2018 dita que a Área de Risco para a 

Triquinelose em Javalis é constituída apenas pelas áreas dos concelhos de Bragança, Chaves, 

Macedo de Cavaleiros, Mirandela, Valpaços, Vimioso e Vinhais (Edital nº 2/2018). 

O Edital nº 1/2018 de 16 de fevereiro de 2018 assumia a obrigatoriedade de assegurar, 

na área de risco, a colheita e encaminhamento de amostras de músculo para pesquisa de 
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Trichinella, das peças de caça de todos os javalis destinadas ao seu consumo doméstico privado 

(Edital nº 1/2018); No entanto, O Edital nº 2/2018 de 18 de outubro de 2018 dita a 

obrigatoriedade de assegurar a colheita de amostras de músculo em pelo menos 5 exemplares 

em cada ação de caça para análise laboratorial de Trichinella (Edital nº 2/2018). 

Segundo o Edital nº 2/2018 de 18 de outubro de 2018, da avaliação de todos os 

resultados das análises efetuadas a amostras recolhidas na área de risco na época de caça 2017-

2018, verificou-se que de um total de 220 amostras enviadas 215 foram negativas. Nota, no 

entanto, que esta amostra não é considerada representativa, nem pelo número de amostras nem 

pela sua distribuição geográfica (Edital nº 2/2018). 

Face à legislação existente sobre esta matéria, demonstra-se necessário um estudo mais 

aprofundado sobre este tema. 
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3. Metodologia 

 

O estudo teve início em fevereiro de 2018 (a partir da data do Edital nº 1/2018 de 16 de 

fevereiro de 2018) e prolongou-se até 21 junho de 2019. 

Como componente deste estudo fiz formação (em setembro de 2018) no Istituto 

Superiore di Sanità (ISS) em Roma, Itália, nos seguintes tópicos: 

• Método de digestão artificial para deteção de larvas de Trichinella em amostras de 

músculo de acordo com o Regulamento de Execução (EU) 2015/1375 da Comissão, de 

10 de agosto de 2015 (anexo I); 

• Identificação molecular de espécies e genótipos de Trichinella spp. através do protocolo 

multiplex PCR (anexo II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C 

D E F 

Ana Fernandes 

Ana Fernandes 

Ana Fernandes Ana Fernandes 

Ana Fernandes Ana Fernandes 

Figura 6: Etapas do protocolo multiplex PCR para identificação molecular de espécies e 

genótipos de Trichinella spp; Observação e seleção de larvas (A); Aspiração da fase líquida 

evitando as partículas de resina (B); Suspensão das partículas de resina (C); incubação a 

65ºC (D); Tubos identificados e preparados com o “mix” de amplificação (E); Eletroforese 

(F). (Fotografias do autor). 
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O estudo incluiu a recolha de amostras de músculo de javali, em montarias na região de 

Trás-os-Montes, durante a época venatória de 2018/2019. A análise das amostras para pesquisa 

de Trichinella foi realizada no Laboratório de Tecnologia, Qualidade e Segurança Alimentar 

(TeQSA) da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), um dos laboratórios 

autorizados para pesquisa de Trichinella, segundo o Edital nº 2/2018, de 18 de outubro de 2018.  

 

As amostras foram recolhidas segundo o disposto no Edital nº 2/2018. Recolheu-se de 

cada javali uma amostra de músculo com cerca de 50 grama ou com o tamanho aproximado de 

15 cm x 4 cm. As amostras recolhidas correspondiam ao músculo diafragma (de preferência os 

pilares do diafragma ou as partes junto às costelas) ou aos masséteres nos casos em que não foi 

A 

B 

Ana Fernandes 

Ana Fernandes 

Figura 7: Resultado do protocolo multiplex PCR para identificação molecular de espécies e 

genótipos de Trichinella spp; Gel sob luz Ultra-Violeta (A); Resultado informatizado (B). 

(Fotografias do autor). 
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efetuada a evisceração dos animais. Para além destes músculos são ainda suscetíveis de ser 

colhidos para análise os músculos intercostais (músculos que ligam as costelas entre si) ou a 

língua (preferencialmente a zona da base da língua com mais músculo, evitando a ponta da 

língua). Para além das amostras recolhidas nas montarias que acompanhei foram analisadas 

amostras de músculo de javali enviadas por outras entidades diretamente para o TeQSA no 

âmbito do edital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise de amostras para pesquisa de Trichinella foi efetuada segundo o método da 

digestão de amostras combinadas utilizando um agitador magnético, método de deteção de 

referência, conforme o disposto no Capítulo I, do Anexo I do Regulamento de Execução (UE) 

2015/1375 da Comissão, de 10 de agosto de 2015.  

O método de digestão encontra-se esquematizado em seguida.

A B 

Ana Fernandes Ana Fernandes 

Figura 8: Montaria; Disposição dos javalis pala leilão (A); Identificação (seta amarela), evisceração (seta 

azul) e recolha de amostra para pesquisa de Trichinella spp. (seta verde) (B). (Fotografias do autor). 
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Nota: Grupos não 

superiores a 50g, o 

fluído de digestão e os 

ingredientes podem 

ser reduzidos para um 

litro de água, 8 ml de 

ácido clorídrico e 5g 

de pepsina. 

Figura 9: Método da digestão de amostras combinadas utilizando um agitador magnético: método de deteção de referência. (Fotografias do autor). 
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O Regulamento (CE) nº 2015/1375 prevê uma sensibilidade mínima de 1 larva por 

grama para o método da digestão enzimática de amostras combinadas utilizando um agitador 

magnético. Assim, em carne de porco, a quantidade de músculo a analisar deve ser pelo menos 

1 g dos pilares de diafragma (local de predileção), ou o dobro, 2g, no caso dos outros músculos 

passíveis de ser sujeitos a análise. No caso dos javalis devem ser utilizadas amostras de pelo 

menos 5 g de músculo. Para efeitos de análise laboratorial foi utilizada uma quantidade igual a 

5g de músculo quando a amostra correspondia aos músculos do antebraço, língua ou diafragma, 

previstos no Regulamento (CE) nº 2015/1375. Sempre que a amostra correspondia a um dos 

outros músculos passíveis de ser submetidos a análise, previstos pelo Edital nº 2/2018, foi 

utilizada uma quantidade igual a 10g de músculo, por forma a aumentar a sensibilidade do 

método. 

Durante o período de estágio no TeQSA, foram realizados diversos controlos positivos 

para validação e avaliação da qualidade do método de análise.  

Os dados obtidos foram registados e analisados numa folha de cálculo do programa 

informático Microsoft Office Excel. 

 

 

 

A B 

Ana Fernandes Ana Fernandes 

Figura 10: Resultado observado no estereomicroscópio; Larvas (setas azuis) em ampliação de 15 a 20x 

(A); Imagem das larvas aproximada 60 a 100x, (setas verdes) (B). (Fotografias do autor). 
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Como parte integrante do estudo foram efetuados questionários durante as montarias, 

com o objetivo de averiguar o conhecimento e interesse dos caçadores sobre Trichinella, (anexo 

III). De forma a selecionar a amostra de população a inquirir, foi utilizado o método de 

amostragem por conveniência (não probabilístico). Para efeitos de análise estatística, os dados 

recolhidos foram registados no programa Google Forms e numa folha de cálculo do programa 

informático Microsoft Office Excel. 

 

Durante o período de estágio foram organizados pela Professora Doutora Madalena 

Vieira-Pinto, várias ações de sensibilização, nas quais participei como formadora, em 

colaboração com diversas entidades do setor da caça, por forma a instruir os caçadores 

relativamente a esta matéria, e outros temas de interesse. Durante estas ações foram distribuídos 

aos caçadores panfletos informativos (ver anexo V) elaborados no âmbito do presente estágio 

com os seguintes conteúdos: 

• Informação sobre triquinelose; 

• Procedimentos necessários para o envio de amostras para o TeQSA. 

 

 

 

A B 

Ana Fernandes Ana Fernandes 

Figura 11: Amostras recebidas no Laboratório TeQSA; Amostra de músculo acondicionada e 

identificada (A); Músculo masséter (B). (Fotografias do autor). 
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Como complemento do estudo fiz estágio na Organização de Produtores Pecuários 

(OPP) de Vinhais, onde acompanhei, entre outras atividades, as ações de sanidade em suínos. 

Durante o estágio foram realizados questionários com o objetivo de averiguar o conhecimento 

e interesse dos produtores de suínos sobre Trichinella, (anexo IV), e de incentivar ao envio de 

amostras de carne de porco, cujo destino fosse o consumo doméstico familiar, para despiste de 

Trichinella no TeQSA. Para efeitos de análise estatística, os dados recolhidos foram registados 

no programa Google Forms e numa folha de cálculo do programa informático Microsoft Office 

Excel. Aos produtores suinícolas foram distribuídos os mesmos panfletos informativos. 
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4. Resultados e Discussão 

 

4.1. Dados Laboratoriais 

 

O serviço de despiste de Trichinella em carne de javali é realizado no Laboratório de 

Tecnologia, Qualidade e Segurança Alimentar (TeQSA) desde 2015 e é feito de forma gratuita 

devido ao financiamento do Safari Club International – Lusitania Chapter. Desde 2015 foram 

analisadas no TeQSA 572 amostras de carne de javali para pesquisa de Trichinella spp. 

Durante o período de estágio (de 16 de fevereiro de 2018, data de entrada em vigor do 

Edital nº 1, a 21 de junho de 2019) foram analisadas no TeQSA 485 amostras de carne de javali. 

A análise de amostras para pesquisa de Trichinella foi efetuada segundo o método da digestão 

de amostras combinadas utilizando um agitador magnético, método de deteção de referência, 

conforme o disposto no Capítulo I, do Anexo I do Regulamento de Execução (EU) 2015/1375 

da Comissão, de 10 de agosto de 2015.  

Nas 485 amostras analisadas durante o período de estágio não foram observadas larvas 

L1 de Trichinella spp.. Todas as amostras analisadas no TeQSA antes deste período 

apresentaram resultado negativo. 

 

 

 

No âmbito do Edital nº 1/2018, de 16 de fevereiro de 2018, foram analisadas 60 

amostras, das quais 1 amostra era de origem desconhecida, 16 provinham de zonas não 

pertencentes à área de risco e 43 eram provenientes da área de risco (ver gráfico 1). 
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No âmbito do Edital nº 2/2018, de 18 de outubro de 2018, foram enviadas para análise 

425 amostras, das quais 305 eram provenientes dos concelhos de risco e 120 provenientes de 

outras regiões (ver gráfico 2). 

 

 

87; 15%

60; 11%

120; 21%
305; 53%

425; 74%

AMOSTRAS ANALISADAS NO ÂMBITO DO EDITAL Nº 2

 Até à data do Edital nº 1 Edital nº 1

Fora da área de risco Edital nº 2 Área de risco Edital nº 2

Gráfico 1: Amostras analisadas no âmbito do Edital nº 1. 

Gráfico 2: Amostras analisadas no âmbito do Edital nº 2. 
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Das 305 amostras provenientes dos concelhos de risco do Edital nº 2, a maior 

percentagem corresponde ao concelho de Vinhais com 32% (97 amostras), seguido dos 

concelhos de Macedo de Cavaleiros com 23% (69 amostras) e Bragança com 21% (64 amostras) 

(ver figura 12). 

 

Vinhais, apesar de ser o conselho de risco com o maior número de amostras enviadas 

para análise (97), há que ter em conta que essas amostras provêm apenas de 7 ações de caça 

diferentes. O mesmo acontece com o concelho de Bragança, em que as amostras (64) são 

provenientes de apenas 3 ações de caça distintas. Isto deve-se ao facto de nessas ações de caça 

ter sido garantida a recolha e transporte de amostras para o laboratório de todos os javalis 

caçados, sem custos adicionais de envio. 

 

Considerando o tipo de músculo enviado para análise, quando a amostra correspondia 

aos músculos do antebraço, língua ou diafragma, previstos no Regulamento (CE) nº 2015/1375 

foi utilizada uma quantidade igual a 5g de músculo. Sempre que a amostra correspondia a um 

dos outros músculos passíveis de ser submetidos a análise, isto é, músculos intercostais ou 

masséteres, previstos pelo Edital nº 2/2018, foi utilizada uma quantidade igual a 10g de 

músculo. A mesma quantidade (10 g) foi utilizada quando as amostras correspondiam a 

músculos não previstos pela legislação. 

Figura 12: Número de amostras por concelho de risco do Edital nº 2. 
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A quantidade utilizada nestes casos (10 g) foi definida seguindo a mesma linha de 

atuação sugerida no Regulamento (CE) nº 2015/1375 relativamente ao porco, que dita que 

sempre que a amostra não corresponde ao músculo preferencial, a quantidade a analisar deve 

ser aumentada para o dobro. Observe-se a tabela 5. 

*músculos não previstos pelo Regulamento (CE) nº 2015/1375 para serem submetidos a análise para despiste de 

Trichinella spp. em javalis, mas incluídos pelo Edital nº2. 

**músculos não previstos pela legislação para serem submetidos a análise para despiste de Trichinella spp. em 

javalis. 

 

Com o surgimento do Edital nº 2 a quantidade de amostras enviadas que correspondiam 

a músculos intercostais ou masséteres, não previstos pelo Regulamento (CE) nº 2015/1375, 

aumentou. No âmbito do Edital nº 1, das 60 amostras analisadas apenas 5% (3) correspondem 

a músculos não previstos pelo Regulamento (CE) nº 2015/1375 e 1,7% (1) a amostras de 

músculo não previstos pela legislação. No âmbito do Edital nº 2, das 425 amostras analisadas, 

um total de 23% (98) amostras correspondem aos músculos intercostais ou masséteres e 2,8% 

(12) a amostras de músculo não previstos pela legislação. 

A utilização de amostras de músculos que não o diafragma, língua ou antebraço, pode 

comprometer a sensibilidade do método de deteção (método da digestão de amostras 

combinadas utilizando um agitador magnético - método de deteção de referência segundo o 

Regulamento de Execução (UE) 2015/1375), mesmo utilizando o dobro da quantidade, uma 

vez que esses músculo não estão previstos no respetivo Regulamento para serem submetidos a 

análise para despiste de Trichinella spp. em javalis. Este facto pode contribuir para a ausência 

de resultados positivos no presente estudo. 

 

 

Músculo 

enviado 

Edital nº 1 Edital nº 2 

Nº amostras 

 

Quantidade 

analisada 

Nº amostras 

 

Quantidade 

analisada 

Diafragma 50 5 g  279 5 g 

Língua 6 5 g 36 5 g 

Antebraço 0 - 0 - 

Intercostais* 3  10 g 7 10 g 

Masséteres* - - 91 10 g 

Outros ** 1  10 g 12  10 g 

Tabela 5: Tipo de músculo enviado para análise. 
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Analisando o período em vigor do Edital nº 1 (de 16 de fevereiro de 2018 a 18 de outubro 

de 2018) corresponde a cerca de oito (8) meses, o que é semelhante ao tempo em vigor do Edital 

nº 2 desde a data da sua publicação (de 18 de outubro de 2018) até ao final do período de estágio 

(até 21 de junho de 2019) (ver gráfico 3). 

 

 

Assim, é de notar a discrepância no número de amostras analisadas no âmbito de cada 

Edital, quando o período em vigor é semelhante. Esta discrepância é ainda mais peculiar se se 

considerar que a área de risco do Edital nº 1/2018 (região de Trás-os-Montes) é maior que a do 

Edital nº 2/2018 (apenas 7 concelhos da região de Trás-os-Montes) e que enquanto o Edital nº 

1/2018 dita a obrigatoriedade de analise de todos os javalis destinados ao consumo doméstico 

privado em cada ação de caça, o Edital nº 2/2018 permite a colheita de uma amostragem mínima 

de apenas 5 exemplares para análise laboratorial de Trichinella em cada ação de caça. Deste 

modo seria de esperar um maior número de amostras analisadas no âmbito do Edital nº 1/2018, 

quer pela área geográfica de atuação, quer pela obrigatoriedade de analisar todos os javalis em 

cada ação de caça, o que levanta dúvidas relativas ao cumprimento da legislação durante este 

período. 

O reduzido número de amostras analisadas no âmbito do Edital nº 1 pode, no entanto, 

ser justificado. Os períodos em vigor de cada Edital, apesar de semelhantes em tempo, são 

diferentes na época do ano que abrangem. Embora seja permitida a caça ao javali durante toda 

a época venatória (1 de junho a 31 de maio), alguns processos de caça são apenas permitidos 

durante os meses de outubro a fevereiro, pelo que é nesse períodos que se concentra a maioria 

Gráfico 3: Amostras analisadas durante o período de estágio. 
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das ações de caça e, portanto, um maior número de animais caçados, meses estes que não foram 

abrangidos pelo período em vigor do Edital nº 1/2018. 

Um outro fator a ter em conta é o facto de após a entrada em vigor do Edital nº 2, ter 

sido garantida pelo autor, a recolha e transporte de amostras para o laboratório de todos os 

javalis caçados em algumas das ações de caça, sem custos adicionais de envio. 

Há ainda que considerar que as ações de sensibilização apenas se realizaram após a 

entrada em vigor do Edital nº 2. Caçadores informados reconhecem que o consumo de carne de 

javali representa um risco, e estão sensibilizados para enviar amostras para despiste Trichinella 

spp., possivelmente enviando um número de amostras superior ao mínimo exigido pela 

legislação e estendendo a análise a animais caçados fora da área de risco. Isto pode ajudar a 

justificar o aumento do número de amostras a partir da data do Edital nº 2. 

 

Comparando as amostras analisadas durante o período de estudo (485 amostras 

analisadas entre 16 de fevereiro de 2018, data do Edital nº 1, e 21 de junho de 2019), com o 

número de amostras analisadas antes deste período (87 amostras analisadas entre dezembro de 

2015 e 16 de fevereiro de 2018), pode constatar-se que há um aumento acentuado do número 

de amostras a partir da data do Edital nº 1 que obriga à análise de carne de javali destinada ao 

consumo doméstico privado, na área de risco (ver gráfico 4). 

 

 

 

Gráfico 4: Âmbito de análise das amostras. 
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Note-se que o número de amostras antes do período de estágio é maior, quando 

comparado com o Edital nº 1, o que se deve ao facto de esse período corresponder a mais de 

dois (2) anos (desde dezembro de 2015 a 16 de fevereiro de 2018), enquanto que o tempo em 

vigor do Edital nº 1 corresponde apenas a cerca de oito (8) meses. 

As amostras recebidas e analisadas no laboratório eram provenientes das mais diversas 

zonas do país. O gráfico seguinte apresenta a distribuição das amostras de acordo com a NUTS 

(Nomenclatura das Unidades Territoriais para fins Estatísticos). 

Antes do período de estudo Período de estudo

Cávado 3

Ave 3

Alto Tâmega 47

Tâmega e Sousa 8

Douro 22 98

Terras de Trás-os-Montes 6 305

Região de Coimbra 5

Beira Baixa 26 5

Médio Tejo 1

Beiras e Serra da Estrela 5

Área Metropolitana de

Lisboa
1

Alentejo Litoral 3 1

Baixo Alentejo 12

Lezíria do Tejo 2

Alto Alentejo 8 6

Alentejo Central 4

Desconhecido 1

0

50

100

150

200

250

300

350

Amostras Distribuidas por NUTSGráfico 5: Amostras distribuidas por NUTS. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nomenclatura_das_Unidades_Territoriais_para_fins_Estat%C3%ADsticos
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No período antes do estágio o NUTS com um maior número de amostras foi Beira Baixa 

com 26 amostras, seguido do Douro com 22 amostras. Durante o período em estudo Terras de 

Trás-os-Montes foi o NUTS com o maior número de amostras somando um total de 305 

amostras, seguido do Douro, com um total de 98 amostras, e Alto Tâmega com 47. 

Note-se que o Edital nº 1/2018 de 16 de fevereiro de 2018 define como Área de Risco 

para a Triquinelose em javalis os concelhos da região de Trás-os-Montes, que se inserem nos 

NUTS Terras de Trás-os-Montes, Douro e Alto Tâmega. O Edital nº 2/2018 de 18 de outubro 

de 2018 dita que a Área de Risco para a Triquinelose em Javalis é constituída apenas pelas áreas 

dos concelhos de Bragança, Chaves, Macedo de Cavaleiros, Mirandela, Valpaços, Vimioso e 

Vinhais. Destes, apenas os concelhos de Chaves e Valpaços fazem parte do Alto Tâmega, todos 

os outros se encontram inseridos no NUTS Terras de Trás-os-Montes. 

 

É notória a influência dos Editais, quer no número de amostras enviadas, quer na sua 

distribuição.  

Na época de caça 2017-2018, foram analisadas pela Direção Geral de Alimentação e 

Veterinária (DGAV), 220 amostras de carne de javali, das quais 215 foram negativas. 

Segundo os dados da Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA), no ano 

de 2017 foram analisados em Portugal 275 javalis, dos quais 3 foram positivos, o que 

corresponde a uma percentagem de positivos de 1,09. 

Comparando com os dados de Espanha, segundo a EFSA, no ano de 2017 há registo de 

435 javalis positivos, no entanto o número de animais analisados é muito superior, 

correspondendo a um total de 153 259 javalis, o que corresponde a uma percentagem de 

positivos de 0,28. 

Assim, apesar do aumento considerável por força dos Editais, o número de javalis 

analisados é ainda reduzido, especialmente se se considerar que é estimado que sejam caçados 

cerca de 15 400 javalis por ano em Portugal. (Vieira-Pinto et al., 2014) 

Durante o período de estudo (16 de fevereiro de 2018 a 21 de junho de 2019) foram 

analisadas no TeQSA 485 amostras de carne de javali. Considerando a época de caça 2018-

2019 (de junho de 2018 a 31 de maio de 2019), foram analisadas no TeQSA 430 amostras de 

carne de javali para pesquisa de Trichinella spp.. Se considerarmos o número de amostras por 

ano civil (ver gráfico 6) foram analisadas no TeQSA 141 amostras de carne de javali no ano de 

2018 e 345 amostras de carne de javali no ano de 2019 (até 21 de junho).  
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Este número não é suficiente para conhecer a situação sanitária das populações de javalis 

relativamente a Trichinella spp., nem permite avaliar o risco que o consumo de carne de javali 

pode constituir.  

O reduzido número de amostras, apesar da análise no Laboratório de Tecnologia, 

Qualidade e Segurança Alimentar (TeQSA) ser gratuita, levanta questões relativas ao 

cumprimento da legislação. As amostras enviadas para o TeQSA durante o período de estágio 

nem sempre correspondiam ao número mínimo de 5 amostras por cada ação de caça, no entanto, 

isto pode dever-se ao facto de não ter sido atingido esse número de animais caçados durante 

essa ação. Se considerarmos apenas o número de ações de caça nas quais foram enviadas 

amostras para o TeQSA, o valor é bastante reduzido quando comparado com número de ações 

de caça realizados nos concelhos de risco. Por exemplo no concelho de Vinhais só no período 

de novembro de 2018 a fevereiro de 2019 foram organizadas 18 montarias, apesar disso só 

foram enviadas amostras de 7 montarias para o TeQSA, durante todo o período de estudo. No 

entanto este tipo de situação pode dever-se ao envio das amostras para outros laboratórios 

autorizados para pesquisa de Trichinella spp.. 

É de salientar a importância da sensibilização dos caçadores para o cumprimento da 

legislação, e mais ainda para o risco que o consumo de carne de javali pode constituir, de modo 

a que situações como o difícil acesso aos locais ideais de amostragem (músculo diafragma) ou 

o aumento de custos com o envio de amostras deixe de ser um obstáculo à análise carne de 

javali para despiste deste parasita. 
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Gráfico 6: Número de amostras recebidas por ano. 
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Face ao risco de infeção por Trichinella spp. que o consumo de carne de javali representa 

para o ser humano, a vigilância e o controlo revestem-se de extrema importância. 

No âmbito do plano de vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis pela caça 

selvagem maior, implementado pela Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), foi 

comprovada a presença do agente causal da triquinelose em javalis abatidos em zonas de caça 

localizadas em concelhos da região de Trás-os-Montes. Da avaliação de todos os resultados das 

análises efetuadas a amostras recolhidas na área de risco na época de caça 2017-2018, verificou-

se que de um total de 220 amostras para a monitorização da triquinelose, 215 foram negativas.  

Em Portugal já tinha sido confirmada a presença de T. britovi no ciclo silvático em 

lontras, raposas-vermelhas e lobos, dados que estão em conformidade com investigações 

realizadas em outros países da União Europeia, em particular em Itália, França e Espanha. 

(Magalhães et al.,, 2003) No entanto até ao ano de 2017 ainda não tinha sido confirmada a 

presença de Trichinella spp. em javalis em Portugal.  

Considerando que o javali é um animal silvático e, como tal, circula livremente entre os 

dois países da Península Ibérica, é de estranhar a não confirmação da presença de Trichinella 

spp. em javalis até ao ano de 2017, quando em Espanha, apesar das baixas prevalências, isso 

acontece. (Boadella et al., 2012). 

Se de facto o javali pode circular livremente entre Portugal e Espanha, também é 

verdade que, excetuando em situações adversas como escassez de alimento, destruição do 

habitat ou elevada pressão cinegética, este animal tende a ocupar o mesmo território, pelo que 

não é expectável uma elevada taxa de migração de javalis de Espanha para Portugal excetuando 

nas zonas de fronteira. (Fernández-llario et al., 2014)(Bosch et al., 2012) 

Um estudo de vigilância epidemiológica em Espanha, publicado em boletim 

epidemiológico pelo Centro Nacional de Epidemiologia, avalia os surtos de triquinelose em 

humanos durante as épocas de caça de 1994/1995 a 2005/2006. Este estudo mostra os locais 

onde ocorreram os surtos, bem como a sua origem. Em 80% dos surtos, a origem da infeção foi 

o consumo de carne de javali. Os agentes etiológicos foram identificados como sendo T. spiralis 

em 44% dos casos e T. britovi em 28% dos casos, nos restantes a espécie não foi identificada. 

(Granado et al., 2007) 

 

 

Analisando a distribuição geográfica dos surtos de triquinelose humana pelas 

províncias, Cáceres está em primeiro lugar com cinco focos, seguido de Toledo e Jaén com três. 
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(Granado et al., 2007) Este estudo pode ser indicativo das zonas de maior prevalência de 

Trichinella em javalis em Espanha.  

Ao considerar a área de risco definida pela legislação portuguesa, a qual foi o foco do 

presente estudo, com 73,8 % das amostras analisadas provenientes da área de risco (358 

amostras provenientes da área de risco de um total de 485 amostras analisadas), pode constatar-

se que as províncias espanholas com maior número de surtos de triquinelose (Cáceres, Toledo 

e Jaén) não fazem fronteira com a área de risco para Trichinella em javalis em Portugal, 

especialmente se o foco for a área de risco definida pelo Edital nº 2 (ver figura 13). Para além 

disso os surtos que registaram um maior número de casos ocorreram nas províncias de 

Zaragoza, Jaén e Burgos (Granado et al., 2007), longe da fronteira com Portugal e, portanto, da 

área de risco, como se pode observar na figura seguinte. 

 

 

Figura 13: Área de risco para triquinelose em javalis em Portugal definida pelo Edital nº 2; Províncias de 

Espanha com o maior número de surtos registados durante as épocas de caça de 1994/1995 a 2005/2006 

(Círculos vermelhos); Províncias de Espanha onde ocorreram os surtos que registaram um maior número de 

casos (setas verdes). Fonte: (Granado et al., 2007) 
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Das províncias que fazem fronteira com a área de risco, mesmo considerando toda a 

região de Trás-os-Montes, apenas Salamanca apresenta registos de surtos de Trichinella (com 

origem em carne de javali), embora apenas só tenha registado entre 1 a 2 surtos em mais de 10 

anos.  (Granado et al., 2007) Mais ainda Salamanca deixa de ser uma zona de fronteira com a 

área de risco, a partir da entrada em vigor do Edital nº 2. As outras províncias que fazem 

fronteira com a área de risco (Zamora e Orense) não registaram surtos durante o período do 

estudo. (Granado et al., 2007). 

Mais recentemente, são vários os registos de Triquinelose humana associados ao 

consumo de carne de javali em Espanha, nomeadamente em Aragão (Pérez-pérez et al., 2019), 

Andaluzia (Centro Nacional de Epidemiología., 2018), e Catalunha (Centro Nacional de 

Epidemiología, 2019), todas elas regiões longe da fronteira com Portugal. Há ainda estudos que 

indicam que as zonas de maior prevalência de Trichinella spp. em javali em Espanha são as 

regiões centro-sul/sudoeste, isto é, as regiões de Castilla-la Mancha e Extremadura. (Pérez-

Martín et al., 2000) (Rodríguez et al., 2008) (Boadella et al., 2012) 

Isto pode indicar que as zonas de fronteira (onde é espectável uma maior migração de 

javalis de Espanha para Portugal), particularmente aquelas que fazem fronteira com a área de 

risco definida pela legislação, podem ser zonas onde a prevalência de Trichinella spp. em javalis 

é mais baixa, o que pode justificar a ausência de javalis positivos no presente estudo. 

Apesar da ausência de positivos, este estudo não permite afirmar a inexistência de 

infeção em Portugal devido às limitações da amostra, quer pela quantidade, quer pela sua 

distribuição geográfica. Mais ainda, a presença do agente causal da triquinelose foi confirmada 

em Portugal pela DGAV na época de caça de 2017/2018. Considerando que Espanha, país com 

condições epidemiológicas semelhantes a Portugal, tem animais positivos, é de reforçar que a 

vigilância é uma necessidade, e que o controlo de Trichinella spp. em carne de javali para 

autoconsumo deve manter-se.  
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4.2. Análise de questionários 

 

4.2.1. Questionário aos caçadores 

 

Foram efetuados questionários a um total de 100 caçadores em montarias decorridas nos 

concelhos de Alijó, Bragança e Vinhais, na época venatória de 2018/2019. 

 

Os inquiridos apresentavam maioritariamente idades compreendidas entre os 31 e os 40 

(25%) e os 41 e os 50 anos de idade (25%), a faixa etária com a menor percentagem de resposta 

é a dos < 20 anos com apenas 2% das respostas (ver gráfico 7).  

 

 

Confrontando estes dados com os do relatório “Principais indicadores do setor 

cinegético”, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), relativamente à 

época venatória de 2017/2018, a classe de idade com o menor número de caçadores é abaixo 

dos 20 anos de idade, tal como acontece na população inquirida, no entanto a maior parte dos 

caçadores encontram-se distribuidos pelas faixas etárias 51-60 e 61-70, com cerca de 27% cada, 

diferindo da população inquirida.  

Em seguida pode ver-se o gráfico do ICNF com a distribuição relativa dos caçadores 

residentes em Portugal Continental por classe de idade. (ICNF., 2019) 

Gráfico 7: Idade dos caçadores. (100 Respostas) 
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Fonte: (ICNF, 2019). 

 

Relativamente ao género dos inquiridos, toda a população amostrada é do género 

masculino (100%). 

 

Analisando a distribuição geográfica dos inquiridos, o concelho com o maior número 

de respostas é o de Bragança com 26 respostas, seguido do concelho de Vinhais com 12 

respostas. É de notar que ambos os concelhos pertencem à área de risco, quer do Edital nº 

1/2018 de 16 de fevereiro de 2018, quer do Edital nº 2/2018 de 18 de outubro de 2018. A 

distribuição das repostas por concelhos encontra-se discriminada na tabela seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Distribuição relativa dos caçadores residentes em Portugal Continental por classe de idade. 
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Concelho Nº Respostas Área de risco 

Edital nº 1 

Área de risco 

Edital nº 2 

Alijó 7 Sim Não 

Amares 1 Não Não 

Barcelos 2 Não Não 

Braga 3 Não Não 

Bragança 26 Sim Sim 

Cabeceiras de Basto 1 Não Não 

Chaves 3 Sim Sim 

Coruche 1 Não Não 

Guarda 1 Não Não 

Guimarães 4 Não Não 

Leiria 3 Não Não 

Lousada 1 Não Não 

Macedo de Cavaleiros 1 Sim Sim 

Matosinhos 2 Não Não 

Mirandela 3 Sim Sim 

Mogadouro 1 Sim Não 

Montalegre 1 Sim Não 

Murça 9 Sim Não 

Porto 5 Não Não 

Sabrosa 4 Sim Não 

Torres Vedras 1 Não Não 

Trofa 4 Não Não 

Valpaços 0 Sim Sim 

Vila Nova De Gaia 3 Não Não 

Vimioso 1 Sim Sim 

Vinhais 12 Sim Sim 

Tabela 6: Distribuição dos caçadores por concelho. (100 Respostas). 
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Ao analisar o grau de escolaridade da população inquirida, observa-se que a uma grande 

parte (45%) dos inquiridos concluíram o ensino secundário (12º ano de escolaridade). Há ainda 

uma percentagem significativa da população amostrada (41%) com apenas o 3º ciclo de estudos 

(9º ano de escolaridade) concluído, ou com graus académicos inferiores. Apenas 14% dos 

inquiridos possui formação académica superior. Em seguida pode observar-se a distribuição 

segundo o grau de escolaridade. 

 

No que toca ao número de elementos do agregado familiar, 36% dos caçadores apresenta 

um agregado familiar composto por 3 elementos e 23% apresenta um agregado familiar 

composto por 4 elementos. O número de elementos do agregado familiar dos caçadores pode 

ver-se no gráfico seguinte. 

 

Gráfico 9: Grau de escolaridade dos caçadores. (100 Respostas) 

Gráfico 10: Número de elementos do agregado familiar dos caçadores. (100 Respostas) 
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O questionário tinha como objetivo averiguar o conhecimento da população amostrada 

sobre Trichinella, uma vez que são os caçadores e os seus familiares os principais consumidores 

de carne de javali e, portanto, aqueles que apresentam maior risco de adquirir infeção por esta 

via. (Ramanzin et al., 2016) (Rostami et al., 2017) Neste sentido foi questionado aos caçadores 

se ficam com peças de caça das montarias ao javali em que participam. Os caçadores que não 

ficam com peças de caça na sua posse após as montarias assumiu-se que eram caçadores que 

não consomem carne de javali proveniente deste tipo de ação de caça, ou apenas o fazem quando 

esta é colocada no mercado após inspeção sanitária e despiste de Trichinella,, uma vez que já 

não é considerado consumo doméstico privado. 

Verificou-se que dos 100 caçadores inquiridos, 86 (86%) ficam com carcaças de javali. 

Para os 14% restantes o questionário terminou neste ponto. 

 

Relativamente ao número de carcaças de javali que ficam em posse dos caçadores por 

ano, observa-se que na sua maioria os caçadores ficam com apenas um (34,9%) ou dois (30,2%) 

javalis na sua posse (ver gráfico 11). 

 

 

 

 

Gráfico 11: Número de carcaças de javali que ficam na posse do caçador por ano. (86 Respostas). 



58 
 

Sendo que a maioria dos javalis caçados tem entre 20 a 70 kg (Zochowska et al., 2005), 

e que o rendimento de uma carcaça de javali varia entre 59.9% e 74.3% (Sales e Kotrba, 2013), 

se se considerar um peso médio de 45 Kg em cada javali caçado, e um rendimento médio por 

carcaça de 67%, pode-se estimar que se obtém cerca de 30 Kg de carne por javali caçado. Tendo 

isto em conta, apenas na população inquirida podem estar implicados cerca de 7920 Kg de carne 

de javali consumida sem prévia inspeção sanitária e despiste de Trichinella. 

Dos javalis que ficam na posse dos caçadores, tentou-se averiguar qual a real finalidade 

das carcaças. Foi perguntado aos caçadores a quantidade aproximada de peças de caça que se 

destinam às seguintes finalidades: 

• Consumo doméstico (agregado familiar) 

• Oferta a vizinhos/ amigos/ outros 

• Venda a vizinhos/ amigos/ outros 

• Venda a serviços de restauração 

Para cada uma das finalidades, o caçador teria de selecionar a opção que mais se 

aproximava à quantidade de carne de javali destinada a esse mesmo fim: 

• Nenhum 

• Cerca de ¼ 

• Cerca de metade 

• Cerca de ¾ 

• Todos 

 

Foi feita uma análise da finalidade das peças de caça que ficam na posse do caçador por 

número de carcaças de javali, como se pode observar no gráfico seguinte. 
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Independentemente do número de carcaças de javali que ficam na posse dos caçadores, 

na maioria dos casos o destino das peças de caça é cerca de metade para consumo doméstico 

(agregado familiar) e cerca de metade para oferta a vizinhos/ amigos/ outros (colunas de cor 

amarela).  

Surtos de triquinelose associados ao consumo de carne de javali são frequentemente 

reportados em caçadores, seus familiares e amigos. (Boadella et al., 2012) Isto pode constituir 

um problema pelo número de pessoas envolvidas no consumo das peças de caça. Ao considerar 

apenas o número de elementos do agregado familiar dos 86 caçadores que ficam com peças de 

javali na sua posse, há 498 pessoas potencialmente consumidoras de carne de javali. Este 

problema pode estender-se muito para além do número de elementos do agregado familiar. No 

total dos 86 caçadores, 80 (93%) efetuam cedência de cerca de metade das peças de caça a 

pessoas fora do agregado familiar, peças essas que podem não ter sido submetidas a inspeção 

sanitária e/ou despiste de Trichinella. 

Analisando a quantidade de carne implicada, dos cerca de 7 920 Kg de carne total, 3 990 

Kg de carne javali (mais de 50%) têm como finalidades oferta ou venda a amigos, vizinhos ou 

serviços de restauração. Em termos legais estas atividades são consideradas como colocação no 

mercado, e não como consumo doméstico privado (que inclui apenas o caçador e o seu agregado 

familiar), pelo que as carcaças destinadas a estes fins deveriam ser encaminhadas para 

estabelecimentos aprovados de manipulação de caça selvagem para serem sujeitas a inspeção 

Gráfico 12: Finalidade das peças de caça que ficam na posse do caçador por número de peças de caça. 

     (86 Respostas). 
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post-mortem por um Médico Veterinário Oficial que inclui a pesquisa de Trichinella spp. 

(Edital nº 2/2018). 

Foi questionado aos caçadores se têm por hábito fazer produtos de salsicharia (ver 

gráfico 13), uma vez que, para além do consumo direto da carne de javali, estes produtos 

representam um risco, de importância crescente, até porque em muitos casos são consumidos 

sem serem cozinhados e os processos aos quais são submetidos durante a sua confeção são 

insuficientes para eliminar as larvas de Trichinella spp., caso a carne esteja infetada (Fichi et 

al., 2015) 

 

 

Apenas 7 (8,1%) dos inquiridos responderam positivamente. Desses, todos (100%) 

responderam que o destino dos produtos de salsicharia é cerca de metade para consumo 

doméstico (agregado familiar) e cerca de metade para oferta a vizinhos/ amigos/ outros. Mais 

uma vez este tipo de atos pode constituir um risco para quem consome estes produtos, e que 

pode ir muito para além do caçador e do seu agregado familiar. 

 

No sentido de averiguar o conhecimento dos inquiridos sobre os nemátodes do género 

Trichinella, foi perguntado inicialmente se tinham, ou não, conhecimento acerca do tema em 

questão. As respostas encontram-se no gráfico seguinte. 

Gráfico 13: Respostas à questão acerca do hábito de fazer produtos de salsicharia. (86 respostas). 
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Pode observar-se que dos 86 caçadores questionados, 47 (54.7%) afirmam ter 

conhecimento sobre o assunto. No seguimento desta questão, foram feitas várias perguntas 

especificamente sobre Trichinella. Os caçadores que responderam negativamente a esta 

questão, não tiveram acesso às perguntas específicas acerca deste parasita. 

 Aos 47 caçadores que afirmam ter conhecimento sobre o assunto, foi perguntado “O que 

é Trichinella” (ver gráfico 15). A maioria dos caçadores, 30 (63.8%) respondeu a opção correta 

(parasita), a opção “fungo” não foi selecionada. 

 

 

 

A questão seguinte referia-se aos animais que podem ser afetados. Nesta questão podiam 

selecionar uma ou mais das seguintes opções: Porco; Javali; Rato; Cavalo; Homem; Todas as 

anteriores. O gráfico com as respostas encontra-se em seguida. 

Gráfico 14: Conhecimento sobre Trichinella. (86 respostas). 

Gráfico 15: Respostas à questão “Trichinella, o que é?”. (47 respostas). 
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Pode observar-se que dos 47 caçadores que responderam a esta questão, 24 (51% 

responderam a opção “Todas as anteriores”, que seria a opção mais correta. Podemos ainda 

constatar que dos caçadores que não responderam essa opção, 15 (65.2%) selecionaram o Porco, 

o Javali e o Homem, e 8 (34.8%) selecionaram, para além dessas opções também o Rato como 

espécie passível de ser infetada. Excetuando os que responderam “Todas as anteriores”, nenhum 

dos inquiridos selecionou o Cavalo como animal passível de ser infetado. Podemos supor que 

os inquiridos têm conhecimento que os nemátodes do género Trichinella afetam 

maioritariamente animais carnívoros e omnívoros. No entanto são vários os relatos de 

Triquinelose no ser humano onde a carne de cavalo é a fonte de infeção.(Rostami et al., 2017) 

O não conhecimento deste facto pode constituir um risco, para quem consome a carne deste 

animal. (Pozio e Murrell, 2006) (Dupouy-Camet e Murrell, 2007) 
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Gráfico 16: Respostas à questão acerca dos animais que podem ser afetados pelos parasitas do género 

Trichinella. (47 respostas). 
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 Foi perguntado qual o meio de infeção para o Homem e quais os procedimentos que 

podem ser feitos para diminuir o risco aquando do consumo de carne potencialmente infetada. 

Os resultados estão descritos em seguida. 

 

Analisando o gráfico, relativamente aos meios de infeção para o ser humano, podemos 

constatar que 41 (37 + 4) (87,2%) dos inquiridos respondeu que o modo de infeção é através da 

ingestão de carne mal cozinhada/ enchidos (opção correta), apenas 2 (4,3%) responderam outro 

modo de infeção e 4 (8,5%) responderam “Não sei”. Só os caçadores que responderam a opção 

correta tiveram acesso à questão sobre os procedimentos para diminuir o risco. Destes (41) 

todos selecionaram a opção “congelação”, sendo que 4 (9.8%) selecionaram apenas essa opção 

e 37 (90.2%) selecionaram “cocção” para além da congelação, como método para inativação 

de Trichinella na carne.  

A Comissão Internacional sobre Triquinelose (ICT) reconhece a cocção e a congelação 

como métodos válidos para eliminar o risco no consumo de carne potencialmente infetada por 

Trichinella spp., em carne de porco. Enquanto a cocção se mantém um método igualmente 

viável, em carne de javali, quer pelas características próprias do hospedeiro, quer pelas espécies 

de Trichinella spp que o podem infetar, a congelação pode não garantir a inativação das larvas 
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Gráfico 17: Respostas à questão sobre os procedimentos que podem ser feitos para diminuir o risco aquando 

do consumo de carne potencialmente infetada, em função da resposta acerca do maio de transmissão. 

(47 Respostas). 
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na carne. (Gottstein et al., 2009) O desconhecimento deste facto pode constituir um risco 

acrescido para o consumidor, uma vez que podem considerar que o congelamento da carne de 

javali é, por si só, suficiente para eliminar a possibilidade de infeção. 

A última questão especificamente sobre Trichinella era relativa ao meio de transmissão 

para o Javali e quais os procedimentos que podem ser feitos para diminuir o risco de transmissão 

para esta espécie. Os resultados estão descritos em seguida. 

 

 

Relativamente ao modo de infeção para o javali, 21 (44.7%) responderam “Não sei”, e 

18 (38.3%) responderam a opção correta, “Através da ingestão de carne crua”. Dos 18 

caçadores que responderam a opção correta, 12 (66.7%) responderam que não sabem como 

podem controlar a transmissão. As respostas encontram-se no gráfico seguinte. 
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Gráfico 18: Respostas à questão sobre a transmissão ao javali. (47 Respostas). 

Gráfico 19: Respostas à questão sobre procedimentos para controlar a transmissão ao javali. (18 Respostas). 
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Analisando as respostas relativas ao controlo da transmissão (pergunta de resposta 

aberta), e eliminando as respostas “Não sei”, pode verificar-se que segundo os inquiridos o 

controlo populacional (4 das 6 respostas) poderá ser um método de controlo da transmissão 

para o javali. Quando se verificam grandes densidades populacionais, o alimento torna-se 

escasso, proporcionando mais frequentemente hábitos de predação, necrofagia e canibalismo 

por parte dos javalis, assim medidas de controlo populacional promovem a diminuição do risco 

de infeção uma vez que limitam esses comportamentos. 

No entanto, são hábitos como descartar partes de carcaças indesejadas e outros produtos 

da caça nos terrenos sem as devidas precauções que constituem o maior risco para a perpetuação 

do ciclo de transmissão. Este tipo de prática constitui uma fonte de infeção não só para o javali, 

como para outros animais (selvagens e domésticos), desempenhando um papel fulcral na 

transmissão entre hospedeiros. (Pozio, 2014) Note-se que nenhum dos caçadores inquiridos 

referiu a eliminação destes hábitos como medida de controlo, é, portanto, fundamental a 

instrução dos caçadores neste sentido. 

 

Independentemente do conhecimento ou não acerca do tema, foi questionado aos 

caçadores se têm por hábito fazer despiste de Trichinella spp. nos javalis que ficam em sua 

posse (ver gráfico 20). 

 

 

  

Gráfico 20: Respostas à questão acerca do hábito de fazer despiste de Trichinella nos javalis que ficam na 

posse dos caçadores. (86 respostas). 
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 Pode constatar-se que dos 86 inquiridos, apenas 2 (2.3%) responderam que não fazem 

despiste de Trichinella nem têm interesse em fazer. A maioria, 45 (52.3%), já têm por hábito 

fazer análise de carne de javali para controlo de Trichinella. Há ainda uma percentagem 

significativa dos caçadores (45.3%) que afirma não ter esse hábito, mas que demonstra interesse 

em fazer esse controlo.  

A análise desta questão pode demonstrar que a população inquirida tem conhecimento 

que os parasitas do género Trichinella constituem um risco para o ser humano e que a análise 

da carne de javali para despiste de Trichinella é necessária para eliminar esse risco. 

 

Os caçadores foram questionados sobre a possibilidade de receberem mais informação 

sobre o assunto, sendo que 83 (96.5%) responderam que estariam interessados. Ao serem 

questionados acerca do modo como gostariam de receber essa informação, os inquiridos 

responderam que um bom método para informar os caçadores seria através de formações/ 

palestras com a colaboração das associações de caça. Estas questões demonstram que há um 

interesse e preocupação crescentes acerca desta temática por parte dos caçadores. 

 

 Os caçadores foram questionados sobre o facto de fazerem algum “tratamento” à carne 

antes de a consumirem de modo a minimizar o risco de infeção. Seria de esperar que os 

caçadores que afirmam ter conhecimentos sobre Trichinella, mais ainda os que responderam à 

questão sobre os métodos de controlo na transmissão ao ser humano (41), fossem aqueles que 

de facto aplicam esses métodos. No gráfico seguinte pode observar-se as respostas a esta 

pergunta em função das respostas dadas na questão acerca dos procedimentos para diminuir o 

risco de transmissão ao Homem. 
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Analisando o gráfico, podemos concluir: 

• De entre os 41 inquiridos que responderam à questão sobre os métodos de controlo na 

transmissão ao ser humano (dois primeiros grupos de colunas): 

▪ Dos 37 cuja resposta foi “Cocção” e “Congelação”, 25 (67.6) fazem os dois 

“tratamentos” à carne antes de a consumir, 10 (27%) afirmam que apenas congelam 

a carne e 1 (2.7%) apenas cozinha a carne. Há ainda um caçador que afirma não 

efetuar qualquer tipo de “tratamento” antes de consumir a carne. 

▪ Dos 4 cuja resposta foi “Congelação”, todos (100%) afirmam congelar a carne antes 

de a consumir. 

• De entre os 45 inquiridos que não responderam à questão sobre os métodos de controlo 

na transmissão ao ser humano (último grupo de colunas), 8 (17.8%) responderam que 

congelam e cozinham a carne como forma de tratamento para diminuir o risco de infeção 

por Trichinella, 36 (80%) afirmam que apenas congelam a carne e 1 (2.2%) afirma que 

cozinha a carne. 
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Gráfico 21: Respostas à questão acerca dos “tratamentos” aplicados à carne em função das respostas dadas 

na questão acerca dos procedimentos para diminuir o risco de transmissão ao Homem. (86 respostas). 
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Em carne de javali potencialmente infetada por Trichinella spp., a FAO/WHO reconhece a 

cocção como um método válido para inativação das larvas, com várias combinações 

tempo/temperatura eficazes na eliminação do risco de infeção. O processo de congelação da 

carne é fiável na inativação das larvas em carne de porco, no entanto, em carne de javali, quer 

pelas características do próprio hospedeiro, quer pelas espécies de Trichinella (mais resistentes 

a baixas temperaturas) que o podem infetar, não há um consenso nas combinações 

tempo/temperatura que devem ser aplicadas para a inativação deste parasita, pelo que a 

congelação não é um método fiável para eliminar o risco de infeção em carne de javali. 

(Franssen et al., 2019) 

Pode assumir-se que independentemente do conhecimento sobre Trichinella, os 

caçadores sabem que o consumo de carne de javali pode constituir um risco, pelo que têm 

necessidade de aplicar um dos métodos de inativação, mesmo que empiricamente, para redução 

do risco de infeção. Nota-se, no entanto, que aqueles que possuem mais conhecimento acerca 

do assunto preferem a cocção, a par da congelação, e não apenas a congelação, por forma a 

diminuir o risco de infeção. Este facto pode refletir que os caçadores mais informados têm 

conhecimento que nem todos os métodos de congelação são suficientes por si só para eliminar 

o risco de infeção em carne de javali.  

 

Por último foi ainda perguntado se teriam interesse em que, nas montarias, as peças de 

caça que ficam na posse dos caçadores fossem alvo de inspeção sanitária, para além do despiste 

de Trichinella. (ver gráfico 22). 

 

Gráfico 22: Respostas à questão acerca do interesse na inspeção sanitária das peças de caças que ficam na 

posse dos caçadores. (86 respostas). 
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Pode observar-se que dos 86 inquiridos, a maioria, 83 (96.5%), responderam “Sim, 

quero ter mais segurança”. Apenas 3 responderam que não tinham interesse em que a carne 

fosse inspecionada, 2 (2.3%) por não estarem dispostos a ter mais custos devido à inspeção e 1 

(1.2%) por pensar que a inspeção sanitária das carcaças não é necessária. Mais uma vez é de 

notar o interesse dos caçadores pela segurança no consumo de carne de caça, 

independentemente de ter ou não mais custos associados. 

 

Numa análise geral dos questionários efetuados aos caçadores observa-se que esta é uma 

população com algum nível de conhecimento, mas sobretudo com interesse acerca de assuntos 

relativos à segurança no consumo da carne de caça, especialmente no que toca a Trichinella 

spp.. Uma vez que os caçadores são a população que mais está em contacto com o ciclo de 

transmissão silvático, o investimento na formação e sensibilização dos caçadores para estas 

temáticas reveste-se de extrema importância para diminuição do risco de infeção por Trichinella 

spp. com origem em carne de javali. (Pozio, 2015) (Ruano, 2016) 

A sensibilização dos caçadores é fulcral para que estes saibam a importância de evitar 

hábitos que podem constituir um risco para a transmissão de Trichinella spp. como o abandono 

de produtos da caça no campo ou a alimentação de animais domésticos com peças de caça, 

desempenhando assim um papel ativo na prevenção e controlo deste parasita. Mais ainda é 

importante a consciencialização para o risco que o consumo de carne de javali pode constituir, 

promovendo a análise laboratorial da carne para despiste de Trichinella spp.  

 

 

 

4.2.2. Questionário aos produtores de suínos 

 

Foram efetuados questionários a um total de 72 produtores de suínos. Todos os 

produtores suinícolas questionados residiam no concelho de Vinhais. Sendo uma região 

essencialmente rural, as explorações mantinham, na sua maioria, sistemas de produção caseira 

ou regimes extensivos/com pastagens desprotegidas. Estas são as condições pretendidas para 

avaliar o conhecimento dos produtores no contexto deste estudo, uma vez que é nestes sistemas 

de produção, sem condições de habitação controladas, que se verifica o maior risco de infeção 

por Trichinella spp.. (Pozio, 2014) A tabela seguinte apresenta os dados relativos à população. 
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Idade 

  Género 

    Agregado familiar 

     
1º Ciclo 

(4º ano) 

2º Ciclo 

(6º ano) 

3º Ciclo 

(9º ano) 

Secundário 

(12º ano) Total Geral 

< 20    1 1 

Feminino    1 1 

3    1 1 

20 - 30    1 1 

Masculino    1 1 

5    1 1 

31 - 40  2  3 5 

Feminino  2  2 4 

3    1 1 

4    1 1 

5  1   1 

6  1   1 

Masculino    1 1 

5    1 1 

41 - 50  4 3 1 8 

Feminino  4 2  6 

2  1   1 

3  1   1 

4  1 1  2 

5  1 1  2 

Masculino   1 1 2 

1    1 1 

4   1  1 

51 - 60 9 5 4 1 19 

Feminino 7 3 3 1 14 

2 1 3 2 1 7 

3 4  1  5 

5 1    1 

6 1    1 

Masculino 2 2 1  5 

2 1 1   2 

3 1 1 1  3 

> 60 23 11 3 1 38 

Feminino 14 6 2 1 23 

1  1   1 

2 7 3 1  11 

3 4 2 1  7 

4 3   1 4 

Masculino 9 5 1  15 

2 4 2 1  7 

3 3 3   6 

4 1    1 

8 1    1 

Total Geral 32 22 10 8 72 

Tabela 7: Dados relativos à população “Produtores de suinos”. (72 Respostas). 
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Dos 72 inquiridos, 38 (52.8%), têm mais de 60 anos de idade e 19 (26,4%) têm idades 

compreendidas entre os 51 e os 60 anos de idade, o que perfaz um total de 79.2% (57) com 

idades superiores a 50 anos. Apenas 2 dos inquiridos apresentam idade inferior a 30 anos, 1 

(1.4%) com idade entre os 20 e os 30 anos e outro com idade inferior a 20 anos. Comparando 

estes dados com os dos inquéritos realizados aos caçadores, onde apenas 18% dos inquiridos 

apresenta idade superior a 60 anos, pode constatar-se, que os produtores de suinos constituem 

uma população amostrada mais envelhecida do que a população dos caçadores, onde a 

percentagem de inquiridos com idade superior a 60 anos é 52.8 %  . 

No que toca ao número de elementos do agregado familiar, 38.9% (28) dos produtores 

apresenta um agregado familiar composto por 2 elementos e 33.3% (24) apresenta um agregado 

familiar composto por 3 elementos.  

Relativamente ao género, 48 (66.7%) dos inquiridos são do género feminino e 24 

(33.3%) do género masculino. 

Analisando o grau de escolaridade, dos 72 inquiridos, 32 (44.4%) concluíram o 1º ciclo 

(4º ano) de estudos, 22 (30.6%) concluíram o 2ª ciclo (6º ano) de estudos, e 10 (13.9%) o 3º 

ciclo (9ºano). No total, 64 (88.9%) dos 72 inquiridos apresentam apenas o 3º ciclo de estudos 

(9º ano de escolaridade) concluído ou graus académicos inferiores, isto é, o ensino básico. Só 

8 (11.1%) dos inquiridos concluíram o ensino secundário (12º ano de escolaridade) e nenhum 

possui formação académica superior. Comparando com a população de caçadores, pode 

concluir-se que a população dos produtores de suínos é menos instruída. Na população dos 

produtores, 88.9% dos inquiridos concluíram apenas graus académicos de ensino básico, 

enquanto que na população de caçadores o número de inquiridos que detêm apenas o ensino 

básico corresponde a 41%. Relativamente ao ensino secundário verifica-se que 45% dos 

caçadores possuem este grau de ensino, porém apenas 11.1% dos produtores de suínos 

concluíram o 12ª ano de escolaridade. Mais ainda, 14% dos caçadores detêm um grau de ensino 

superior, o que não acontece na população de produtores, na qual nenhum possui formação 

académica superior. 
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No sentido de averiguar o conhecimento da população amostrada sobre Trichinella, por 

este ser um segmento populacional que apresenta um maior risco de infeção devido ao consumo 

de carne de porco de criação caseira, foi perguntado aos produtores se abatem porcos fora do 

matadouro. Verificou-se que dos 72 produtores inquiridos, 66 (91.7%) ficam com porcos para 

abate caseiro. Para os 8.3% (6) restantes o questionário terminou neste ponto por não se 

encontrarem expostos à infeção, uma vez que os porcos encaminhados para matadouro são 

sujeitos a inspeção sanitária e despiste de Trichinella. 

 

Relativamente ao número de porcos cujo destino é o abate fora do matadouro, observa-

se que a maioria dos produtores apenas guarda dois (27.3%) ou três (40.9 %) porcos para esse 

fim. (ver gráfico 23). 

 

Dos porcos que não são encaminhados para abate no matadouro, tentou averiguar-se 

qual a real finalidade das carcaças. Foi perguntado aos produtores a quantidade aproximada de 

carne de porco de abate caseiro que se destina às seguintes finalidades: 

• Consumo doméstico (agregado familiar) 

• Oferta a vizinhos/ amigos/ outros 

• Venda a vizinhos/ amigos/ outros 

• Venda a serviços de restauração 

 

Gráfico 23: Número de porcos para abate caseiro por produtor por ano. (66 Respostas) 
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Para cada uma das finalidades, o produtor teria de selecionar a opção que mais se 

aproximava à quantidade de carne destinada a esse mesmo fim: 

• Nenhum 

• Cerca de ¼ 

• Cerca de metade 

• Cerca de ¾ 

• Todos 

 

Foi feita uma análise das finalidades da carne de porco para abate caseiro por número 

de porcos guardados para esse fim (ver gráfico 24). 

 

 

 

Independentemente do número de porcos para abate fora do matadouro, na maioria dos 

casos o destino da carne é cerca de metade para consumo doméstico (agregado familiar) e cerca 

de metade para oferta a vizinhos/ amigos/ outros (colunas de cor vermelha). Isto pode constituir 

um problema pelo número de pessoas envolvidas no consumo de carne de porco de abate 

caseiro, que pode ir muito para além do número de elementos do agregado familiar. No total 

dos 66 produtores, 42 (63.6%) efetuam cedência de cerca de metade da carne de porco a pessoas 
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Gráfico 24: Finalidade da carne de porco de abate caseiro por número de porcos destinados a esse fim. 

     (66 Respostas). 
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fora do agregado familiar, carne essa que pode não ter sido submetida a inspeção e/ou controlo 

de Trichinella. 

 

Foi questionado aos produtores de suínos se têm por hábito fazer produtos de salsicharia, 

uma vez que, para além do consumo direto da carne de porco, estes produtos representam um 

risco, até porque em muitos casos são consumidos sem serem cozinhados e métodos como a 

cura, salga, secagem ou fumeiro não são suficientes para inativação das larvas de Trichinella. 

(Gottstein et al., 2009)  

 Dos 66 produtores de suínos que abatem porcos fora do matadouro, 100% afirma fazer 

produtos de salsicharia. Quanto ao destino desses produtos, encontram-se especificados no 

gráfico seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 66 produtores apenas 5 afirmam que os produtos de salsicharia se destinam 

unicamente ao consumo doméstico (agregado familiar), todos os outros (92.4%) admitem a 

cedência e/ou venda de produtos de salsicharia de porco de abate caseiro. Mais uma vez este 

tipo de atos pode constituir um risco para quem consome estes produtos, que se estende muito 

para além do produtor e do seu agregado familiar. 
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restauração

Gráfico 25: Destino dos produtos de salsicharia. (66 respostas). 
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No sentido de averiguar o conhecimento dos inquiridos sobre os nemátodes do género 

Trichinella, foi perguntado aos produtores de suínos se tinham, ou não, conhecimento acerca 

do tema em questão. As respostas encontram-se no gráfico seguinte. 

 

 

Pode observar-se que dos 66 produtores de suínos questionados, 61 (92,4%) afirmam 

não ter conhecimento sobre o assunto. No seguimento desta questão, foram feitas várias 

perguntas especificamente sobre Trichinella. Pelo número reduzido de respostas a estas 

questões, não há conclusões que possam ser extrapoladas para a população. Apenas os 5 

produtores que responderam afirmativamente à questão “sabe alguma coisa sobre Trichinella?” 

tiveram acesso às perguntas específicas acerca deste parasita, cujos resultados se encontram 

descritos em seguida. 

 

À questão “Trichinella, o que é?”, dois dos cinco produtores questionados responderam 

a opção “Parasita” (opção correta), dois responderam a opção “Bactéria” e um a opção “Fungo”. 

 

Na pergunta seguinte, acerca dos animais suscetíveis a infeção por Trichinella, os 

produtores podiam escolher uma ou mais das seguintes opções: Porco; Javali; Rato; Cavalo; 

Homem; Todos os anteriores. Apenas um produtor respondeu a opção “todos os anteriores” 

(opção correta), dois selecionaram as opções “Porco”, “Javali” e “Homem”, um selecionou as 

opções “Porco”, “Cavalo” e “Homem” e um selecionou apenas a opção “Porco”. 

 

Gráfico 26: Conhecimento sobre Trichinella. (66 respostas). 
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À pergunta sobre o modo de transmissão ao ser humano, quatro dos cinco produtores 

responderam a opção correta, “Através da ingestão de carne mal cozinhada/ enchidos” e um 

produtor respondeu a opção “Não sei”. 

 

Relativamente aos métodos de inativação (tratamentos à carne) de modo a evitar a 

infeção no homem, apenas os quatro que selecionaram a opção correta na questão anterior 

tiveram acesso a esta pergunta. As respostas foram: 

• Congelação. (1) 

• Cocção; Congelação. (1) 

• Cocção; Congelação; Salga. (1) 

• Cocção; Congelação; Fumeiro; Salga. (1) 

 

De notar que todos os produtores selecionaram a opção “Congelação” e três deles 

selecionaram também a opção “Cocção”. 

 

Acerca do modo de transmissão ao porco, dos 5 inquiridos, 3 responderam “Através da 

ingestão de carne crua” (opção correta), um respondeu a opção “Através de secreções de 

animais infetados (tosse, espirros...)” e um selecionou a opção “Não sei”. Aos 3 produtores que 

selecionaram a opção correta, foi perguntado, em pergunta de resposta aberta, se sabiam como 

se pode controlar a transmissão, as respostas foram: “Desparasitação” (1); “Higiene e limpeza” 

(1); “Controlo da comida” (1). Quer o controlo da comida nas explorações quer as boas medidas 

de higiene são práticas que previnem a transmissão de Trichinella spp. 

 

Independentemente do conhecimento ou não acerca do tema, foi questionado aos 66 

produtores suinícolas se têm por hábito fazer despiste de Trichinella nos porcos de abate 

caseiro. Em seguida pode observar-se o gráfico com as respostas. 

 



77 
 

 

Pode observar-se que 3 produtores (4,5%) já têm por hábito fazer despiste de Trichinella 

nos porcos de abate caseiro, no entanto a maioria, 50 produtores (75.8%), não têm por hábito 

fazer o despiste, porém demonstram interesse em fazer esse controlo. Há ainda 13 produtores 

(19,7%) que não fazem, nem têm interesse em fazer o despiste. 

A análise desta questão pode demonstrar que apesar da grande maioria dos produtores 

admitir não ter conhecimento acerca deste tema, reconhecem que Trichinella constitui um risco 

para o ser humano e como tal demonstram interesse na análise da carne de porco de abate 

caseiro para despiste deste parasita. 

 

Apesar do interesse demonstrado por parte dos produtores do concelho de Vinhais, 

foram enviadas para análise laboratorial de pesquisa de Trichinella spp. apenas 9 amostras de 

carne de porco de abate caseiro de 5 produtores diferentes. O facto de se tratar de uma população 

maioritariamente envelhecida e com um baixo grau de escolaridade, associado ao meio 

socioeconómico em que a população se encontra inserida, pode justificar a falha no envio de 

amostras para análise. É de salientar a importância que o papel do Médico Veterinário pode 

assumir nestes meios. Por um lado, na formação e sensibilização dos produtores, quer para o 

risco que o consumo da carne de porco de abate caseiro pode constituir no que toca à 

transmissão de Trichinella spp. quer para a adoção de medidas para o controlo da transmissão 

nas explorações. Por outro pela forma como pode articular-se com as diversas entidades de 

modo a agilizar o envio de amostras de carne de porco de criação caseira para o laboratório. 

 

Gráfico 27: Respostas à questão acerca do hábito de fazer despiste de Trichinella nos porcos de abate caseiro. 

(66 respostas). 
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Os produtores foram questionados sobre a possibilidade de receberem mais informação 

sobre o assunto, sendo que 45 (68,2%) responderam que estariam interessados. Ao serem 

questionados acerca do modo como gostariam de receber essa informação, os inquiridos 

responderam que um bom método para informar os produtores seria através de palestras ou da 

deslocação dos médicos veterinários às explorações suinícolas, onde informassem diretamente 

os produtores. 

 

Foi questionado aos produtores se têm por hábito aplicar algum “tratamento” à carne, 

mesmo que de modo empírico, antes de a consumirem de forma a minimizar o risco de infeção 

(ver gráfico 28). 

 

 

Pode ver-se no gráfico que dos 66 inquiridos, 49 (74.2%) dizem não efetuar qualquer 

tipo de “tratamento”. Aos 17 (25.8%) que afirmam fazer algum “tratamento” à carne de porco 

antes de a consumir, foi questionado, em questão de resposta aberta, em que consiste esse 

mesmo “tratamento”, por forma a averiguar se corresponde a métodos válidos para inativação 

das larvas de Trichinella na carne. 

As respostas foram: 

• Congelar a carne (7; 41,2%) 

• Congelar e cozinhar bem a carne (2; 11.7%) 

• Congelar a carne e salga (1; 5.9%) 

• Cozinhar bem a carne e temperar bem os enchidos (1; 5.9%) 

• Salga (1; 5.9%) 

Gráfico 28: Respostas à questão acerca dos “tratamentos” aplicados à carne. (66 respostas). 
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• Salgar e temperar bem a carne (1; 5.9%) 

• Salgar bem e pôr banha (1; 5.9%) 

• Salga, Fumeiro e Vinha d’alhos (1; 5.9%) 

• Embalar em vácuo (2; 11.7%) 

 

Note-se que dos 17 produtores que responderam a esta questão, 10 referiram que têm 

por hábito congelar a carne e 3 têm por rotina cozinhar bem a carne, sendo que há dois 

produtores que fazem os dois “tratamentos”. Assim, 13 dos 17 produtores (76.5%) têm por 

hábito a prática de pelo menos um dos métodos válidos para inativação das larvas de Trichinella 

na carne, independentemente de associarem, ou não, outros “tratamentos” não aprovados para 

reduzir o risco de infeção. 

As respostam restantes incluem hábitos como a salga, o fumeiro, a embalagem em vácuo 

ou o tempero da carne. Nenhum destes “tratamentos” é eficaz na inativação de larvas de 

Trichinella na carne. O desconhecimento acerca da ineficácia desses métodos pode constituir 

um risco acrescido, uma vez que estes métodos são muitas vezes aplicados na produção de 

produtos de salsicharia que são frequentemente consumidos crus. 

 

Por último foi ainda perguntado aos produtores se teriam interesse em que, após o abate 

caseiro, a carne de porco fosse alvo de inspeção sanitária, por parte de um médico veterinário, 

para além do despiste de Trichinella (ver gráfico 29). 

 

 

Gráfico 29: Respostas à questão acerca do interesse na inspeção sanitária da carne de porco de abate caseiro. 

(66 respostas). 
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Pode observar-se que 50% (33) dos inquiridos demonstra interesse na inspeção da carne, 

no entanto apenas se não tiverem de comportar custos adicionais por essa mesma inspeção. 

Somente 24.2% (16) afirma que gostaria que a carne fosse alvo de inspeção sanitária 

independentemente de estarem ou não associados custos adicionais. Isto demonstra que há um 

 interesse dos produtores pela segurança no consumo de carne de porco de bate caseiro, 

no entanto, na maioria dos casos, na visão do produtor os motivos financeiros sobrepõem-se à 

segurança alimentar. Há ainda uma percentagem significativa de produtores, 24.2% (16) que 

não têm interesse na inspeção sanitária por considerarem que não há necessidade dessa mesma 

inspeção. É importante a sensibilização dos produtores pecuários para os riscos que o consumo 

da carne (sem esta ter sido inspecionada) pode acarretar, quer no que toca à transmissão de 

Trichinella spp. quer de outros agentes patogénicos de origem alimentar associadas à carne de 

porco. 

 

Os sistemas de criação de suínos domésticos em condições não controladas são os que 

apresentam maiores prevalências de infeção por Trichinella spp., o que constitui um risco 

acrescido para quem consome a carne destes animais. Por norma este tipo de sistema de criação 

permite um maior contacto entre suínos domésticos e espécies selvagens, o pode resultar num 

aumento do número de infeções em javalis e outros animais silváticos. (Pozio e Marucci, 2003) 

(Pozio, 2014) 

Os produtores suinícolas podem desempenhar um papel fundamental na prevenção da 

perpetuação do ciclo de transmissão de Trichinella spp. através do controlo da alimentação dos 

animais, da adoção de medidas que evitem o contacto entre animais domésticos e hospedeiros 

selvágens ou vetores e implementação de programas de higiene e biossegurança adequados. 

(Enemark et al., 2010) (Pozio, 2014)   

A formação deste setor é extremamente necessária, para que os produtores de suínos 

reconheçam que o consumo de carne de porco não inspecionada constitui um risco e para que 

saibam a importância de adotar medidas de controlo nos sistemas de criação caseira, tão 

característicos de algumas regiões do nosso país. 
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5. Conclusão 

 

O javali é a espécie cinegética de caça maior mais caçada em Portugal e uma das mais 

apreciadas, quer para consumo direto quer para o fabrico de enchidos caseiros. Este estudo 

pretendia avaliar se o consumo de carne de javali pode representar um risco para a saúde 

pública, no que diz respeito à infeção por Trichinella spp uma vez que uma grande parte dos 

javalis caçados se destinam ao autoconsumo e nem sempre são sujeitos a inspeção sanitária 

e/ou controlo de Trichinella spp. 

Apesar de neste trabalho não se terem verificado resultados positivos, a DGAV já 

confirmou a presença do agente causal da triquinelose em javali em Portugal pelo que todo o 

javali caçado encaminhado para um estabelecimento de tratamento de caça/ colocado no 

mercado, fornecido diretamente a um consumidor ou restaurante ou consumido em ambiente 

privado, deveria ser testado para despiste de Trichinella spp., considerando a segurança do 

consumidor. É de reforçar que a vigilância é uma necessidade, e que o controlo de Trichinella 

spp. em carne de javali para autoconsumo deve manter-se e deve ser fomentada.  

 O surgimento dos Editais, levou a um aumento considerável do número de amostras de 

carne de javali enviadas para o TeQSA para despiste de Trichinella spp.. No entanto, o número 

é ainda muito reduzido face ao número de animais caçados em Portugal, especialmente se se 

considerar as prevalências registadas em Espanha, e mais ainda se se tiver em conta que o 

serviço de análise é gratuito neste laboratório. 

O facto de os caçadores não estarem sensibilizados acerca desta temática é preocupante 

particularmente o desconhecimento que demonstram face a comportamentos de risco, como a 

congelação de peças de carne de javali como modo de inativação de Trichinella spp., método 

que não é fiável, ou a eliminação de carcaças e/ou vísceras no campo, o que pode constituir um 

veículo de transmissão para este parasita. Mais ainda, a quantidade de carne de javali que é 

consumida sem que seja feito despiste de Trichinella spp. é alarmante, especialmente se se 

considerar que o risco pode estender-se muito para além do caçador e do seu agregado familiar. 

É de notar que há um interesse e preocupação crescentes acerca desta temática, 

especialmente por parte dos caçadores. Há, portanto, que apostar na educação deste setor. Por 

um lado, para promover a análise de carne para despiste de Trichinella spp., uma vez que são 

os caçadores, suas famílias e amigos os principais consumidores de carne de javali. Por outro, 

instruir os caçadores acerca dos mecanismos de controlo e prevenção na gestão da caça maior, 
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por forma a quebrar os padrões de transmissão deste parasita, nos quais os comportamentos 

humanos desempenham um papel fulcral. 

Importa assim reforçar a relevância que o Médico Veterinário pode assumir como 

elemento chave na divulgação de informação para as populações, sobretudo aquelas que mais 

diretamente contactam com este parasita, os caçadores e os produtores de suínos. Por um lado, 

promovendo a sensibilização para o risco que o consumo de carne infetada por Trichinella spp. 

pode constituir, por outro educando para a adoção de medidas preventivas e de controlo. A 

integração do Médico Veterinário em atos de caça e nos abates caseiros deve ser incentivada 

para promover o despiste de Trichinella spp. e sobretudo para salvaguardar a saúde publica 

através da implementação da inspeção sanitária das carcaças como um hábito nestas atividades. 
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7. Anexos 

Anexo I 

Combinações tempo/ temperatura para inativação das larvas de Trichinella 

na carne segundo a Comissão Internacional sobre Triquinelose 

• Cocção 

TEMPERATURA INTERNA MÍNIMA (ºC) TEMPO 

49.0 21 h 

50.0 9.5 h 

51.1 4.5 h 

52.2 2 h 

53.4 1 h 

54.5 30 min 

55.6 15 min 

56.7 6 min 

57.8 3 min 

58.9 2 min 

60.0 1 min 

61.1 1 min 

62.2 Instantâneo 

 

• Congelação 

Método Temperatura Espessura da 

carne 

Tempo 

 

1 

 

< -25 

< 25 240 h 

25 - 50 480 h 

> 50 Outro processo 

 

 

 

2 

-15  

< 15 

20 dias 

-23 10 dias 

-29 6 dias 

-15  

15 - 50 

30 dias 

-25 20 dias 

-29 12 dias 

 

 

 

3 

-18  

 

 

Indiferente 

106 h 

-21 82 h 

-23.5 63 h 

-26 48 h 

-29 35 h 

-32 22 h 

-35 8 h 

-37 ½ h 

Nota: as combinações de congelação apresentadas só são válidas para T. spiralis em carne de 

porco 
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Anexo II 

Método de digestão de amostras combinadas utilizando um agitador 

magnético (método de deteção de referência segundo o Regulamento de 

Execução (EU) 2015/1375 da Comissão, de 10 de agosto de 2015) 

 

1. Aparelhos, utensílios e reagentes  

a) Uma faca ou tesoura e pinças para a colheita das amostras.  

b) Tabuleiros divididos em 50 quadrados, podendo cada um conter amostras de carne de cerca 

de 2 g, ou outros instrumentos que deem garantias equivalentes no tocante à rastreabilidade das 

amostras.  

c) Um misturador dotado de uma lâmina trituradora afiada. Caso as amostras sejam maiores do 

que 3 g, deverá utilizar-se um triturador com orifícios de 2 a 4 mm ou tesouras. No caso de 

carne ou língua congeladas (após remoção da camada superficial, que não pode ser digerida) é 

necessário um triturador e o tamanho da amostra será aumentado consideravelmente.  

d) Agitadores magnéticos, munidos de placa de aquecimento termostaticamente controlada e 

de varetas revestidas de teflon com um comprimento de, aproximadamente, 5 cm.  

e) Ampolas de decantação cónicas em vidro com capacidade de, pelo menos 2 litros, de 

preferência munidas de torneiras de segurança em teflon.  

f) Suportes com anéis e fixações.  

g) Peneiras, dimensão da malha 180 mícrones, diâmetro exterior de 11 cm, com malha em aço 

inoxidável.  

h) Funis com diâmetro interno de pelo menos 12 cm, destinados a receber as peneiras.  

i) Copos em vidro com uma capacidade de 3 litros.  

j) Provetas em vidro graduadas com uma capacidade de 50 a 100 ml ou tubos de centrifugação.  

k) Um triquinoscópio provido de uma mesa horizontal ou um estereomicroscópio com uma 

fonte de luz subplatina de intensidade ajustável.  

l) Uma série de placas de Petri (quando se utiliza o estereomicroscópio) de 9 cm de diâmetro 

com fundo dividido em quadrados de exame de 10 × 10 mm por meio de um instrumento 

pontiagudo. 



93 
 

m) Uma bacia para a contagem de larvas (quando se utiliza o triquinoscópio) formada por placas 

acrílicas com 3 mm de espessura e com as seguintes características:  

i) fundo da bacia: 180 × 40 mm, quadriculado;  

ii) placas laterais: 230 × 20 mm;  

iii) placas frontais: 40 × 20 mm. O fundo e as placas frontais devem ser fixados entre as 

placas laterais, de modo a formar duas pequenas pegas nas duas extremidades. A parte superior 

do fundo tem de se encontrar elevada 7 a 9 mm em relação à base da moldura formada pelas 

placas laterais e frontais. Os componentes devem ser fixados com cola adequada ao material.  

n) Folha de alumínio.  

o) Ácido clorídrico a 25 %.  

p) Pepsina, em concentração 1:10 000 NF (US National Formulary) correspondendo a 1:12 500 

BP (British Pharmacopoeia) e a 2 000 FIP (Fédération internationale de pharmacie), ou pepsina 

líquida estabilizada com, pelo menos, 660 unidades da Farmacopeia Europeia/ml.  

q) Água da torneira aquecida a uma temperatura entre 46° e 48°C. L 212/16 PT Jornal Oficial 

da União Europeia 11.8.2015  

r) Uma balança com uma precisão de, pelo menos, 0,1 g.  

s) Tabuleiros de metal com uma capacidade de 10 a 15 litros para recolher os restantes fluidos 

de digestão.  

t) Pipetas de diferentes tamanhos (1, 10 e 25 ml) e suportes de pipetas.  

u) Um termómetro com uma precisão de 0,5°C na gama de 1° a 100°C.  

v) Sifão para água da torneira. 

 

2. Colheita das amostras e quantidade a ser digerida  

a) No caso de carcaças inteiras de suínos domésticos, colher uma amostra de, pelo menos, 1 g 

de um dos pilares do diafragma na zona de transição entre a parte muscular e a parte tendinosa. 

Pode utilizar-se uma pinça especial de triquinas, caso se possa assegurar uma precisão entre 

1,00 e 1,15 g. No caso de porcas reprodutoras e de javalis, colher uma amostra maior de, pelo 

menos, 2 g de um pilar do diafragma, na zona de transição entre a parte muscular e a parte 

tendinosa. Se não houver pilares do diafragma, colher o dobro da quantidade de amostra, 2 g 
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(ou 4 g no caso de porcas reprodutoras e javalis), da parte do diafragma situada junto às costelas 

ou ao esterno, dos músculos mastigadores, da língua ou da musculatura abdominal.  

b) Para as peças de carne, colher uma amostra de, pelo menos, 5 g dos músculos estriados, que 

contenham pouca gordura e, na medida do possível, perto dos ossos ou dos tendões. Colher a 

mesma quantidade de amostra de carne não destinada a cozedura completa nem a outros tipos 

de transformação pós-abate.  

c) Para amostras congeladas, colher para análise uma amostra de, pelo menos, 5 g de tecido 

muscular estriado. O peso das amostras de carne refere-se a uma amostra de carne sem qualquer 

gordura nem fáscia. Deve ser prestada atenção especial ao colher amostras de músculo da 

língua, no sentido de evitar a contaminação com a camada superficial da língua, que é 

indigestível e pode impedir a leitura do sedimento.  

 

3. Procedimento 

I. Grupos completos de amostras (100 g de amostras de cada vez) 

 a) Adicionar 16 ± 0,5 ml de ácido clorídrico para dentro de um copo de 3 litros contendo 2,0 

litros de água da torneira, aquecida a uma temperatura de 46° a 48°C; colocar uma vareta 

agitadora no copo, colocar o copo na placa pré-aquecida e iniciar o processo de agitação.  

b) Adicionar 10 ± 0,2 g de pepsina ou 30 ± 0,5 ml de pepsina líquida.  

c) Triturar no misturador 100 g de amostras colhidas de acordo com as indicações previstas no 

n.o 2.  

d) Transferir a carne triturada para o copo de três litros que contém a água, pepsina e ácido 

clorídrico.  

e) Mergulhar várias vezes o dispositivo de triturar do misturador no fluido de digestão que se 

encontra no copo e enxaguar a taça do misturador com uma pequena quantidade do fluido de 

digestão para remover eventuais pedaços de carne que ainda aí se encontrem.  

f) Cobrir o copo com folha de alumínio.  

g) Regular o agitador magnético de forma a que possa manter durante todo o período de 

funcionamento uma temperatura constante de 44° a 46°C. No decurso do processo de agitação, 

o fluido de digestão deve rodar a uma velocidade suficientemente elevada para formar um 

profundo turbilhão sem provocar salpicos.  
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h) O fluido de digestão é agitado até que as partículas de carne desapareçam (cerca de 30 

minutos). O agitador é, então, desligado e o fluido de digestão é filtrado através da peneira para 

o funil de sedimentação. Podem ser necessários períodos de digestão mais longos (não 

superiores a 60 minutos) na transformação de determinados tipos de carne (língua, caça, etc.).  

i) Considera-se que o processo de digestão é satisfatório quando não permanecer na peneira 

mais de 5 % do peso inicial da amostra.  

j) Deixar o fluido de digestão na ampola de decantação durante 30 minutos. 11.8.2015 PT Jornal 

Oficial da União Europeia L 212/17 k) Depois de 30 minutos, transferir rapidamente uma 

amostra de 40 ml do fluido de digestão para a proveta graduada ou para o tubo de centrifugação.  

l) Os fluidos de digestão e outros resíduos líquidos são mantidos num tabuleiro até à conclusão 

da leitura dos resultados.  

m) Deixar os 40 ml de fluido de digestão no funil durante 10 minutos. Retirar cuidadosamente 

por aspiração 30 ml de sobrenadante para remover as camadas superiores e deixar um volume 

não superior a 10 ml.  

n) A amostra de 10 ml do sedimento remanescente é vertida para uma bacia para a contagem 

de larvas ou para uma placa de Petri.  

o) Enxaguar a proveta graduada ou o tubo de centrifugação com uma quantidade não superior 

a 10 ml de água da torneira, que terá de ser acrescentada à amostra na bacia de contagem de 

larvas ou na placa de Petri. Em seguida, a amostra é examinada no triquinoscópio ou no 

estereomicroscópio, com uma ampliação de 15 a 20 vezes. É permitida a visualização com 

recurso a outras técnicas, desde que o exame de amostras positivas de controlo tenha revelado 

um resultado igual ou melhor que os métodos tradicionais de visualização. Em todos os casos 

de áreas suspeitas ou formas semelhantes a parasitas, devem ser utilizadas ampliações de 60 a 

100 vezes.  

p) Os fluidos de digestão devem ser examinados mal estejam prontos. Em caso algum se deverá 

adiar o exame para o dia seguinte. Se os fluidos de digestão não forem examinados num prazo 

de 30 minutos a seguir à sua preparação, devem ser clarificados do seguinte modo: verter a 

amostra final de cerca de 40 ml para uma proveta graduada e deixar sedimentar durante 10 

minutos. Retirar 30 ml do fluido sobrenadante, deixando um volume de 10 ml. Este volume é 

completado até 40 ml com água da torneira. Depois de um novo período de repouso de 10 

minutos, colher 30 ml do sobrenadante, por aspiração, para que não sobrem mais de 10 ml, que 

serão analisados numa placa de Petri ou numa bacia para a contagem de larvas. Lavar a proveta 

graduada com, no máximo, 10 ml de água da torneira e juntar o líquido obtido à amostra na 

placa de Petri ou na bacia para a contagem de larvas para se proceder ao exame. Se o exame 

mostrar que o sedimento não é límpido, dever-se-á verter a amostra para uma proveta graduada 

e o seu volume deverá ser completado com água da torneira até se obter um volume de 40 ml. 

Seguidamente aplica-se o procedimento descrito no presente ponto. O procedimento pode ser 
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repetido duas a quatro vezes, até o fluido se encontrar suficientemente límpido para se proceder 

a uma leitura fiável.  

II. Grupos com menos de 100 g  

Se necessário, 15 g no máximo a um grupo total de 100 g e examinados juntamente com estas 

amostras, de acordo com o procedimento descrito no ponto I. Quando o peso for superior a 15 

g, deve proceder-se a exame enquanto grupo completo. Para grupos não superiores a 50 g, o 

fluido de digestão e os ingredientes podem ser reduzidos para um litro de água, 8 ml de ácido 

clorídrico e 5 g de pepsina.  

III. Resultados positivos ou duvidosos  

Sempre que o exame de uma amostra combinada revele um resultado positivo ou duvidoso, 

deve ser colhida de cada suíno uma nova amostra de 20 g, de acordo com as indicações previstas 

no n.o 2, alínea a). As amostras de 20 g provenientes de cinco suínos devem ser reunidas e 

examinadas segundo o método descrito no presente capítulo. Deste modo, serão examinadas 

amostras de 20 grupos de cinco suínos. Se forem detetadas triquinas numa amostra combinada 

de cinco suínos, devem ser colhidas novas amostras de 20 g de cada suíno que pertença a este 

grupo e examinadas separadamente segundo o método descrito no presente capítulo. As 

amostras de parasitas devem ser mantidas em álcool etílico a 90 % para conservação e 

identificação a nível da espécie no laboratório de referência nacional ou da UE. Após a colheita 

do parasita, os fluidos positivos (fluido de digestão, fluido sobrenadante, resíduos de lavagem, 

etc.) devem ser descontaminados por aquecimento a, pelo menos, 60°C.  

IV. Procedimento de limpeza e descontaminação após resultado positivo ou duvidoso  

Sempre que o exame de uma amostra coletiva ou individual produzir um resultado positivo ou 

duvidoso, todo o material em contacto com carne (taça e lâmina do misturador, copo de vidro, 

vareta agitadora, sensor de temperatura, funil cónico de filtração, peneira e fórceps) deve ser 

cuidadosamente descontaminado por lavagem com água quente (65°C a 90°C). Recomenda-se 

enxaguar várias vezes cada elemento para remover o detergente se tiver sido utilizado um 

detergente durante a lavagem. 
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Anexo III 

Protocolo Multiplex PCR 

 

European Union Reference Laboratory for Parasites 

Department of Infectious, parasitic and immunomediated diseases 

Unit of gastroenteric and tissue parasitic diseases 

Istituto Superiore di Sanità 

 

1. Aim and field of application 

To identify the species or genotype of single Trichinella larvae preserved in ethanol by a 

multiplex PCR analysis. This method can be applied to larvae collected from human 

biopsies or from muscle tissues of animal origin. 

2. Principle of the method 

The PCR is a molecular biology technique that allows for the amplification os specific 

nucleic acid fragments, of which the initial and terminal nucleotide sequences are known 

(oligonucleotide pair). If a species (or genotype) has its own characteristic DNA portion, 

due to its composition and/or dimension, it is possible to choose an oligonucleotide pair 

allowing for its amplification. The PCR amplification is characterized by a high sensitivity 

and specificity.  

A modification of the “standard PCR” is the multiplex-PCR, where two or more 

oligonucleotide pairs are used. In this case, it is possible to amplify with a single  

PCR analysis more than one sequence at the same time. 

Today, 8 sibling species, namely T. spiralis, T. nativa, T. britovi, T. pseudospiralis, T. 

murreli, T. nelsoni, T.  papuae, and T. zimbabwensis and 3 genotypes, Trichinella-T6, 

Trichinella-T8 and Trichinella-T9, have been identified in the genus Trichinella. All of the 

Trichinella species and genotypes differ among them by the composition and/or dimension 

of the nucleotide sequences of different locis; consequently, the comparative analysis of 

three nucleotide sequences belonging to the ITS1, ITS2 and ESV, allows the univocal 

identification of the most of the epidemiologically relevant taxa: T. spiralis, T. nativa, T. 

britovi, T. pseudospiralis, T. murreli, T. nelsoni, T. papuae, T. zimbabwensis and 

Trichinella-T6. 
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The size of the ITS1, ITS2 and ESV fragments produced by the amplification with 

nucleotide pairs are shown in Table A.   

 T. 

spirali

s 

T. 

nativ

a 

T. 

britov

i 

T. 

pseudospirali

s 

T. 

murrel

i 

Trichinella

-T6 

T. 

nelson

i 

T. 

papua

e 

T. 

zimbabwensi

s 

ESV 173 127 127 310 - 350 127 127 155 240 264 

ITS

1 

  253   210    

ITS

2 

    316  404   

Table A – Dimension of the expected amplification products (in base pairs) for each taxon. 

Using the multiple-PCR technique with 5 oligonucleotide pairs, it is possible to identify 

single larvae with only one amplification assay at the species or genotype level. 
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amplification and detection for qualitative methods 

La Rosa G, Marruci G, Pozio E. 2003. Biochemical analysis of encapsulated and non-

encapsulated species of Trichinella (Nemnatoda, Trichinellidae) from cold- and warm-

blooded animals reveals a high genetic divergence in the genus. Parasitol. Res. 91:462-

6. 

OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 2004, V Edition, 

pp. 380-386. 

Pozio E, Fogging CM, Marucci G, La Rosa G, Sacchi L, Corona S, Rossi P, 

Makaratirwa S. 2002. Trichinella Zimbabwensis n.sp. (Nematoda), a new non-

encapsulated species from crocodiles (Crocodylus niloticus) in Zimbabwe also infecting 

mammals. Int. J. Parasitol. 32:1787-99. 

Pozio E, La Rosa G. 2003. PCR-derived methods for the identification of Trichinella 

parasites from animal and human samples. Methods Mol. Biol. 216:299-309. 

Pozio E, Zarlenga DS. 2005. Recent advances on the taxonomy, systematics and 

epidemiology of Trichinella. Int. J. Parasitol. 35:1191-204. 
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Cold Spring Harbor Laboratory Press, NY, Vol. 1, 2, 3. 

UNI EN ISO 22174: 2005. Microbiologia di alimenti e mangimi per animali – reazione 

a catena di polimerizzazione (PCR) per la ricerca di microrganismi patogeni negli 

alimenti – requisiti generali e definizioni. 
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Zarlenga DS, Chute MB, Martin A, Kapel CM. 1999. A multiplex PCR for unequivocal 

differentiation of all encapsulated and non-encapsulated genotypes of Trichinella. Int. 

J. Parasitol. 29:1859-67. 

 

4. Definitions 

CDC, Centers for Disease Control and Prevention, Office of Health and Safety 

DNA/larva, DNA extracted from a single larva 

ESV (Expansion Segment 5), sequence belonging to domain 4 of the nuclear ribosomal 

gene 

ITS1 (Internal Transcribed Spacer 1), interspaced sequence 1 of the nuclear ribosomal 

gene 

ITS2 (Internal Transcribed Spacer 2), interspaced sequence 2 of the nuclear ribosomal 

gen 

MSL, muscle stage larvae 

Negative control for the amplification, reagent grade water; this control is used in the 

amplification session to verify the efficacy of the multiplex-PCR system 

Oligonucleotide, short sequence (15/30 nucleotide bases) used to amplify a DNA 

specific fragment 

PCR, Polymerase Chain Reaction 

Positive control for the amplification, a reference DNA supplied by RLT; this control 

is used in the amplification session to verify the efficacy of the multiplex-PCR system 

Reference larvae, larvae supplied by RLT belonging to a known Trichinella species or 

genotype 

Reference DNA, purified DNA supplied by RLT belonging to a known Trichinella 

species or genotype 

RLT, Reference Laboratory for Trichinellosis of the World Organization for Animal 

Health (OIE) 

SetB, mix of 5 oligonucleotide base pairs amplifying specific sequence of single species 

Test sample, one or more MSL larvae collected from a single infected host and 

preserved in ethanol, to be identified 

The definitions and terminology used in the UNI EN ISO 22174 standard are applied in 

the present protocol. 

5. Devices/Instruments 

5.1 Stereo microscope, magnification 60 ÷ 100 × 
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5.2 Bench top refrigerated centrifuge for 1.5 mL tubes, minimum 10,000 ×g 

5.3 Freezer ≤ −15℃ 

5.4 Thermoblock with vibration, temperature range 25 ÷ 100℃ 

5.5 Magnetic separation stand 

5.6 PCR thermocycle 

5.7 Refrigerator, temperature range +1 ÷ +8℃ 

5.8 Horizontal electrophoretic apparatus 

5.9 Analytical balance, readability 0.1g 

5.10 UV transilluminator  

5.11 Digital imaging system 

5.12 Adjustable volume pipettes, volume range: 1-10µL, 2-20µL, 20-100µL, 50-200µL, 

200-1000µL 

5.13 Analytical grade water system production, resistivity ≥ 18 Mohm/cm 

5.14 Vortex 

 

6. Reagents and chemicals 

6.1 Incubation buffer. Commercial solution: DNA IQTM System kit, Promega, code 

DC6701 or DC6700. Once prepared, label the solution with “IB+”. Store according to 

the manufacturer’s recommendations. 

6.2 Lysis buffer. Commercial solution: Tissue and Hair Extraction kit, Promega, code 

DC6740. Once prepared, label the solution with “LB+”. Store according to the 

manufacturer’s recommendations. 

6.3 Paramagnetic resin. Commercial suspension: DNA IQTM System kit, Promega, code 

DC6701 or DC6700. Store according to the manufacturer’s recommendations. 

6.4 Washing buffer. Commercial solution: Tissue and Hair Extraction kit, Promega, code 

DC6740. Once prepared, label the solution with “WB+”. Store according to the 

manufacturer’s recommendations. 

6.5 Eluting buffer. Commercial solution: Tissue and Hair Extraction kit, Promega, code 

DC6740. Store according to the manufacturer’s recommendations. 

6.6 2x PCR master mix. 2x commercial solution, Promega, codes: M7501, M7502, 

M7505 (composition: dATP 400µM, dCTP 400µM, dGTP 400µM, dTTP 400µM, 

MgCl2 3mM, Taq DNA polymerase 50 U/mL), other commercial PCR master mixes 

should be considered suitable for PCR amplification.  . Store according to the 

manufacturer’s recommendations. 

6.7 Oligonucleotides. Commercial preparation (Table B); the lyophilized products is 

reconstituted with TE 0.1x, according to the manufacturer’s recommendations, at a 

concentration of 100 pmol/µL; the lyophilized products can be stored frozen for up to 

5 years; the reconstituted products can be stored frozen up to 18 months.  
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Table B. Oligonucleotide sequences of setB (6.8), their codes and amplified nucleotide 

sequences. 

 

6.8 SetB. The oligonucleotide mixture (6.7) used for the multiplex-PCR; The mixture is 

obtained combining an equal volume of the 10 oligonucleotides (6.7); the final 

concentration corresponds to 10 pmol/µL; 100µL aliquot are prepared and stored frozen 

up to 24 months. 

6.9 Loading buffer 6x. Commercial products allowing DNA molecule electrophoresis to 

be performed. Store according to the manufacturer’s recommendations. 

6.10 Agarose. Commercial product suitable for performing DNA molecule electrophoresis. 

Store ate a room temperature for up to 24 months. 

6.11 TAE solution 50x. Commercial product (2M Tris-acetate, 50mM EDTA, pH 8.2-8.4 

at 25℃). Store ate a room temperature for up to 24 months. 

6.12 TAE solution 1x. 1000 mL preparation: take 20 mL of 50x solution and bring to 1000 

mL with water. Store at a room temperature for up to 1 month. 

6.13 Ethidium bromide solution. Commercial product 10 mg/L. For the working 

condition, dilute 1:100,000; for 100 mL solution, add 1.0 µL. Store in a dark room 

temperature for up to 24 months.  

NOTE: Ethidium bromide is potentially mutagenous, carcinogenic and teratogenic; 

wear disposable gloves and handle the solution containing this substance very carefully. 

6.14 L50. Commercial product containing markers for DNA molecular weight multiple of 

50 bp. All commercial products containing molecules of multiple 50 bp within the 50-

500 bp range can be used. Store refrigerated according to the manufacture’s 

recommendations. 

6.15 TE 1x solution. Commercial product 10mM Tris-HCL (pH 8,0), 1mM EDTA-Na2, 

pH 7.9-8.1 at 25℃. Store refrigerated for up to 12 months. 

6.16 TE 0.1x solution. TE 1x diluted solution. For 100 mL preparation: Take 10 mL from 

1x solution and add 90 mL water. Filter with 0.22 µm filters and prepare aliquots of 10 

mL. Store frozen for up to 24 months. 

Oligonucleotide sequences code Amplified sequence 

5'-GTTCCATGTGAACAGCAGT-3' 

5'-CGAAAACATACGACAACTGC-3' 

cp- I.F 

cp- I.R 

ESV 

5'-GCTACATCCTTTTGATCTGTT-3' 

5'-AGACACAATATCAACCACAGTACA-3' 

cp- II.F  

cp- II.R 

ITS1 

5'-GCGGAAGGATCATTATCGTGT-3' 

5'-TGGATTACAAAGAAAACCATCACT-3' 

cp- III.F 

cp- III.R 

ITS1 

5'-GTGAGCGTAATAAAGGTGCAG-3' 

5'-TTCATCAC ACATCTTCCACTA-3' 

cp- IV.F 

cp- IV.R 

ITS2 

5'-CAATTGAAAACCGCTTAGCGTGTTT-3' 

5'-TGATC TGAGGTCGACATTTCC-3' 

cp- V.F 

cp- V.R 

ITS2 



102 
 

6.17 Milli-Q grade water. Resistivity ≥ 18 Mohm/cm. 

6.18 Reference larvae. Trichinella MSL stored in ethanol (95-99%) supplied by RLT. 

Reference larvae are supplied by RLT after isolation from mouse muscle tissue by 

HCL-pepsin digestion (see the procedure in OIE 2004); store frozen for up to 5 years. 

6.19 Reference DNAs. Genomic DNA purified from reference larvae. Reference DNAs are 

supplied (1ng/µL) by RLT. They are produced by RLT from a pool of reference larvae 

according to the protocols described in Sambrook et al. (1989). Store frozen for up to 

5 years. 

 

7. Procedure 

7.1 Sample preparation 

• Tests samples are inspected to verify the integrity of MSL larvae. 

• The ethanol containing MSL is transferred into a petri dish and observed under 

the stereo microscope. A maximum of 5 MSLs are collected and placed in 1.5 

mL conical tubes, one MSL in each tube. Excess ethanol is removed and the 

minimum volume is left. 

• Spin tubes containing larvae at maximum speed for a few seconds. 

• Store the tubes frozen. Under these conditions, larvae can be stored for the DNA 

extraction for up to 5 years. 

7.2 Method 

7.2.1 DNA extraction from one single larva 

• If not otherwise specified, the procedure is carried out at room temperature. 

• Each working session requires that a reference larva be submitted to the 

DNA extraction procedure and identified as “positive control for the 

extraction”. 

• Before starting the procedure, prepare a sufficient volume of the IB+ (6.1) 

and LB+ (6.2) solutions according to the manufacture’s recommendations. 

a) Centrifuge the tubes containing the larvae to be identified at maximum speed for a few 

seconds. 

b) Add 20 µL of IB+ (6.1). 

c) Incubate at 55℃ for 30-60 min in the thermoblock. During incubation, shake at 1,400 

vibrations/min. 

d) Centrifuge, as in point “a” 

e) Add 40 µL of LB+ (6.2). 

f) Add 4 µL of paramagnetic resin (6.3) after resuspending it by vortexing. 

g) Incubate for 5-10 min at 25℃ in the thermoblock. During incubation, shake at 1,400 

vibrations/min. 

h) Place the tubes in the magnetic separation stand and wait for 30-60 sec, so that the 

paramagnetic resin particles are blocked by the magnetic field on the tube wall. 

i) Discard the liquid phase by aspirating, avoiding the dislodging of the resin particles. 

j) Add 100 µL of LB+ (6.2) and resuspend the resin particles by vortexing 

k) Place the tubes in the magnetic separation stand, as in point “h”. 
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l) Discard the liquid phase by aspirating. 

m) Add 100µL of  WB+ 1x (6.4) and resuspend the resin particles by vortexing. 

n) Place the tubes in the magnetic separation stand, as in point “h”. 

o) Discard the liquid phase by aspirating. 

p) Repeat the washing step, from “m” to “o”, with WB+ (6.4) 3 times. 

q) After the last washing, leave the tubes open to let the resin particles dry for 15-20 min. 

r) Add 50 µL of the eluting buffer (6.5) and gently resuspend the resin particles, do not 

vortex. 

s)  Incubate at 65℃ for 5 min. During incubation, shake at 1,400 vibrations/min. 

t) Place the tubes in the magnetic separation stand, as in point “h”. 

u) Collect the liquid phase (40-50µL circa) and transfer it to a 1.5 mL tube. 

v) The resulting extract is defined as “larval DNA” and stored frozen. Under these 

conditions, it can be stored for up to 5 years. 

 

7.2.2 PCR amplification 

• Unless otherwise clearly stated, store tubes on ice; use tips with barrier and 

wear disposable gloves. 

• At each working session, use a positive and a negative amplification control. 

Use reference DNA (6.19) as positive control and water (6.17) as negative 

control. 

a) Thaw DNA/larva, 2x PCR MasterMix, SetB, and positive amplification controls. 

b) Mark with a progressive number an adequate number of 0.2 µL PCR tubes. 

c) Prepare a adequated cumulative volume of amplification mix. Evaluate the volume on 

the basis of a single sample amplification mix (table C) and of the total number of 

samples plus two (1 for the positive amplification control and 1 for the negative one). 

 

 

 

  

Table C – Single sample amplification mix: components and volumes 

 

d) Mix the amplification mix by vortexing and centrifuge at maximum speed for a few sec. 

e) Transfer 20 µL of the cumulative amplification mix to each PCR tube (point “b”). 

f) Add 10 µL of the larval DNA to be tested to each tube. 

g) Close the tubes, mix by vortexig and centrifuge at maximum speed for a few sec.  

h) Start the amplifying cycle (Table D) on the thermocycler device; wait for the 

temperature to reach 95℃ and insert the tubes in the thermoblock by pausing the 

instrument. 

 

 

 

2x PCR MasterMix (6.6) 15 µL 

H2O 4 µL 

SetB (6.7) 1 µL 

Total 20 µL 
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Pre-denaturation 4 min/95℃ 

Amplification 10 s/95℃ 

30 s/55℃ 

30 s/72℃ 

Number of cycles 35 

Final extension 3 min/72℃ 

     Table D – amplification cycles 

 

i) At the end of the amplification phase, centrifuge the tubes at maximum speed for a few 

sec. 

j) Add 5.0 µL of loading buffer 6x (6.9). 

k) Vortex and centrifuge the tubes at maximum speed for a few sec. 

l) Keep tubes on ice or refrigerated until starting electrophoresis. 

 

7.2.3 Result display 

a) Assemble the electrophoresis apparatus according to the manufacturer`s 

recommendations. For the gel preparation, use a comb suited for the number of samples. 

b) Add 2 gr agarose (6.10) in 100 mL TAE 1x (6.12) in a glass beaker. 

c) Gently resuspend the powder by rotation. 

d) Boil the agarose suspension for 30 sec. If the solution is not homogeneous, continue to 

boil for another 30 sec. 

e) Restore with water the volume lost by boiling. 

f) Allow the agarose solution to cool. 

g) Before it solidifies (at about 47℃), add 1.0 µL of ethidium bromide solution (6.13). 

h) Shake gently to dissolve uniformly the ethidium bromide and pour the agarose in the 

gel tray previously prepared (point “a”). 

i) Wait for the gel to solidify, which requires at least 30 min. 

j) Place the tray with the gel in the electrophoresis apparatus. 

k) Cover the gel with TAE 1x buffer (6.12) and gently pull out the comb. 

l) The first and last wells are loaded with 15 µL of the L50 solution (6.14). 

m) Load in each well 20 µL of the amplification product (point 7.2.1 “n”), respecting the 

progressive numbering of the tubes (point 7.2.1 “b”). 

n) Connect the electrophoresis apparatus with the power supply and set 10 v/cm of gel. 

o) Run the gel for about 30 min or until the fastest dye, contained in the loading buffer 

(6.9), reaches a distance of 1 cm from the gel border. 

p) After 30 min, switch off the power supply, place the gel under UV illumination and 

check the band separation. The electrophoresis run is adequate if it is possible to easily 

distinguish all bands of molecular weight marker ranging from 50 and 500 bp. If the 

separation is incomplete, continue the run. 

q) At the end of the run, transfer the gel to the imaging system and print the results. 
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7.2.4 Result interpretation 

• The size of the amplification bands revealed by the electrophoresis is 

evaluated by their comparison with the reference molecular weight L50. The 

visual evaluation is considered sufficient and adquated, since the differences 

among species are macroscopical (see Table A) 

• The amplification test is considered valid if: 

a) The amplification of the positive control shows an amplification product in 

Table A; 

b) The amplification of the negative control does not show any amplification 

product or, eventually, only bands related to unused oligonucleotides and/or 

primer dimer; 

c) The positive control of the extraction product shows an amplification 

product in Table A; 

The species identification is made comparing the size of the band(s) produced 

by the sample(s) with those shown in Table A. 

 

8. Results 

The results are expressed as follows: 

• If the amplification band is of 173 bp, the larva is identified as belonging to 

T.spiralis. 

• If the amplification band is of 127 bp, the larva is identified as belonging to 

T.nativa. 

• If the amplification bands are of 127 bp and 253 bp, the larva is identified as 

belonging to T.britovi. 

• If the amplification band is in the range between 310 and 350 bp, the larva is 

identified as belonging to T.pseudospirali. 

• If the amplification bands are of 127 bp and 316 bp, the larva is identified as 

belonging to T.murrelli. 

• If the amplification bands are of 127 bp and 210 bp, the larva is identified as 

belonging to Trichinella T6. 

• If the amplification bands are of 155 bp and 404 bp, the larva is identified as 

belonging to T.nelsoni. 

• If the amplification band is of 240 bp, the larva is identified as belonging to 

T.papuae. 

• If the amplification band is of 264 bp, the larva is identified as belonging to 

T.zimbabwensis. 

• If the test is classified as valid and the samples shows an unexpected band of a 

size not reported in Table A, the identification is defined “impossible”. 
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Whenever possible, five larvae should be tested for each test sample. The isolated 

identification is considered valid if at least one larva can be identified. In the case 

of an invalid result, an additional 5 larvae should be tested. 

9. Characteristics of the method 

This method has been characterised in terms of repeatability and specificity. The results 

of the validation protocol are used to confirm that the method is suitable for the expected 

aim and are reported in the validation report, which can be received upon request. 

 

10. Safety measures 

This method has to be carried out only by authorized personnel. The operator should 

wear individual protection devices during the test performance. For general safety 

measures, refer to the guidelines of CDC. 
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Anexo IV 

Questionário efetuado aos caçadores 

 

Questionário sobre Trichinella 

Este questionário enquadra-se numa investigação no âmbito de uma Dissertação de 

Mestrado em Medicina Veterinária, realizada na Universidade de Trás - os - Montes e Alto 

Douro (UTAD). O questionário é anónimo e os resultados obtidos serão utilizados apenas para 

fins académicos. Solicita-se que responda de forma espontânea e sincera a todas as questões. 

1ª PARTE 

Dados pessoais 

1. Idade 

• < 20 

• 20-30 

• 31-40 

• 41-50 

• 51-60 

• 61-66 

• > 66 

 

2. Área de residência (Concelho) 

 

3. Género 

• F 

• M 

 

4. Grau de escolaridade 

• 1º ciclo (4ºano) 

• 2º ciclo (6º ano) 

• 3ª ciclo (9º anoa 

• Secundário (1º ano) 

• Bacharelato 

• Licenciatura 

• Mestrado 

• Doutoramento 

 

5. Qual o Nº de elementos do seu agregado familiar? 

 

6. Costuma caçar/arrematar javalis? 

• Sim 

• Não (quem responde esta opção termina aqui o questionário) 
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2ª PARTE 

Esta parte do questionário é relativa apenas à caça de javali, pelo que não deve 

considerar outras espécies animais nas suas respostas. Obrigada. 

 

1. Número de javalis caçados/ ano (resposta aberta) 

 

2. Dos animais caçados quantos se destinam a: 

 Nenhum Cerca de 1/4 Cerca de 

metade 

Cerca de 

3/4 

Todos 

Consumo 

doméstico 

(agregado 

familiar) 

     

Oferta a vizinhos/ 

amigos/ outros 

     

Venda a vizinhos/ 

amigos/ outros 

     

Venda a serviços 

de restauração 

     

 

3. Costuma fazer enchidos 

• Sim (só estes respondem à pergunta 3.1 e 3.2) 

• Não (passa diretamente para a 3ª parte) 

 

3.1. Que tipo de enchidos costuma fazer? (resposta aberta) 

 

3.2. A que fim(s) se destinam? 

• Consumo doméstico (agregado familiar) 

• Oferta a vizinhos/ amigos/ outros 

• Venda a vizinhos/ amigos/ outros 

• Venda a serviços de restauração 

 

 

3ª PARTE 

Esta parte do questionário tem como objetivo avaliar o conhecimento e interesse do 

caçador relativamente ao tema.  (As respostas corretas estão sublinhadas e assinaladas com um 

X) 

 

1. Sabe alguma coisa sobre Trichinella? 

• Sim 

• Não (quem responde esta opção não responde às restantes perguntas desta parte, 

passa logo para a 4ª parte) 
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2. Trichinella, o que é? 

• Bactéria 

• Vírus 

• Parasita X 

• Fungo 

 

3. Pode afetar: (pode selecionar mais que 1 opção) 

• Porco 

• Javali 

• Rato 

• Cavalo 

• Homem 

• Todos os anteriores X    

 

4. Como se transmite ao homem? 

• Não se transmite 

• Por contacto com a pele/pelo 

• Através da ingestão de carne mail cozinhada/ enchidos X (só quem responde 

esta opção, é que responde à 4.1) 

• Pelo ar 

• Através de secreções de animais infetados (tosse, espirros…) 

• Por contacto com o sangue 

• Através da urina e/ou fezes 

• Não sei 

 

4.1. Qual destes tratamentos da carne pode evitar a infeção do homem por 

Trichinella. (pode selecionar mais que 1 opção) 

• Cocção (cozedura) X 

• Congelação X 

• Fumeiro  

• Salga                                      

 

5. Como se transmite ao javali? 

• Não se transmite 

• Por contacto com a pele/pelo 

• Através da ingestão de carne crua X (só quem responde esta opção, é que 

responde à 5.1) 

• Pelo ar 

• Através de secreções de animais infetados (tosse, espirros…) 

• Por contacto com o sangue 
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• Através da urina e/ou fezes 

• Não sei 

 

5.1. Como se pode controlar a transmissão? (resposta aberta) 

 

 

4ª PARTE 

 

1. Costuma fazer despiste de Trichinella nos javalis que caça? 

• Sim 

• Não, não tenho interesse 

• Não, mas gostaria de fazer 

 

 

2. Gostaria de receber mais informação sobre o assunto? 

• Sim 

• Não 

 

2.1. Se respondeu “sim” na questão anterior, de que forma gostaria de receber 

essa informação? (resposta aberta) 

 

3. Costuma fazer algum “tratamento” à carne antes de a consumir? 

• Sim 

• Não 

 

3.1. Se respondeu “sim” na questão anterior, refira o que costuma fazer. (resposta 

aberta) 

  

4. Gostaria que a sua caça fosse inspecionada antes de ser consumida? 

• Não, penso que não há necessidade 

• Não, não quero ter custos com isso 

• Sim, quero ter mais segurança 

• Sim, mas apenas se for gratuito 

 

5. Em javalis já viu: 

• Cisticercose no músculo 

• Quisto hidático no fígado ou pulmões 

• Tuberculose 

• Mal rubro 

• Nenhuma das anteriores 
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Anexo V 
 

Questionário efetuado aos produtores de suínos 

 

Questionário sobre Trichinella 

Este questionário enquadra-se numa investigação no âmbito de uma Dissertação de 

Mestrado em Medicina Veterinária, realizada na Universidade de Trás - os - Montes e Alto 

Douro (UTAD). O questionário é anónimo e os resultados obtidos serão utilizados apenas para 

fins académicos. Solicita-se que responda de forma espontânea e sincera a todas as questões. 

1ª PARTE 

Dados pessoais 

1. Idade 

• < 20 

• 20-30 

• 31-40 

• 41-50 

• 51-60 

• > 60 

 

2. Área de residência. (Concelho) 

 

3. Género 

• F 

• M 

 

4. Grau de escolaridade 

• 1º ciclo (4ºano) 

• 2º ciclo (6º ano) 

• 3ª ciclo (9º anoa 

• Secundário (1º ano) 

• Bacharelato 

• Licenciatura 

• Mestrado 

• Doutoramento 

 

5. Qual o Nº de elementos do seu agregado familiar? (resposta aberta) 
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2ª PARTE 

Esta parte do questionário é relativa apenas à caça de javali, pelo que não deve 

considerar outras espécies animais nas suas respostas. Obrigada. 

 

1. Abate porcos fora do matadouro? 

• Sim 

• Não (quem responde esta opção termina aqui o questionário) 

 

Para responder às próximas questões considere apenas os porcos abatidos fora 

do matadouro. 

 

2. Número de porcos abatidos fora do matadouro/ ano. (resposta aberta) 

 

3. Dos animais abatidos fora do matadouro quantos se destinam a: 

 Nenhum Cerca de 1/4 Cerca de 

metade 

Cerca de 

3/4 

Todos 

Consumo 

doméstico 

(agregado 

familiar) 

     

Oferta a vizinhos/ 

amigos/ outros 

     

Venda a vizinhos/ 

amigos/ outros 

     

Venda a serviços 

de restauração 

     

 

4. Costuma fazer enchidos 

• Sim (só estes respondem à pergunta 4.1 e 4.2) 

• Não (passa diretamente para a 3ª parte) 

 

4.1. Que tipo de enchidos costuma fazer? (resposta aberta) 

 

4.2.A que fim(s) se destinam? 

• Consumo doméstico (agregado familiar) 

• Oferta a vizinhos/ amigos/ outros 

• Venda a vizinhos/ amigos/ outros 

• Venda a serviços de restauração 
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3ª PARTE 

Esta parte do questionário tem como objetivo avaliar o conhecimento e interesse do 

caçador relativamente ao tema.  (As respostas corretas estão sublinhadas e assinaladas com um 

X) 

 

1. Sabe alguma coisa sobre Trichinella? 

• Sim 

• Não (quem responde esta opção não responde às restantes perguntas desta parte, 

passa logo para a 4ª parte) 

 

2.  Trichinella, o que é? 

• Bactéria 

• Vírus 

• Parasita X 

• Fungo 

 

3. Pode afetar: (pode selecionar mais que 1 opção) 

• Porco 

• Javali 

• Rato 

• Cavalo 

• Homem 

• Todos os anteriores X    

 

4. Como se transmite ao homem? 

• Não se transmite 

• Por contacto com a pele/pelo 

• Através da ingestão de carne mail cozinhada/ enchidos X (só quem responde 

esta opção, é que responde à 4.1) 

• Pelo ar 

• Através de secreções de animais infetados (tosse, espirros…) 

• Por contacto com o sangue 

• Através da urina e/ou fezes 

• Não sei 

 

4.1. Qual destes tratamentos da carne pode evitar a infeção do homem por 

Trichinella. 

• Cocção (cozedura) X 

• Congelação X 

• Fumeiro  

• Salga                                      
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5. Como se transmite ao porco? 

• Não se transmite 

• Por contacto com a pele/pelo 

• Através da ingestão de carne crua X (só quem responde esta opção, é que 

responde à 5.1) 

• Pelo ar 

• Através de secreções de animais infetados (tosse, espirros…) 

• Por contacto com o sangue 

• Através da urina e/ou fezes 

• Não sei 

 

5.1. Como se pode controlar a transmissão? (resposta aberta) 

 

 

4ª PARTE 

 

1. Costuma fazer despiste de Trichinella nos porcos que abate fora do 

matadouro? 

• Sim 

• Não, não tenho interesse 

• Não, mas gostaria de fazer 

 

2. Gostaria de receber mais informação sobre o assunto? 

• Sim 

• Não 

 

2.1. Se respondeu “sim” na questão anterior, de que forma gostaria de receber 

essa informação? (resposta aberta) 

 

3. Costuma fazer algum “tratamento” à carne antes de a consumir? 

• Sim 

• Não 

 

3.1. Se respondeu “sim” na questão anterior, refira o que costuma fazer. 

(resposta aberta) 
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4. Gostaria que a os porcos que abate fora do matadouro fossem inspecionados 

antes de ser consumidos? 

• Não, penso que não há necessidade 

• Não, não quero ter custos com isso 

• Sim, quero ter mais segurança 

• Sim, mas apenas se for gratuito 

 

5.  Em porco já viu: 

• Cisticercose no músculo 

• Quisto hidático no fígado ou pulmões 

• Tuberculose 

• Mal rubro 

• Nenhuma das anteriores 
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Anexo VI 
 

Panfleto 
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