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 1. INTRODUÇÃO  A peste suína africana (PSA) é uma doença de etiologia viral de carácter hemorrágico e altamente contagiosa, que afeta exclusivamente os suínos, tanto os domésticos como os selvagens (javalis) de todas as idades. O vírus da PSA não é considerado um risco para a saúde humana.   A PSA apresenta-se sobre várias formas clínicas; aguda, subaguda e crónica. As formas agudas têm mortalidade e morbilidade muito elevadas. As formas subagudas ocorrem nas regiões endémicas. São raras as formas crónicas da doença.  A PSA é provocada por um vírus da família Asfarviridae do género Asfivirus. Para além da transmissão direta entre suínos infetados e sãos, esta doença é também transmitida indiretamente pela ingestão de alimentos contaminados e por certas espécies de carraças. As caraças do género Ornitodoros funcionam como vetores biológicos e reservatórios deste vírus dado que têm a capacidade de albergar durante longos períodos de tempo o agente patogénico com plena capacidade infeciosa.  O último foco em suínos domésticos de PSA em Portugal ocorreu em 15 de Novembro de 1999. Desde o ano de 2009 que Portugal executa um plano de vigilância das pestes suína clássica e africana, implementado na população de javalis nas épocas de caça. Todos os resultados têm sido negativos.  Pelo seu grande poder de difusão e pelos sinais que provoca o vírus da PSA tem um impacto socioeconómico elevado no setor suinícola. Apesar de não ser uma doença zoonótica é uma doença de declaração obrigatória (DDO) a nível nacional, da União Europeia (UE) e consta da lista das doenças de declaração obrigatória da Organização Mundial da Saúde Animal (OIE). Assim a suspeita ou confirmação de um foco de PSA deve ser imediatamente notificada à Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), que notificará à UE e à OIE.  Perante o surgimento de um foco de PSA, a estratégia de controlo e erradicação adotada pela UE é a occisão de emergência dos suínos e posterior vazio e o incremento das medidas de biossegurança no transporte e nas explorações. Não existe vacina contra esta doença.  A UE tornou obrigatória para todos os estados membros a elaboração de um plano de contingência para esta doença para a prevenir, controlar e combater. Esta obrigação decorre do art.º 21.º da Diretiva 2002/60/CE do Conselho de 27.06, transposta para o direito nacional através do Decreto-lei n.º 267/2003 de 25.10.  O plano de contingência da PSA da DGAV é constituído por um documento que contém a estrutura organizacional comum às doenças animais denominado “o Tronco Comum” e por um manual de operações específico. No presente documento apresentamos o manual específico da PSA que descreve e operacionaliza as medidas de controlo e combate desta epizootia. Destina-se a todas entidades públicas e privadas intervenientes nos planos de contingência referidas no documento do 
“Tronco Comum” e recebeu contributos de diversas entidades e é revisto e atualizado sempre que necessário.  
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 2. ENQUADRAMENTO LEGAL   A luta contra a PSA está devidamente regulamentada por legislação comunitária e nacional e que abaixo se identifica.  2.1. Legislação comunitária  Diplomas  Assunto  Diretiva 82/894/CEE do Conselho de 21 de dezembro e suas alterações   Relativa à notificação de doenças dos animais da comunidade Diretiva n.º 2002/60/CE do Conselho de 27 de junho e suas alterações Estabelece as disposições relativas em relação à luta contra a peste suína africana e que altera a diretiva 92/119/CEE de 17.12 no que respeita à doença de Teschen e à PSA Diretiva 2002/99/CE do Conselho de 16 de dezembro e suas alterações Estabelece as regras de polícia sanitária aplicáveis à produção, transformação, distribuição e introdução de produtos de origem animal destinados ao consumo humano Decisão n.º 2003/422/CE da Comissão de 4.08 Aprova o manual de diagnóstico da peste suína africana Decisão da Comissão n.º 2007/118/CE de 16 de fevereiro Estabelece as normas de execução relativamente a uma marca de identificação alternativa nos termos da Diretiva 2002/99/CE do Conselho Regulamento n.º 1099/2009/CE de 24 de setembro   Estabelece regras relativas à occisão dos animais de interesse pecuário assim como à occisão de animais para efeitos de despovoamento e operações complementares Regulamento (CE) n.º 1069/ 2009 do Parlamento Europeu e do Conselho de 21 de outubro Define as regras sanitárias relativas a subprodutos e produtos derivados não destinados ao consumo humano e que revoga o Regulamento (CE) n.º 1774/2002 de 3 de outubro Regulamento (EU) n.º 142/2011 da Comissão de 25 de fevereiro Aplica o Regulamento (CE) n.º 1069/2009 de 21 de janeiro Regulamento (EU) n.º 652/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 15 de maio Estabelece disposições para a gestão das despesas relacionadas com a cadeia alimentar, a saúde, e o bem-estar animal, a fitossanidade e o material de reprodução animal, que altera as Diretivas 98/56/CE, 2008/90/CE do Conselho, os Regulamentos (CE) n.º 178/2002, (CE) n.º 882/2004 e 396/2005 do Parlamento Europeu e do Conselho, a Diretiva 2009/128/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e o Regulamento n.º 1107/2009 do Parlamento europeu e do Conselho e que revoga as Decisões 66/399/CEE e 2009/470/CE do Conselho  Decisão de execução (EU) 2015/144 da Comissão de 28 de janeiro e suas alterações Estabelece os procedimentos para apresentação dos pedidos de subvenção e pedidos de pagamento e a informação conexa, relativamente às medidas de emergência contra as doenças animais a que se refere o Regulamento (UE) n.º 652/2014 do Conselho e do Parlamento Europeu  
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  2.2. Legislação nacional   Diplomas  Assunto  Decreto-lei n.º 39209 de 14 de Maio de 1953 Estabelece medidas destinadas a combater as doenças contagiosas dos animais Decreto-lei n.º 41 178 de 8 de julho de 1957 Autoriza o Governo a aplicar o disposto no artigo 8º do Decreto-Lei nº 39209 de 14 de maio de 1953 (concessão de indemnizações aos proprietários dos gados abatidos ou vitimados) em caso de grave epizootia e sempre que seja necessário ordenar o abate obrigatório como medida de defesa sanitária Portaria n.º 419/79 de 1 de agosto,  Fixa o valor das indemnizações devidas pelos abates compulsivos motivados pela peste suína africana Portaria n.º 915/89 de 18 de Outubro Altera o regime de indemnização respeitante a erradicação das pestes suínas  Despacho conjunto n.º 130/2002 de 4 de fevereiro Revoga o Despacho Conjunto nº 11/2000, de 6 de janeiro, com efeitos a partir da data da sua publicação, que determina o valor da indemnização pelo abate sanitário de suínos de raça alentejana, decorrentes da declaração de focos de peste suína africana Decreto-lei n.º 267/2003 de 25 de outubro alterado pelo Decreto-lei n.º 79/2011 de 20.06 Transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva n.º 2002/60/CE, do Conselho, de 27.06, que estabelece disposições específicas em relação à luta contra a peste suína africana e que altera a Diretiva n.º 92/119/CEE de 17.12, no que respeita à doença de Teschen e à peste suína africana Decreto-lei n.º 163/2005 de 22 de setembro Transpõe para o ordenamento jurídico nacional a Diretiva 2002/99/CE do Conselho, de 16 de dezembro que estabelece as regras de polícia sanitária aplicáveis à produção, transformação, distribuição e introdução de produtos de origem animal destinados ao consumo humano  Decreto-lei n.º 142/2006 de 27 de junho e suas alterações Cria o Sistema Nacional de Informação e Registo Animal (SNIRA), que estabelece as regras para identificação, registo e circulação dos animais das espécies bovina, ovina, caprina, suína e equídeos, bem como o regime jurídico dos centros de agrupamento, comerciantes e transportadores e as normas de funcionamento do sistema de recolha de cadáveres na exploração (SIRCA) Decreto-lei n.º 122/2006 de 27 de julho Estabelece as medidas que visam assegurar a execução e garantir o cumprimento no ordenamento jurídico nacional das obrigações decorrentes do Regulamento (CE) n.º 1774/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de outubro que estabelece regras sanitárias relativas aos subprodutos animais não destinados ao consumo humano    

http://dre.pt/util/eurlex/eurlex.asp?ano=2002&id=302L0060
http://dre.pt/util/eurlex/eurlex.asp?ano=1992&id=392L0119
http://dre.pt/util/eurlex/eurlex.asp?ano=2002&id=302R1774
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  3. ASPETOS DA DOENÇA  Este capítulo aborda de uma forma sucinta a etiologia, epidemiologia, e diagnóstico da PSA. No anexo I intitulado “ Peste Suína Africana – Aspetos da Doença são 
detalhados estes temas” encontram-se mais detalhes sobre a mesma. Também está disponível no portal da DGAV uma ficha da OIE.  3.1. ETIOLOGIA  3.1.1. Agente causal  A PSA é causada pelo vírus da família Asfarviridae do género Asfivirus.  3.1.2. Resistência a ação física e química   Temperatura: destruído a temperaturas de 56º C durante 70 minutos, a 60º durante 20 min. Vírus muito resistente a temperaturas baixas (0 º C aos -2 º C), podendo ser armazenado durante longos períodos a -70.º C.  pH: Inativado a pH <3,9 ou pH> 11,5. O vírus da PSA é bastante tolerante às variações de pH.  Químicos: Suscetível ao éter e clorofórmio.  Desinfetantes: Inativado pelo Hidróxido sódico a 2% durante 30 min, hipoclorito (cloro a 2-3%) durante 30 min, formalina (3/1000) durante 30 min, compostos fenólicos e compostos Iodados.    Sobrevivência: É um vírus estável nas secreções dos suínos infetados. Sobrevive no soro à temperatura ambiente, durante 18 meses e no sangue refrigerado durante 6 anos. No sangue a 37º C sobrevive durante 30 dias e nas fezes durante 6 a 10 dias. Permanece infecioso em carne refrigerada durante muitos meses e na carne congelada por vários anos. Sobrevive também durante vários meses (cerca de 180 dias), nos produtos fumados e transformados (ex: presuntos e salsichas) que não tenham sido cozidos ou fumados a altas temperaturas. Os raios solares propiciam a inativação do vírus, no entanto, em explorações de países tropicais podem persistir elevados teores virais em locais com humidade relativa elevada e substrato proteico significativo. O vírus pode permanecer infecioso no soro em decomposição por um período de 15 meses e manter a sua atividade durante meses na médula óssea.      
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3.2. EPIDEMIOLOGIA  3.2.1. Hospedeiros  Os suídeos domésticos e selvagens são susceptiveis de serem infetados pelo vírus da PSA.  As carraças do género Ornithodoros são consideradas hospedeiros naturais deste vírus.  3.2.2. Transmissão  O vírus da PSA transmite-se por via direta e indireta  a) Transmissão direta   Por contacto direto entre suínos doentes e saudáveis, através do contacto com fezes, urina, secreções nasais, oculares e genitais e sangue, tal com representado na figura 1.  Figura 1: Esquema da transmissão direta da PSA 

  b) Transmissão indireta A alimentação com restos de comida contendo produtos cárneos com o vírus da PSA potencia a disseminação da infeção. É possível a propagação através de meios mecânicos, tais como viaturas, equipamentos, instrumentos e roupa contaminada. Também está descrita a contaminação iatrogénica por agulhas que não foram esterilizadas. A transmissão do vírus faz-se também pela picada da carraça mole (Ornithodoros) infetada. Em Portugal, nas décadas de 80 e 90 ficou provado que a espécie de carraça, Ornithodoros erraticus teve um papel crucial na transmissão do vírus da PSA. Na figura 2 está representada a transmissão indireta. 
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Figura 2: Esquema da transmissão indireta da PSA  

   Ocorre também transmissão do vírus da PSA entre os vetores biológicos (transmissão transestadial, transvoaria e sexual).   Fontes do vírus  
 Sangue e todos os tecidos, secreções e excreções de animais mortos e doentes.  
 Suínos que recuperaram das formas agudas e crónicas de infeção podem tonar-se portadores da doença, em especial os suínos selvagens em África e os suínos domésticos em zonas endémicas.   
 Carraças moles do género Ornithodoros.  3.2.3. Vias de infeção  A principal via de infeção é a oronasal por contacto direto ou indireto com animais infetados ou através do fornecimento de alimentos para animais contaminados pelo vírus. Em suínos que tenham recuperado clinicamente de uma infeção, a virémia 
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persiste por 40 a 60 dias; estes animais tornam-se, assim portadores do vírus. O vírus da PSA já foi isolado até seis meses após a infeção.  A transmissão por vetores, em certas zonas, desempenha um papel importante na persistência e na propagação do vírus da PSA. Também se pode disseminar por contacto indireto com materiais contaminados e por insetos voadores que transportem mecanicamente o vírus. Também se verifica a transmissão da PSA através de sémen de varrasco.   3.3. DIAGNÓSTICO  3.3.1. Clínico e patológico  a) Período de incubação  O período de incubação (PI) é de cerca de 3 a 15 dias (3 a 4 dias nas formas agudas). Contudo ao nível das explorações, em condições reais, os sinais clínicos podem apenas tornar-se evidentes semanas após a introdução do vírus, ou mesmo posteriormente, se se tratar de estirpes de vírus pouco virulentas.   Figura 3: Representação temporal da forma aguda da Peste Suína Africana  

  b) Quadro clínico  Os sinais clínicos da PSA são variáveis e não são patognomónicos desta doença podendo ser confundidos com os sintomas de outras doenças hemorrágicas dos suínos.   A PSA apresenta a forma hiperaguda, aguda, subaguda e crónica, dependendo da virulência do vírus.  Forma hiperaguda 
 Morte súbita com poucos sinais.  Forma aguda: 
 Febre altas (40º C até 42º C); 
 Depressão, apatia, falta de apetite, respiração rápida e difícil e corrimentos nasais e oculares; 

FORMA AGUDA DA PESTE SUINA AFRICANAPI (3 A 4 DIAS)  EXCREÇÃO  2 A 4 DIAS APÓS INFEÇÃO PORTADOR 14 DIAS APÓS INFEÇÃOOOO   OOO OOOOOOO   OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO   OOO OOOOOOO    OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPRODUÇÃO DE ANTICORPOS 7 A 10 DIAS APÓS INFEÇÃO
INFEÇÃO RECUPERAÇÃOSINTOMASMORTE MORTE  EM 6 A 13 DIAS LEGENDA: O – 1 DIAPI – Período de incubaçãoO – Cada dia que o suíno excreta do vírus após infeçãoO –Cada dia que o suíno produz anticorpos O – Cada dia que o suíno  é portadorO – Cada dia do período  de incubação
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 Exantema cutâneo mais evidente nos pavilhões auriculares, membros e regiões abdominais; 
 Descoordenação motora e os suínos chegam-se uns aos outros (1 a 2 dias antes da morte); 
 Alguns suínos podem apresentar vómitos e obstipação, enquanto outros apresentam diarreia sanguinolenta; 
 As porcas podem abortar em qualquer fase da gravidez; 
 A morte pode ser precedia de coma 6-13 dias após a infeção; 
 Em suínos domésticos a morbilidade e mortalidade pode chegar aos 100%. Se houver sobreviventes, estes animais ficam portadores para toda a vida.  Forma subaguda: 
 Febre flutuante; redução do apetite e depressão; 
 Aborto nas porcas grávidas;  
 Duração da doença de 5 a 30 dias; 
 Morte entre os 15 a 45 dias; 
 Taxa de mortalidade (30% - 70%).  Forma crónica: Vários sinais clínicos e inespecíficos; 
 Problemas respiratórios; 
 Abortos; 
 Artrite;  
 Úlceras cutâneas crónicas ou necroses; 
 A doença prolonga-se durante um longo período (2 a 15 meses); 
 Baixa mortalidade.  c) Lesões  Forma hiperaguda: 
 Síndrome hemorrágico severo com congestão generalizada do cadáver e fluido sanguinolento nas cavidades torácica e abdominal; 
 Edema pulmonar severo; 
 Esplenomegalia hemorrágica; o baço apresenta-se friável e com uma coloração escura; 
 Hemorragias nos gânglios linfáticos.  Forma aguda: 
 Equimoses cutâneas na região abdominal; 
 Cianose nalgumas zonas da pele; 
 Hemorragias pronunciadas petequiais do córtex renal, nos gânglios linfáticos, mais evidentes nos gastro-hepáticos e renais; 
 Edema da parede da vesícula biliar; 
 Hemorragias petequiais no córtex renal e na pélvis renal; 
 Esplenomegalia hemorrágica; 
 Petéquias ou sufusões hemorrágicas subepicárdicas, subendocárdicas na pleura, na bexiga e por vezes na parede do intestino grosso; 
 Derrame intratorácico de características hemorrágicas; 
 Edema pulmonar, hemorragias pulmonares de extensão variável   
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Forma subaguda: 
 As lesões são semelhantes às da forma aguda, mas mais ligeiras; 
 Hemorragias nos gânglios linfáticos, nos rins e no baço; 
 Congestão e edema dos pulmões e nalguns casos pneumonia intersticial;  Forma crónica: 
 Gânglios linfáticos e baço aumentados; 
 Pleurite, pericardite e pneumonia necrosante; 
 Necrose caseosa focal e mineralização do pulmão.  3.3.2. Diagnóstico diferencial  Os sinais clínicos desta doença não são patognomónicos desta doença podendo ser confundidos com os sinais observados noutras doenças hemorrágicas dos suínos. É necessário efetuar o diagnóstico laboratorial para se diagnosticar a PSA. Na tabela 1 estão descritos os sinais clínicos e as lesões macroscópicas das doenças que se podem confundir com a PSA.  Tabela 1: Diagnóstico diferencial da Peste Suína Africana com outras doenças 

Doença Espécies
 

afetadas
 Sinais Lesões Coincidentes Diferenciais Coincidentes Diferenciais 

PSC Suíno Febre, depressão Quadro clínico mais alargado do  que o da PSA 
Hemorragias cutâneas, petéquias na zona cortical dos rins. Congestão e hemorragias nos gânglios linfáticos (aspeto marmoreado) 

Enfartes marginais do baço.  Úlceras no ceco e cólon. Meningoencefalite não purulenta 

Salmone
lose agu

da 
(S. chole

rasuis ) Suíno Febre, abortos Diarreia líquida amarelada.  
Cianose dos pavilhões auriculares, cauda, unhas e região abdominal. Hemorragias no córtex renal, esplenomegalia 

Necrose focal hepática, enterocolite necrótica/necrótico- difteroide. 

javascript:salmonelosis()
javascript:salmonelosis()
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Tabela 1: Diagnóstico diferencial da Peste Suína Africana com outras doenças 
Doença Espécies

 
afetadas

 Sinais Lesões Coincidentes Diferenciais Coincidentes Diferenciais 
Mal rubro

 
 (Ersipela

 suína)  Suíno Febre e exantema cutâneo. Formas crónicas de artrite 
Esplenomegalia, congestão e petéquias na zona cortical do rim 

Nas formas agudas Hipertrofia e congestão do gânglio linfático renal Nas formas crónicas Lesões urticariformes romboides na pele. Artrite e endocardite vegetativa 

Dermatit
e Suína e

 Síndrom
e da 

Nefropat
ia Suíno Apatia, dispneia, emagrecimento progressivo 

Inespecíficos, ligeira hipertermia, debilidade 
Placas vermelho púrpura na pele e das extremidades, pavilhões auriculares, abdómen e períneo. Petéquias renais 

Lesões devidas a vasculite necrosante. Rins pálidos apesar das petéquias 

Doença 
de Aujes

zky 
Suíno, rum

inantes, 
roedores

 e 
carnívoro

s Abortos, cianose cutânea em leitões  Sintomas nervosos Pneumonias Meningoencefalite linfocitária 
Fonte: Sánchez – Vizcaino, J M Mur, L. Arias , M   3.3.3. Diagnóstico laboratorial  Para assegurar condições adequadas de biossegurança no que concerne à manipulação do vírus da PSA com vista à proteção da sanidade animal, o vírus da peste suína africana, o seu genoma e antigénios utilizados na investigação, diagnóstico devem ser manipulados ou utilizados apenas em locais, estabelecimentos ou laboratórios aprovados pela DGAV.  Atualmente em Portugal apenas o INIAV, IP o laboratório nacional de referência para a PSA pode realizar o diagnóstico da PSA. Os princípios e aplicação dos testes virológicos e serológicos e a avaliação dos respetivos resultados, os requisitos mínimos 
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de segurança dos laboratórios a serem cumpridos pelo INIAV, IP estão descritos na Decisão da Comissão n.º 2003/422/CE de 26 de maio.  No Diagnóstico laboratorial da PSA existem dois tipos de testes:  - Testes virológicos:  - Imunofluorescência direta;  - Deteção do genoma viral (Reação da polimerase em cadeia – rtPCR);  - Isolamento do vírus e teste da hemadsorção.   Os testes virológicos utilizam-se em caso de suínos suspeitos de PSA com ou sem sinais clínicos, nas fases agudas e subagudas da doença.   - Teste serológico:   - ELISA Este teste serológico dado que deteta os anticorpos é apropriado para suínos com sinais clínicos e anatomopatológicos de PSA. Também é recomendado para os casos subagudos e crónicos da doença e para a vigilância em grande escala.   Figura 4: Esquema do diagnóstico laboratorial para a PSA. A) Pesquisa de vírus. B) Pesquisa de anticorpos.  A) 
Isolamento em 

MФ suinos(2 a 24 dias) 

Sequenciação(5-24 H)

IFD (Ag)(1,5 H)

Genótipo

Isolamento em PK15 (2 a 24 dias) 
rRT-PCR(2 H)PCR pan Pestiv(3.5 H)

Extracção RNA(1H)Pos? SN rt PCR (2 H)PCR con(3,5 H)
Extracção DNA(1H)Pos? SN

Pos? NS Sequenciação(5-24 H)
Pos? NS

Pos? NS

Pesquisa de vírus: Amostra suspeita de  PSA  e/ou  PSC - órgãos (linfonodo, baço, amígdala palatina) e/ou sangueINIAV_UEISPSA_Virologia – Plano de Contigência PSA (       ) /PSC (        )

Pos?S
Genótipo

Pos?S
cELISA (Ag)5H

N Pos?SNN
NOTIFICAÇÃO DA DGAV ao 1º Resultado Positivo secdsspa@dgav.pt; Fax – 213239501 Tel - 213239500COMUNICAÇÃO À DGAV dos restantes resultadossecdsspa@dgav.pt; Fax – 213239501 Tel - 213239500  Fonte: Imagem cedida pelo INIAV       
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  B) 

IFI (Ac)(3H)
Pos? NS

cELISA (Ac)(2,5 H)iELISA (Ac) (3 H)
Pos?SN N Pos?S

IFI (Ac)(3H)
Pos? NS

SOROPesquisa de anticorpos: Amostra suspeita de  PSA  e/ou  PSCINIAV _UEISPSA_Virologia – Plano Contigência PSA (         ) /PSC (         ) - Serologia
baço

NOTIFICAÇÃO DA DGAV ao 1º Resultado Positivo secdsspa@dgav.pt; Fax – 213239501 Tel - 213239500COMUNICAÇÃO À DGAV dos restantes resultadossecdsspa@dgav.pt; Fax – 213239501 Tel - 213239500  Fonte: Imagem cedida pelo INIAV  Face a uma suspeita é imediatamente efetuado o teste de PCR em tempo real (rtPCR) para deteção do genoma viral, que produz resultados em 12 h a 48 horas. Simultaneamente é executado o teste da imunofluorescência direta em esfregaço de baço e gânglios, produzindo resultados em 2 a 3 horas.  A confirmação dos positivos é efetuada por isolamento de vírus em culturas primárias de macrófagos de suíno, o que gera resultados em 2 a 24 dias.  A genotipagem por sequenciação dos genes B646L(vp72) e E183L(vp52) é efetuada antes e após o isolamento de vírus, dependendo da qualidade do DNA das amostras.   4. SUSPEITA DE PSA NUMA EXPLORAÇÃO Neste capítulo estão descritos os procedimentos a serem executados pelos serviços locais (SVL) da DGAV, médicos veterinários responsáveis das explorações, produtores, e os outros intervenientes no âmbito da suspeita de PSA.  4.1. DEFINIÇÃO DE SUSPEITA PARA A PESTE SUÍNA AFRICANA   Para efeitos deste manual mencionamos algumas definições que consideramos importantes no âmbito da suspeita da PSA.   Suíno suspeito de estar infetado com vírus da peste suína africana de acordo alínea e) do art.º 2 do Decreto-lei n.º 267/2003 de 25 de outubro “…qualquer suíno ou carcaça de suíno que apresente sintomas clínicos, lesões post-mortem de peste suína africana ou em que esta doença tenha sido oficialmente confirmada na sequência de um exame laboratorial em conformidade com o manual de diagnóstico…”. 
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 Exploração suspeita de acordo com a alínea a) da Decisão 2003/422/CE de 26 de maio “…é qualquer exploração suinícola que contém um ou mais suínos suspeitos de estarem infetados com o vírus da PSA, ou de uma exploração de contacto…”.  Exploração de contacto de acordo alínea l) do art.º 2 do Decreto-lei n.º 267/2003 de 25 de outubro “… uma exploração na qual a peste suína africana possa ter sido introduzida em virtude da sua localização, na sequência da circulação de pessoas, suínos ou veículos ou de qualquer modo…”.  Suíno em contacto de acordo a alínea c) da Decisão 2003/422/CE de 26 de “…são suínos que viveram numa exploração em contacto direto com um ou mais suínos suspeitos de estarem infetados com o vírus da PSA no decurso dos 21 dias 
precedentes…”.  Abaixo listamos os principais critérios a ponderar pelos SVL para considerar uma exploração suspeita de PSA. (Tabela n.º 2).   Tabela n.º 2 – Principais critérios a ponderar para considerar uma exploração suspeita (Decisão n.º 2003/422/CE de 26 de maio) Dados clínicos e anatomopatológicos a ponderar: 1 – Febre com morbilidade e mortalidade em suínos de todas as idades 2 – Febre com síndrome hemorrágico  3 – Hemorragias petequeais e equimóticas, especialmente nos gânglios linfáticos, rins, baço (que se apresenta aumentado e escuro, sobretudo nas formas agudas) e na bexiga; 4 – Ulcerações da vesícula biliar Dados epidemiológicos a ponderar: 1 – Apurar que os suínos estiveram em contacto direto ou indireto com uma exploração suinícola comprovadamente infetada com o vírus da PSA 2 - Apurar se uma exploração forneceu suínos e que subsequentemente se comprovou estarem infetados pelo vírus da PSA 3 – Apurar se as porcas foram inseminadas artificialmente com sémen proveniente de uma fonte suspeita 4 – Apurar se houve contacto direto ou indireto com suínos selvagens de uma população com PSA 5 – Apurar se os suínos são mantidos ao ar livre numa região em que os suínos selvagens estão infetados com o vírus da PSA 6 – Apurar se os suínos são alimentados com lavaduras e se se suspeita que essas lavaduras não foram tratadas por forma a inativar o vírus da PSA 7 – Apurar se pode ter ocorrido exposição (por exemplo devido a pessoas que entram na exploração e aos transportes provenientes de explorações infetadas, ou que se suspeite de estarem infetados com o vírus da PSA) 8 – Apurar se existem vetores na zona em que se situa a exploração.  Uma exploração deve, em qualquer caso ser considerada suspeita, com base em dados clínicos e anatomopatológicos, mesmo sem ocorrer a confirmação da doença por meio de exames laboratoriais. 
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 4.2. NOTIFICAÇÃO DE SUSPEITA  De acordo com o art.º 3.º do Decreto-lei n.º 267/2003 de 25 de outubro as seguintes entidades têm a obrigação de notificar imediatamente a suspeita ou a constatação da presença de PSA aos serviços locais da área de localização da exploração da Direção Geral de Alimentação e Veterinária. 
 Os produtores e detentores de suínos. 
 Os Médicos veterinários responsáveis sanitários e/ou contratados pelos produtores no âmbito do Decreto-lei n.º 85/2012 de 15.04 alterado pelo Decreto-lei n.º 222/2012.  
 Os médicos veterinários municipais que devem notificar de imediato os serviços da DGAV de qualquer suspeita de PSA do seu concelho ou concelhos limítrofes (alínea a) do art.º 3.º do decreto-lei n.º 116/98 de 5 de maio). 
 Os transportadores de suínos que devem notificar a suspeita aos serviços da DGAV se verificarem anomalias (suínos mortos ou doentes) durante o transporte. No caso do transporte de suínos para abate, os transportadores deverão, para aquele efeito, informar inspetor sanitário do matadouro de destino do ocorrido, para que este atue em conformidade. 
 Todos aqueles que contatam com suínos domésticos e selvagens (ex: caçadores) e seus produtos.   No matadouro, se durante a inspeção ante e post mortem ou outra atividade da inspeção sanitária, o inspetor sanitário (IS) suspeitar da presença de PSA, cabe ao mesmo a notificação da suspeita aos serviços locais ou regionais da DSAVR, através da base de dados SIPACE e por contacto telefónico. Caso não tenha acesso à base de dados SIPACE o inspetor sanitário informa da suspeita via comunicação eletrónica ou por outro meio (ex: faxe).  Os contactos dos serviços locais, regionais e centrais da DGAV (moradas, fax, números de telefone e endereços eletrónicos) para onde deve ser dirigida a notificação encontram-se no documento “ Tronco Comum” dos planos de contingência. Neste documento também está referida a comunicação interna e externa da suspeita está referida no Tronco Comum dos planos de contingência.   A notificação de suspeita ou confirmação poderá ser efetuada por qualquer via eletrónica, faxe ou carta.  A notificação de suspeita deve conter, no mínimo as seguintes informações: 
 Os dados da exploração de suínos que permitam localizar a exploração, como sejam o lugar, freguesia, concelho, a referência geográfica (latitude e longitude) e a marca. 
 Os dados do local (lugar, freguesia, concelho) onde foram encontrados cadáveres de suínos domésticos ou selvagens. 
 Um relato dos factos ocorridos (se existem suínos mortos, doentes com lesões, etc.) e há quanto tempo se verificou a ocorrência.   Contudo se faltarem alguns dos dados atrás citados ou se a notificação for anónima, os SVL devem intervir e proceder à investigação da suspeita.   
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4.3. MEDIDAS EM CASO DE SUSPEITA DE PESTE SUÍNA AFRICANA   As descrições das atividades dos serviços centrais, serviços locais (SVL) das DSAVR, do INIAV, durante a fase da suspeita, estão descritas no Tronco Comum dos planos de contingência disponível no portal da DGAV. Abaixo descrevemos em mais detalhe as obrigações dos produtores, comerciantes, responsáveis sanitários, médicos veterinários contratados e do SVL.  4.3.1. Obrigações dos produtores e comerciantes  - Permanecer na exploração durante a visita e colaborar com o SVL na execução das medidas dando cumprimento à notificação do SVL durante a investigação da suspeita; - Cumprir com as medidas de biossegurança ditadas pelo SVL e aconselhadas pelo responsável sanitário ou médico veterinário contratado; - Não visitar outras explorações, mesmo sendo o titular das mesmas ou o produtor enquanto se exclui ou confirma a suspeita de PSA; - Comunicar qualquer surgimento de sinais clínicos ou de mortes após a visita dos serviços oficiais.  4.3.2. Responsabilidades do responsável sanitário ou médico veterinário contratado  - Permanecer na exploração durante a visita e colaborar com o SVL na execução das medidas apoiando o produtor no cumprimento da notificação do SVL durante a investigação da suspeita; - Aconselhar tecnicamente o produtor ou comerciante em relação às medidas de biossegurança; - Comunicar ao SVL qualquer suspeita ou sinais clínicos de PSA que poderão surgir durante o período de suspeita; - Não visitar outras explorações durante o período da suspeita; - Caso sejam determinadas pelo Diretor Geral intervenções no âmbito da suspeita e confirmação a um grande número de explorações, o SVL poderá solicitar ao responsável sanitário ou médico contratado da exploração suinícola que execute novos exames clínicos e atualize o recenseamento referido no ponto 5.3.1., numa determinada periodicidade. Para o efeito o responsável veterinário ou o médico veterinário contratado deve preencher e remeter ao SVL a ficha do exame clínico devidamente preenchida de acordo com os procedimentos abaixo descrito.  4.3.3. Obrigações dos transportadores  - Após a comunicação da suspeita de PSA aos serviços locais o transportador deve cumprir com as determinações dos serviços locais e do inspetor sanitário caso se trata de movimentação para abate imediato; - Não visitar outras explorações, ou locais onde permaneçam suínos até o veículo ser lavado e desinfetado de acordo com as instruções do SVL.  4.3.4. Responsabilidades do SVL  A Atuação dos SVL na fase da suspeita está representada na figura 5.    
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Figura 5 – Esquema da atuação dos SVL na fase da suspeita  
Entidade

 
privada 

ou 
coletiva  

DGAV/D
SAVR RA/SVL 

  
INIAV  Documentação de suporte à fase da suspeita    1 - Inquérito Epidemiológico da fase de preparação – Parte I  2 - Ficha do exame clínico 3 - Folha de requisição de análises (Mod INIAV: IMP-4.4-01.16/1) 4 – Minuta de notificação ao produtor a colocar a exploração sob vigilância oficial 5 - Inquérito Epidemiológico da fase de execução – Parte II 6 - Relatório final do Inquérito Epidemiológico – Parte III 7 - MINUTA I/PSA_1- Relatório de ocorrência a comunicar a suspeita de PSA  Procedimentos e tramitação processual da documentação  Rececionada a notificação de suspeita o serviço local veterinário (SVL) para confirmar ou excluir a suspeita deve elaborar o Inquérito epidemiológico e se for caso disso colocar a exploração sobre vigilância epidemiológica, conforme descrito adiante.  4.3.3.1. Inquérito Epidemiológico  O inquérito epidemiológico é uma ferramenta fundamental para a recolha sistematizada de informação com o propósito de se tirar conclusões e identificar formas de controlo de um foco de uma doença animal. No plano de contingência da peste suína africana de acordo com o art.º 8º do decreto-lei n º 267/2003 de 25 de outubro o inquérito epidemiológico tem os objetivos seguidamente elencados: 1 - Recolha de informação sobre a PSA (período de tempo durante o qual o vírus da PSA pode ter existido na exploração antes da notificação ou da suspeita); 2 - A possível origem da PSA na exploração e a identificação das restantes explorações cujos suínos possam estar infetados a partir dessa mesma fonte; 3 - Os movimentos de pessoas, veículos, suínos, carcaças dos suínos, sémen, carne ou qualquer outro material que possa ter transportado o vírus a partir, de ou para, as explorações em causa; 
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4 - A possibilidade de os vetores ou os suínos selvagens serem a causa de propagação da doença.  Para dar resposta àqueles objetivos o inquérito epidemiológico inclui as seguintes fases: - Fase de preparação:  Consiste na recolha de dados relativos à exploração suspeita ou foco e as explorações na proximidade usando como fonte os registos existentes nos serviços, seja documental ou dos sistemas de informação SNIRA, SIRO ou no SIRCA; - Fase de execução:  Consiste na visita à exploração a fim de completar a recolha de dados da fase de preparação e que engloba o recenseamento dos suínos doentes e mortos, o exame clínico, a colheita de amostras e a recolha de dados na exploração; - Fase do relatório final:  Consiste em efetuar o relatório final do inquérito epidemiológico com as possíveis conclusões.   4.3.3.1.1. Fase de preparação  Nesta fase de preparação o SVL deve verificar e validar os dados existentes nos serviços relativos à exploração para a qual houve uma notificação de suspeita, gerados pelas fontes oficiais.  
Para o efeito o SVL deve utilizar o “Inquérito Epidemiológico (IE) – Parte I” constante do Anexo X com os dados da exploração, do produtor, do responsável sanitário e da movimentação animal nos últimos 60 dias. Este modelo também contém informações sobre a localização das explorações que estão nas zonas de proteção e de vigilância da exploração suspeita ou do foco e por último a lista de explorações de contato.   São consideradas explorações de contacto: 1. As explorações suinícolas do mesmo produtor; 2. As explorações que receberam suínos da exploração suspeita ou do foco e que possam estar a incubar a doença; 3. As explorações visitadas por pessoas que estiveram em contacto com os suínos suspeitos; 4. Qualquer outra exploração de contacto indicada no Inquérito Epidemiológico.  No inquérito epidemiológico – parte I, estão incluídas as explorações de contato pertencentes ao mesmo titular e suspeitas de estarem infetadas devido à movimentação animal. As restantes explorações de contato são identificadas pelo SVL durante a elaboração do inquérito epidemiológico na fase de execução e inscritas no relatório final do inquérito epidemiológico – parte III.    O inquérito epidemiológico deve ser numerado pelo SVL de forma sequencial relativamente ao n.º de inquéritos e são preenchidos da seguinte forma: n.º de inquérito/DAV ou NAV/ano.  Modelo de inquérito epidemiológico – Parte I   4.3.3.1.2. Fase de execução  Seguidamente o SVL deve efetuar a visita à exploração, o mais breve possível.  
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Para a preparação da mesma o SVL deve ter em conta o constante no anexo II onde estão listados o equipamento e material a levar no caso de uma suspeita de PSA.  Durante a visita à exploração deve ser observado pelo SVL o protocolo de biossegurança para o pessoal que visita as explorações no Anexo III.   Durante a visita aquele serviço deve proceder: À verificação dos registos existentes na exploração (existências, movimentação, mortalidades) para os confrontar com a informação do inquérito epidemiológico – Parte I, extraído do SIRO ou preenchido manualmente pelo SVL (Anexo X), com o 
propósito de verificar se ocorreram ou não “desvios” ao efetivo que era expectável encontrar na exploração.   - Se for verificada alguma desconformidade, o SVL deve averiguar junto ao produtor sobre as discrepâncias encontradas e atuar em conformidade com o verificado.   - Se for conforme, o SVL procede de acordo com o ponto abaixo.  À inspeção de todos os pavilhões e/ou parques da exploração para efetuar o recenseamento dos suínos mortos e doentes (ponto 4.3.3.1.2.1), realizar o exame clínico (ponto 4.3.3.1.2.2.) e se for caso disso a colheita de amostras (ponto 4.3.3.1.2.3.).  4.3.3.1.2.1. Recenseamento dos suínos mortos e doentes  O SVL deve efetuar o recenseamento dos animais mortos e doentes, pavilhão/parque a pavilhão/parque das várias categorias de suínos. As categorias dos suínos são as que abaixo se indicam:  Tabela n.º 3: Comparação entre as categorias de suínos do plano de contingência da PSA e as classes da declaração de existências Categorias de suínos (art.º 4.º do Decreto-lei n.º 267/2003) Classes da declaração de existências (Mod 800/DGV) 

Leitões < 20 Kg   Leitões < 20 Kg    Bácoros 20 a 50 Kg Porcos (engorda) Porcos 50 a 80 Kg  Porcos 80 a 110 Kg  Porcos > 110 Kg 
Porcas Porcas em lactação ou aguardando cobrição Porcas de 2.ª ou mais barrigas já cobertas Porcas já cobertas de 1.ª barriga Porcas com peso vivo (PV) mais de 50 Kg ainda não cobertas Reprodutoras em vias de reforma e destinados ao abate Varrascos Varrasco> 50 Kgs e que ainda não cobriram Varrascos adultos em reprodução  Este recenseamento é efetuado conjuntamente com o exame clínico abaixo descrito e os dados do recenseamento devem ser inscritos na ficha do exame clínico. 
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 4.3.3.1.2.2. Exame clínico  O exame clínico deve ser efetuado pelos SVL de acordo com o protocolo dos procedimentos relativos ao exame clínico e à amostragem em suínos de explorações suspeitas (ANEXO IV).   Durante o exame clínico o SVL deve também verificar nos mesmos suínos a respetiva marcação (conformidade com o Decreto-lei n.º 142/2006 de 27 de Julho e suas alterações).   - Se for verificada alguma desconformidade, o SVL deve averiguar junto ao produtor sobre as discrepâncias encontradas e atuar em conformidade com o verificado.    - Se for conforme, o SVL regista o facto e prossegue com a atuação na suspeita.  
Os resultados do exame clínico devem ser inscritos na “Ficha do Exame Clínico” conjuntamente com os dados do recenseamento dos suínos mortos e doentes.   - O SVL deve preencher a ficha do registo clínico. A ficha do registo clínico deve ser numerada de forma sequencial relativamente ao n.º de fichas que são preenchidas durante o período de suspeita ou de confirmação (exemplo: 1/2015, 2/2015).  - No n.º 1 Dados gerais (Exploração, Produtor/Comerciante/Entidade Gestora e Médico veterinário) os campos da identificação do médico veterinário devem ser preenchidos com os dados do responsável sanitário ou do médico veterinário contratado da exploração suinícola suspeita que celebraram protocolos de colaboração ao abrigo do Decreto-lei n.º 85/2012 de 5.04 alterado pelo Decreto-lei n.º 222/2012 de 15.10.    - O campo n.º 7 (lesões apresentadas no exame post mortem) só deve ser preenchido pelo SVL quando este serviço efetue colheita de órgãos para confirmação da PSA.  Após a execução do exame clínico e do recenseamento a ficha do exame clínico deve ser datada e assinada pelo médico veterinário oficial do SVL.  Após a execução do exame clínico e do recenseamento:  Se o SVL decidir excluir a suspeita, deve elaborar um relatório de ocorrência (MINUTA I/PSA_1).O SVL deve informar telefonicamente a DSAVR e os serviços centrais que decidiu excluir a suspeita e remeter o referido relatório aos serviços regionais da DSAVR com conhecimento aos serviços centrais (DSPA/DESA).  Se o SVL não exclui a suspeita deve proceder com a execução das restantes medidas na suspeita para confirmar a presença de PSA.   
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 Modelo da Ficha do registo clínico – primeira página  
Responsável sanitário ou médico veterinário responsável com protocolo de colaboração ao abrigo do DL 85/2012 alterado pelo DL 222/2012 

Tipos de instalações ao abrigo da Portaria n.º 636/2009 de 9.06. Assinalar com X  
Tipos de produção ao abrigo da Portaria n.º 636/2009 de 9.06 Assinalar com X. 

Assinalar com o X em que zona se localiza a exploração. Caso não se localize em nenhuma das zonas colocar um X 
no campo “nenhuma opção” Colocar o n.º de leitões com temperatura rectal entre 40.º C e 41.ºC  

Sistema de exploração ao abrigo da Portaria n.º 636/2009 de 9.06 Assinalar com X. 
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Modelo da Ficha do registo clínico – 2 e 3 páginas 

Colocar o n.º de porcos que 
apresentam o sinal “congestão hemorrágica das extremidades 

Colocar o n.º de porcas com esplenomegalia congestiva 

Colocar outro tipo de amostra diferente das mencionadas no ponto 11, ex: Carraças 

Assinalar com o X se se trata do médico veterinário oficial ou responsável sanitário 

Colocar outros sinais neste campo.  

Colocar outras lesões neste campo.  

Colocar a data (dia/mês/ano) 

Apenas preencher este item no caso de colheita de órgãos para confirmação da suspeita 

Preencher este campo com 
o n’ de suínos eutanasiados pelo SVL para efetuar o exame post mortem 
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4.3.3.1.2.3. Colheita, identificação, acondicionamento e transporte de amostras  Para se realizar um correto e célere diagnóstico laboratorial da PSA é necessário colher as amostras adequadas, bem como conhecer os procedimentos de colheita e transporte das mesmas.   As amostras utilizadas para o diagnóstico laboratorial da PSA estão expostas na tabela n.º 4. Tabela n.º 4. Amostras para o diagnóstico da PSA AMOSTRAS MATERIAL QUANTIDADES OBSERVAÇÕES IMAGENS Sangue com anticoagulante (EDTA). Não usar heparina pois interfere com a técnica de PCR 
Tubo com anticoagulante (utilizar apenas EDTA) 

2 a 5 ml - Suínos com febre elevada, com sintomas clínicos e lesões.  
 Sangue sem anticoagulante Tubo de hemólise  1 ml (mínimo) Suínos suspeitos para pesquisa de anticorpos. O suíno infetado produz anticorpos 7 a 10 dias após a infeção. Nos suínos recuperados da doença podem ser detetados elevados nível de anticorpos durante muitos meses, e em certos casos, por toda a vida. Recomendado: - Nas formas subagudas e crónicas da PSA - Testes em grande escala - Planos de erradicação Amígdalas e Gânglios linfáticos (submandi-bulares e retro-faríngeos e gastro hepáticos, renais,)  

Recipiente com tampas herméticas Amígdala ou gânglio inteiro - Suínos mortos ou eutanasiados - As amígdalas são úteis para o diagnóstico diferencial da PSC    

Plasma 

Soro 

Coágulo de sangue 

Sangue 



 

 

Manual de Operações da Peste Suína Africana – Setembro/2016/R2 Página 24  

Tabela n.º 4. Amostras para o diagnóstico da PSA AMOSTRAS MATERIAL QUANTIDADES OBSERVAÇÕES IMAGENS Baço Recipiente com tampas herméticas ou saco de plástico 
Inteiro ou um fragmento do tamanho de uma noz (mínimo) 

 - Suínos mortos ou eutanasiados 
Rim Recipiente com tampa hermética ou saco de plástico 

Inteiro ou um fragmento do tamanho de uma noz (mínimo) 
 - Suínos mortos ou eutanasiados  Pulmão Recipiente com tampa hermética ou saco de plástico 

Fragmento do tamanho de uma noz (mínimo)  - Suínos mortos ou eutanasiados  Íleo (porção distal)  Recipiente com tampas herméticas ou saco de plástico 
Fragmento do tamanho de uma noz (mínimo)  - Suínos mortos ou eutanasiados   - Útil também para o diagnóstico da PSC  

Osso longo inteiro ou esterno Saco de plástico Osso inteiro  - Carcaças de suínos autolisadas  
Carraças do género Ornithodoros - Armadilhas de CO2  - Quando existem casos confirmados de PSA - Quando se suspeite da presença do vetor ( ex: construções antigas).  Nota: Imagens cedidas pelo INIAV, IP  A – COLHEITA DE AMOSTRAS  Caso o SVL, após efetuar o exame clínico, decida colher amostras para testes virológicos para confirmação da PSA, deve utilizar os anexos IV (protocolo do exame clínico e de amostragem em suínos) e V (procedimentos de colheita das amostras).    Seguidamente à colheita do material biológico o SVL deve efetuar o seguinte:  B – IDENTIFICAÇÃO E ACONDICIONAMENTO DAS AMOSTRAS  - Cada tubo, recipiente ou saco de plástico deve conter apenas amostras colhidas de um só suíno.  
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- Cada tubo, recipiente ou saco de plástico devem ser identificados pela aposição de etiqueta com as seguintes indicações:  
 Marca de exploração 
 Categoria dos suínos 
 Data de colheita 
 N.º da ficha do exame clínico.  - As amostras de sangue, tecidos e órgãos devem ser colocadas dentro de uma geleira.   - Na parte externa da embalagem devem estar apostas as seguintes indicações: 
 Material anatomopatológico animal 
 Perecível 
 Frágil 
 Não abrir fora do laboratório de virologia do INIAV, IP.  - As amostras nunca devem ser congeladas; - Ter cuidado no acondicionamento das amostras dentro da geleira. Não colocar o termoacumulador junto dos tubos com sangue, pois estes podem congelar e consequentemente prejudicar as amostras, inviabilizando o diagnóstico laboratorial. - Não usar gelo triturado.  C – TRANSPORTE DAS AMOSTRAS  - As amostras de sangue, tecidos e órgãos devem ser transportadas refrigeradas (4 a 10º C), dentro de geleiras simples com sacos térmicos ou geleiras elétricas, para o Laboratório Nacional de Referência, o INIAV, IP, da forma mais segura e célere possível.   - As amostras devem ir obrigatoriamente acompanhadas pela folha de requisição de análises – Plano de Contingência para as doenças dos Suínos, modelo INIAV, IP, acessível na página da internet do INIAV, IP ou na intranet da DGAV, pela ficha do exame clínico, devidamente preenchidos pelo SVL.   - O SVL deve contatar telefonicamente o INIAV, IP, para avisar aquele laboratório da data, hora e modo de chegada provável das amostras. O número de telefone encontra-se na lista de contactos anexa ao Tronco Comum.    - O laboratório receciona as amostras e entrega uma cópia da folha de requisição de análises devidamente identificada com o n.º da análise, com a data e hora da entrega e assinatura do técnico do laboratório que recebe as amostras.          
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Folha de requisição de análises – Plano de Contingência das doenças dos Suínos-página 1  

   



 

 

Manual de Operações da Peste Suína Africana – Setembro/2016/R2 Página 27  

Folha de requisição de análises – Plano de Contingência das doenças dos Suínos-página 2  
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 4.3.3.1.2.4. Recolha de outros dados para a investigação epidemiológica  Logo que o SVL coloca a exploração em vigilância oficial de acordo com os procedimentos descritos no ponto 4.3.3.2 (Restrição da movimentação de animais, produtos, subprodutos, pessoas e veículos) deste manual, deve preencher o Inquérito Epidemiológico - Parte II com os dados disponíveis na exploração.  O inquérito epidemiológico deve ser numerado pelo SVL de forma sequencial relativamente ao n.º de inquéritos que são preenchidos da seguinte forma: n-.º de inquérito/DAV ou NAV/ano.  - No n.º 1 “Exploração investigada” o SVL deve preencher com dados gerais da exploração, do produtor, médico veterinário contratado inscritos no exame clínico e verificados pelo SVL. Deve colocar o n.º do exame clínico, bem como a data da realização do mesmo. O n.º da análise é fornecido pelo INIAV na cópia do modelo 
“folha de requisição de análises das doenças de contingência das doenças dos suínos Mod INIAV: IMP-4.4-01.16/” aquando da entrega das amostras.  - No n.º 6.2. “Período de tempo entre o aparecimento dos primeiros sinais clínicos e a data do exame clínico” na coluna intitulada “ N.º de suínos doentes” o SVL deve preencher o n.º de suínos doentes desde a data do aparecimento dos primeiros sintomas até à data da realização do exame clínico, com base na informação dada pelo responsável sanitário ou na ausência deste pelo médico contratado ou do produtor. Na coluna “N.º de suínos mortos” deve preencher com o n.º de suínos mortos no mesmo período de tempo utilizando como fonte os registos da mortalidade existentes na exploração.  - No n.º 7.1 “Lista de todas as pessoas que visitaram a exploração (últimos 60 dias) ” na 
coluna “motivo da visita” o SVL deve verificar o motivo referido pelo produtor contatando as pessoas que visitaram a exploração. O SVL deve adotar semelhante procedimento nos pontos 7.2 Visitas a outras explorações realizadas por pessoas que estiveram na exploração suspeita (últimos 60 dias), ponto 7.3 O pessoal que trabalha nas explorações (últimos 60 dias) e no ponto 8 Movimentos de veículos (últimos 60 dias).   
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Modelo do relatório do Inquérito Epidemiológico da fase de execução - Parte II – páginas 1 e 2 

 

Preencher com o n.º do inquérito da parte I
no campo “nenhuma 

o”
Apenas preencher no caso de colheita de amostras  

Assinalar com o X em que zona se localiza a exploração. Caso não se localize em nenhuma das zonas colocar um X no 
campo “nenhuma opção” 
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Modelo do relatório do Inquérito Epidemiológico da fase de execução – páginas 3 e 4 

 

Preencher com o n.º de suínos doentes acumulado durante o período de tempo entre o aparecimento dos primeiros sinais e a data do exame clínico 
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Modelo do relatório do Inquérito Epidemiológico da fase de execução – Parte II – páginas 7 e 8 
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4.3.3.1.3. Fase do Relatório final  - Após a visita o SVL deve elaborar o relatório de ocorrência a comunicar a suspeita (MINUTA I/PSA_1) e remeter a referida comunicação, a ficha do exame clínico e a cópia da folha de requisição de análise o mais célere possível à respetiva DSAVR e serviços centrais (DSPA/DESA).   Concomitantemente o SVL deve preencher o inquérito epidemiológico – parte III com as conclusões. O Inquérito epidemiológico que engloba as partes I, II e III poderá ser remetido para a DSAVR e serviços centrais (DSPA/DESA) posteriormente depois de ser compilada toda a informação necessária.  Modelo do relatório final do inquérito epidemiológico – Parte III – Página 1 

 

Colocar o mesmo n.º do inquérito da parte I 

Colocar a data (dia/mês/ano 
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Modelo do relatório do inquérito epidemiológico – Parte III – Página 2 

   4.3.3.2. Restrição da movimentação de animais, produtos, subprodutos, pessoas e veículos Enquanto a suspeita não for confirmada ou excluída o SVL coloca a exploração suspeita sob vigilância oficial. Para o efeito o SVL entrega ao produtor a notificação 
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(minuta da notificação de exploração suspeita de uma doença dos suínos disponível na intranet da DGAV) para colocar a exploração sob vigilância oficial, devidamente assinada pelo dirigente com despacho de delegação de assinaturas do Diretor Geral da DGAV, aquando da visita à exploração, com conhecimento ao responsável sanitário ou médico veterinário contratado.  As medidas de polícia sanitária impostas, que devem ser explicadas pelo SVL ao produtor e responsável sanitário são as seguintes:   - Todos os suínos da exploração devem ser mantidos nos respetivos alojamentos com condições de alimentação e abeberamento, salvo determinação contrária do SVL;   - A proibição da entrada e saída de suínos e de animais de outra espécie da exploração, salvo autorização expressa do SVL da área da exploração;   - A proibição da saída da exploração de carcaças de suínos, carne, produtos provenientes de suínos, sémen, óvulos e embriões de suínos, alimentos para animais, utensílios, materiais, e resíduos sem a prévia autorização do SVL;   - A entrada e saída de pessoas (exceto o produtor, responsável sanitário ou funcionários da exploração) e de veículos da exploração está sujeita à prévia autorização do SVL da área da exploração;  - Para requerer qualquer uma das autorizações atrás referidas o produtor ou o responsável sanitário/ médico veterinário contratado remete um pedido ao SVL da área da exploração.  - O SVL analisa o pedido e decide sobre o mesmo, tendo em conta o risco de propagação do vírus e o bem-estar animal.  - Em caso de decisão desfavorável, o SVL comunica ao produtor com conhecimento ao responsável sanitário/médico veterinário contratado o teor da decisão.  - Caso a resposta seja favorável comunica ao produtor com conhecimento do responsável sanitário/médico veterinário contratado a autorização requerida.   - A utilização dos meios adequados de limpeza e desinfeção nas entradas e saídas dos pavilhões/parques e da própria exploração, utilizando os desinfetantes autorizados pela DGAV (desinfetantes autorizados estão expostos na tabela I do anexo IX sobre as normas de limpeza e desinfeção).  O produtor deve garantir que qualquer pessoa que entre ou saía da sua exploração observe as medidas de higiene adequadas e que todos os veículos de transporte devem ser cuidadosamente desinfetados.        



 

 

Manual de Operações da Peste Suína Africana – Setembro/2016/R2 Página 35  

  Minuta de notificação ao produtor a colocar a exploração suspeita sob vigilância oficial  

   
Assinado pelo Dirigente da DGAV com despacho de delegação de assinaturas do Diretor Geral de Alimentação e Veterinária Assinatura do proprietário/detentor 
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 4.4. MEDIDAS APLICADAS A OUTRAS EXPLORAÇÕES   Se estivermos perante uma suspeita de PSA numa determinada exploração o Diretor Geral pode determinar o seguinte:  a) A aplicação das medidas em caso de confirmação de PSA às explorações de contacto, nomeadamente a occisão preventiva dos suínos suspeitos de estarem infetados ou contaminados pelo vírus da PSA. b) Definir uma zona de controlo temporário onde seriam aplicadas total e parcialmente as medidas de confirmação da PSA nas explorações suinícolas englobadas na zona de controlo.  Na occisão preventiva dos suínos suspeitos devem ser cumpridos os procedimentos previstos para a fase da confirmação estipulados nos pontos 6, 7 e 8 relativos à occisão, despovoamento e eliminação das carcaças, produtos e subprodutos animais. Para que a PSA possa ser confirmada ou excluída caso os suínos sejam abatidos, a título de medida preventiva, o SVL deve colher amostras de sangue ou de amígdalas para testes virológicos. Para o efeito o SVL deve cumprir com os procedimentos descritos no anexo IV (Protocolo do exame clínico e de amostragem em suínos).   5. RESULTADOS LABORATORIAIS  O esquema de atuação do laboratório de referência está representado na figura n.º 4  Figura 4. Resultados do diagnóstico laboratorial  

 

PositivosResultados1
Negativos

Amostras colhidas pelo SVL ou IS durante a fase de suspeita Amostras colhidas no âmbito do plano de epidemio vigilância das pestes suínasDiagnóstico Laboratorial no INIAV.IP. 
Fase de confirmação

Suspeita excluídaLevantamento das restrições à movimentação e das outras medidas aplicadas pelo SVL  

PrejudicadosDuvidosos (apenas no teste serológico)
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Após a execução do diagnóstico laboratorial dos testes virológicos o INIAV, IP comunica ao Diretor Geral e aos serviços centrais (DSPA/DESA) os resultados telefonicamente e por correio eletrónico com conhecimento ao Diretor de Serviços da DSAVR da área da exploração.   5.1. RESULTADOS NEGATIVOS  No caso de os resultados serem negativos o Diretor de Serviços da DSAVR comunica ao SVL da área da exploração a suspeita e os respetivos resultados, para que este serviço notifique por sua vez, o produtor com conhecimento ao responsável sanitário ou ao médico veterinário contratado do levantamento das restrições aplicadas à exploração. 5.2. RESULTADOS PREJUDICADOS  Os resultados prejudicados em amostras de sangue total e de soro podem surgir em casos de congelação acidental das amostras (ex: se colocar o termoacumulador junto das amostras durante o transporte), derrame acidental durante o transporte ou outros motivos que conduzam à hemólise do sangue.   A amostragem deve ser repetida desde que não se verifiquem resultados positivos e que pelo menos um resultado seja prejudicado ou duvidoso.   Caso seja necessário a repetição da amostragem deve ser efetuada, se possível aos mesmos suínos. Em caso de morte desses suínos, enquanto se aguardam os resultados laboratoriais, o SVL deve colher amostras de órgãos ou tecidos aos suínos mortos. Para a execução da amostragem o SVL deve utilizar os anexos IV (protocolo do exame clínico e de amostragem em suínos) e V (procedimentos de colheita das amostras). Na eventualidade de não ser possível efetuar a colheita aos mesmos suínos a amostragem deve ser efetuada de acordo com os critérios de escolha referidos no anexo IV.  5.3. RESULTADOS DUVIDOSOS  Os resultados duvidosos apenas surgem no teste serológico ELISA. Não ocorrem nos testes virológicos. Devem ser utilizados pelo SVL os mesmos critérios e procedimentos para a repetição das amostras referidos no ponto anterior sobre os resultados prejudicados.  5.4. RESULTADOS POSITIVOS  No caso de resultados positivos devem ser adotados os procedimentos descritos no ponto 6 (confirmação de PSA numa exploração).      
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 6. CONFIRMAÇÃO DE PESTE SUÍNA AFRICANA NUMA EXPLORAÇÃO   De acordo com o art.º 1 da Decisão n.º 2003/422/CE de 26 de maio, a confirmação de PSA deve ser baseada no seguinte:  a) Deteção de sinais clínicos e de lesões post mortem da doença; b) Deteção de vírus, antigénio ou genoma nas amostras de tecidos, órgãos, sangue ou excreções de suínos; c) Na demonstração de uma resposta de anticorpo específico em amostras de sangue.  O foco de PSA é confirmado quando os serviços centrais e serviços regionais rececionam os resultados positivos do INIAV, IP.   O Diretor Geral ativa o Centro Nacional de Controlo (CNC), cuja estrutura está descrita no Tronco Comum. A descrição das atividades do CNC, do Centro Local de Controlo (CLC) da área da exploração afetada, do INIAV, IP e restantes entidades públicas e privadas externas durante a fase da confirmação estão também descritas no Tronco Comum dos planos de contingência disponível no portal da DGAV.  Os contactos das entidades públicas e privadas participantes na fase da confirmação (moradas, fax, números de telefone e endereços eletrónicos) encontram-se no 
documento “ Tronco Comum” dos planos de contingência.   A comunicação interna e externa da confirmação de um foco de PSA está referida no Tronco Comum dos planos de contingência.   Em baixo iremos detalhar as obrigações dos produtores e comerciantes, as responsabilidades do responsável sanitário e ou médico veterinário contratado e os procedimentos do CNC e CLC na fase de confirmação.   6.1. MEDIDAS EM CASO DE CONFIRMAÇÃO DE PESTE SUÍNA AFRICANA NUMA EXPLORAÇÃO  6.1.1. Obrigações dos produtores ou comerciantes  - Colaborar com o CLC na execução das medidas dando cumprimento à notificação do CLC e ao Edital da DGAV; - Colaborar na occisão dos suínos e na eliminação dos cadáveres, produtos e subprodutos de origem animal; - Colaborar com as entidades policiais;  - Cumprir com as medidas de biossegurança ditadas pelo CLC e aconselhadas pelo responsável sanitário ou médico veterinário contratado; - Não visitar outras explorações, mesmo sendo o titular das mesmas, nas 72 horas (3 dias) após a limpeza e desinfeção finais, salvo se autorizada pelo CLC.    
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6.1.2. Responsabilidades do responsável sanitário ou do médico veterinário contratado   - Colaborar no cumprimento das notificações do CLC e do Edital da DGAV; - Colaborar com o CLC, Proteção Civil e outras entidades policiais na execução das medidas de confirmação na exploração, nomeadamente durante a occisão dos animais e eliminação das carcaças dos suínos; - Cumprir com as medidas de biossegurança ditadas pelo CLC e aconselhar tecnicamente o produtor ou comerciante em relação às medidas de biossegurança; - Não visitar outras explorações nas 72 horas (3 dias) após a saída da exploração foco e quando visitar outra exploração deve utilizar os procedimentos de biossegurança descritos no anexo III.    6.1.3. Procedimentos do CNC  A atuação do CNC na fase de confirmação está representada na figura 5.   Figura 5: Atuação do CNC e CLC na fase de confirmação 

  Documentação de suporte  1 – MINUTA I/PSA_2 – Comunicação dos detalhes do foco à Comissão Europeia; 2 - MINUTA I/PSA_3 – Edital das medidas de confirmação da exploração, e das zonas de proteção e de vigilância; 3 - MINUTA I/PSA_4 - Relatório de ocorrência a comunicar as medidas de confirmação     

Definir e coordenar as medidas de confirmação na exploração
CNC
CLC

Definir e coordenar as medidas de confirmação nas explorações de contato
Promover a participação de peritos 
Estabelecer as zonas de proteção e vigilância em torno do foco e coordenar as medidas

Notificar o foco à UE, OIE, entidades públicas e comunicação do foco à tutela
Operacionalizar e executar as medidas de confirmação na exploração focoOperacionalizar e executar as medidas de confirmação nas explorações de contato e nas localizadas nas zonas de restrição 
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Procedimentos e tramitação processual da documentação  Após o conhecimento da confirmação do foco de PSA o Diretor geral ativa o CNC e telefona à tutela governamental, o Secretário Estado e Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural e internamente a todas as DSAVR, à DSECI e DSSA.  Seguidamente comunica à Comissão Europeia (Director Veterinary and Internacional Affairs, Directorate-General for health & Consumers) sobre o foco por fax ou mensagem eletrónica (MINUTA I/PSA_2).   Cabe ao CNC determinar as medidas de controlo aplicadas às explorações de contacto identificadas pelo CLC.  O CNC conjuntamente com o CLC estabelece as zonas de restrição (zona de proteção e de vigilância e identifica as explorações existentes nessas zonas. Para o efeito utilizam informação dos sistemas e informação SNIRA e SIRO das explorações suinícolas.  Depois de estabelecidas as zonas, o CNC elabora o Edital com as medidas de confirmação para a exploração foco, para as explorações de contacto e das zonas de proteção e de vigilância (MINUTA I/PSA_3).  O CNC bloqueia, no SNIRA, a emissão de guias de circulação para abate imediato (mod 1309/DGAV) por parte dos produtores, das explorações de contacto e das que se localizam nas zonas de proteção e de vigilância.  O CNC comunica à Proteção Civil, ASAE e CCDR a solicitar colaboração para a aplicação das medidas por parte do CLC, conforme estipulado no Tronco Comum remetendo também o Edital àquelas entidades. Poderá também solicitar colaboração aos peritos.  A notificação do foco à Comissão Europeia e estados membros é efetuada pelo CNC via ADNS e para o OIE via WAHIS conforme estipulado no Tronco Comum dos planos de contingência num prazo de 24 horas.  Cabe ao CNC escolher o método de occisão mais apropriado à situação encontrada mediante parecer do CLC. O CNC solicita colaboração à CCDR da área da exploração infetada para a aprovação do local de enterramento dos cadáveres e para a prévia incineração dos cadáveres, dos produtos animais, subprodutos, etc.   O processo de pedido de subvenção à Comissão Europeia dos custos diretos e indiretos da aplicação das medidas de emergência conforme o estabelecido no Reg. (UE) n.º 652/2014 de 15 de maio e na Decisão de execução n.º 2015/144 de 28 de janeiro é compilado e efetuado pelo CNC. O pedido de pagamento depois de completo é remetido ao IFAP pelo CNC para o pagamento ao produtor da indemnização pelos animais abatidos e produtos e para remessa à Comissão Europeia dentro dos prazos estipulados na referida Decisão.  6.1.4. Procedimentos do CLC  A Atuação do CLC na fase de confirmação está representada na figura 6.  
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Figura 6 – Esquema de atuação do CLC na exploração infetada  

  Documentação de suporte  1 – Minuta de notificação ao produtor do foco de PSA e das medidas de confirmação 2 – Auto de occisão (Mod 1411/DGAV) 3 – Informação preliminar sobre a categoria e produtos para indemnização ao produtor 4 – Relatório de progresso  Procedimentos e tramitação processual da documentação  Após a receção da confirmação do foco de PSA por parte do INIAV, IP, o CLC notifica o produtor do foco e das medidas de confirmação com conhecimento ao responsável sanitário ou médico veterinário contratado. Para o efeito o CLC entrega ao produtor a notificação do foco e das medidas de confirmação, utilizando o modelo (Minuta de notificação exploração infetada de uma doença dos suínos disponível na intranet).   Deve ser explicado pelo CLC ao produtor e ao responsável sanitário ou médico veterinário contratado que a exploração está infetada com o vírus da PSA e por essa razão os suínos serão abatidos. Por último o CLC também deve explicar que as medidas de polícia sanitária impostas durante a suspeita sobre a movimentação de animais, pessoas, veículos e equipamento continuam em vigor até os serviços veterinários oficiais do CLC levantarem as restrições.    Qualquer movimentação de produtos, sémen, óvulos e embriões, alimentos, equipamento, utensílios materiais, resíduos, pessoas e veículos deve ser previamente aprovada pelo CLC. Para o efeito o produtor efetua um pedido ao CLC de acordo com os procedimentos do ponto 4.3.3.2 deste manual.  

Occisão de todos os suínosCLC Colheita de amostras
Destruição e tratamento de todas as substâncias, resíduos e materiais susceptiveis de estarem contaminados

Eliminação das carcaças
Nos centros de colheita de sémen, o sémen, os óvulos e os embriões rastreados e eliminados

Auto de occisão
Informações para a  indemnização

Folha de requisição de análises 
Exploração infetada

Notificação ao produtor do foco e das medidas de confirmação
Investigação epidemiológica (continuação) Relatório do Inquérito Epidemiológico 
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 O produtor também deve garantir que qualquer pessoa que entre ou saía da sua exploração observe as medidas de higiene adequadas e que todos os veículos de transporte devem ser cuidadosamente desinfetados. Modelo de notificação ao produtor do foco e das medidas de confirmação  

 Assinado pelo Dirigente da DGAV com despacho de delegação de assinaturas do Diretor Geral de Alimentação e Veterinária  Assinatura do proprietário/detentor 
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 6.1.4.1. Despovoamento  Após a confirmação do foco a occisão dos suínos deve ocorrer, o mais célere possível. O responsável pelo CLC deverá avaliar a situação na exploração, e propor, ao responsável pelo CNC, qual o local e método mais apropriados para a occisão e eliminação dos suínos. Contudo a decisão final será sempre do responsável do CNC.  Os métodos de occisão para os suínos estão descritos no “Guia Prático de Maneio e despovoamento de Espécies Pecuárias em situações de Emergência”. http://intranet2/dspa/dbea/Documentos%20Partilhados/Manuais/Abate,%20Ocisão%20e%20Despovoamento/Guia%20Prático%20de%20Maneio%20e%20Despovoamento.pdf). Também no Anexo VII (Planeamento e preparação da ação de despovoamento) estão descritos cenários sobre os métodos de occisão que poderão servir de orientação para a escolha do método.  Para o planeamento e preparação da ação de despovoamento na exploração infetada o CLC poderá usar como guia os procedimentos descritos no Anexo VII sobre os recursos humanos, a ordem, locais, métodos de occisão, bem como o equipamento e material a utilizar no mesmo.  Durante as operações de ocisão os suínos devem ser todos pesados, sob controlo oficial do CLC e o seu peso total em quilogramas inscrito no auto de occisão.  No final do despovoamento o responsável pelo CLC deve preencher o auto de occisão em duplicado. O auto de ocisão deve ser numerado de forma sequencial relativamente ao n.º de autos que são preenchidos durante o período de suspeita e de confirmação (exemplo: 1/2015, 2/2015, etc.)  O auto de occisão deve ser assinado pelo médico veterinário oficial dos serviços e pelo menos por duas testemunhas, nas suas duas (2) vias.  O original do auto deve ser remetido ao responsável do CLC para posterior remessa ao CNC e o duplicado fica na posse do médico veterinário oficial da DGAV que o elaborou e assinou.  Devem ser inscritos no auto de occisão todos os suínos do efetivo alvo do despovoamento, bem como todos os suínos mortos e abatidos pelo SVL por razões de execução do exame post mortem e colheita de amostras de órgãos, desde a data da primeira ficha do exame clínico elaborada aquando da visita do SVL durante a suspeita.    

http://intranet2/dspa/dbea/Documentos%20Partilhados/Manuais/Abate,%20Ocisão%20e%20Despovoamento/Guia%20Prático%20de%20Maneio%20e%20Despovoamento.pdf
http://intranet2/dspa/dbea/Documentos%20Partilhados/Manuais/Abate,%20Ocisão%20e%20Despovoamento/Guia%20Prático%20de%20Maneio%20e%20Despovoamento.pdf
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 Modelo de Auto de Ocisão  

    

Colocar as raças existentes: raças precoces e sem cruzamentos, raças indígenas e suínos cruzados entre raças indígenas e precoces 
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6.1.4.2. Colheita de amostras  Para que possa ser determinado o modo de introdução do vírus da PSA na exploração bem como o período de tempo em que nela pode ter estado presente, o CLC deve colher amostras de sangue para a realização de testes serológicos para pesquisa de anticorpos do vírus da PSA. Para o efeito deve utilizar os anexos IV (protocolo do exame clínico e de amostragem em suínos) e V (procedimentos de colheita das amostras).   6.1.4.3. Eliminação dos cadáveres dos suínos   Terminada a occisão dos animais, os cadáveres, são considerados como material de categoria 2 segundo o Reg. n.º (CE) 1069/2009, de 21 de Outubro, que estabelece as normas sanitárias aplicáveis aos subprodutos dos animais não destinados ao consumo humano e poderão ser eliminados das seguintes formas: - Transformação numa unidade de transformação de subprodutos e posterior eliminação; - Unidade de incineração aprovada; - Enterramento na exploração; - Incineração e posterior enterramento num aterro sanitário.  Transformação numa UTS e posterior eliminação  O transporte dos cadáveres de suínos e subprodutos para uma UTS ou incineradora licenciadas constante da listagem oficial (disponível no portal da DGAV) deve ser efetuado sob controlo oficial do CLC, em veículos autorizados a realizar o transporte deste tipo de material, (lista dos veículos autorizados também disponível no portal da DGAV) e no Tronco Comum dos planos de contingência.  Os cadáveres de suínos e subprodutos devem ser aspergidos com um desinfetante aprovado pela DGAV (constantes do Anexo IX), previamente ao seu transporte. O CLC deve emitir a guia de acompanhamento de subprodutos animais e produtos derivados (Mod 376/DGV).  Enterramento na exploração  O CNC pode decidir efetuar a occisão de emergência na exploração devido ao perigo de propagação do risco sanitário ou porque a capacidade da UTS mais próxima possa ter sido excedida pela extensão da epizootia.  Para o enterramento dos suínos ou enterramento com incineração prévia o CLC deve cumprir com as instruções do Anexo VIII (instruções para o enterramento e incineração dos cadáveres de suíno).   6.1.4.4. Destruição e tratamento de todas as substâncias, resíduos e materiais suscetíveis de estarem contaminados  Todos os materiais e subprodutos dos animais como sejam o chorume, e material da cama, placentas, os alimentos para animais, os materiais como ex: equipamento de proteção, seringas, etc devem ser aspergidos com o desinfetante e enterrados ou destruídos por incineração. 
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 Caso não seja possível o enterramento ou a incineração do estrume e material de cama, estes devem ser amontados para fermentação e aspergidos com desinfetante, durante, pelo menos 42 dias após a última adição de material infecioso. No caso do chorume este deve ser armazenado durante, pelo menos 60 dias após a última adição do material infecioso.  No caso da exploração infetada ser um centro de colheita de sémen, o sémen, os óvulos e embriões colhidos durante o período compreendido entre a data provável de introdução da doença na exploração e a aplicação das medidas de emergência devem ser rastreados pelo CLC e destruídos sob controlo oficial, por enterramento ou incineração ou enterramento nos locais (centro e explorações de destino do sémen) onde estão armazenados.  6.1.4.5.  Indemnização ao produtor  Para efeitos de elaboração do processo de indemnização ao produtor dos animais sujeitos à occisão ou abatidos e produtos animais destruídos o CLC deve preencher o modelo da informações preliminares de categorias de animais e/ou produtos de origem animal.  O modelo deve ser preenchido na sua totalidade pelo CLC e no campo “categorias 
do animal e produtos” devem ser expostas as categorias dos suínos conforme referido no ponto 4.3.3.1.2.1 (recenseamento dos suínos mortos ou doentes) deste manual.   
No campo “número” colocar número de suínos por categoria, e o n.º de doses das palhetas de sémen e o número de embriões.  Apenas são elegíveis os custos para compensação dos suínos mortos ou sujeitos a occisão após a data da visita à exploração pelo SVL para investigar a suspeita de PSA.    Também são elegíveis para indemnização a carne dos suínos e produtos à base de carne provenientes de suínos da exploração infetada, as palhetas do sémen e os embriões, retiradas do mercado pela ASAE, desde a data provável de introdução da doença na exploração até à da aplicação das medidas de emergência.  
No “ campo “ valor do mercado estimado” que respeita aos suínos, o CLC deverá basear-se nos valores estimados do mercado para os suínos os quais estão referidos no Serviço de Informação de Mercados Agrícolas (SIMA), publicado na Newsletter do SIMA do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP) referentes à semana da data de imposição da vigilância oficial à exploração infetada (disponível no portal do GPP: http://www.gpp.pt/cot/).  Nas situações em que o CNC solicita colaboração à ASAE, no sentido de se retirar os produtos de origem animal (carne de suíno ou produtos à base de carne) do mercado com vista a sua destruição, deve ser o CNC a solicitar àquele organismo que faculte a DGAV com informações sobre as quantidades deste tipo de produtos, bem como as cópias de fatura de compra desses produtos para efeitos de indemnização. O CNC remeterá ao CLC esta informação. Cabe ao CLC o preenchimento das informações relativamente aos produtos.  

http://www.gpp.pt/cot/)
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No respeitante ao valor do mercado do sémen e embriões, o CLC, junto do produtor, deve solicitar as faturas/recibo de compra do mesmo e juntar ao documento para envio ao CNC. No caso de inexistência de fatura não há lugar a indemnização.  Este modelo de informação preliminar sobre as categorias de animais ou produtos deve ser assinado pelo responsável do CLC e remetido ao CNC no prazo de 10 dias a contar da data de confirmação da PSA.  Modelo de informação preliminar sobre as categorias de animais ou produtos 
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6.1.4.6.  Derrogações à occisão dos suínos  No caso de ser confirmado um foco num laboratório, parque zoológico, reserva natural ou área vedada, onde os suínos são mantidos para fins científicos ou no âmbito da conservação das espécies ou raças raras, o CNC pode estabelecer que não sejam aplicadas as medidas de emergência relativas à occisão dos animais e destruição do sémen, óvulos e embriões.  Após o despovoamento cabe ao CLC elaborar o relatório de progresso a comunicar as medidas de confirmação executadas (MINUTA I/PSA_4) e remeter o referido relatório comunicação mais célere possível à respetiva DSAVR e ao CNC.  6.2. MEDIDAS DE CONFIRMAÇÃO DE PESTE SUÍNA AFRICANA COM VÁRIAS UNIDADES DE PRODUÇÃO SEPARADAS  Em caso de confirmação da presença de PSA em explorações com uma ou mais unidades de produção separadas, o CNC pode, para que seja terminada a engorda dos suínos, estabelecer derrogações à occisão dos suínos alojados dentro dessas unidades de produção.   O CNC pode decidir aplicar estas derrogações se o CLC confirmar quer as unidades de produção em causa estão completamente separadas no que respeita à sua estrutura, dimensão e distância. Para além disso também deve confirmar que as condições de alojamento, maneio e alimentação possibilitam a segregação total dos suínos que irão ser abatidos, de forma a não permitir que o vírus da PSA não se possa propagar de uma unidade de produção para a outra.     6.3. MEDIDAS NAS EXPLORAÇÕES DE CONTACTO  Logo após a confirmação do foco e com base no inquérito epidemiológico o CLC deve remeter a lista das explorações de contacto ao CNC. As medidas serão publicitadas no EDITAL referido no ponto 6.1.3. pelo Diretor Geral de Alimentação e Veterinária. Nas explorações de contacto o CLC deve aplicar o mais célere possível as medidas da fase de suspeita 4.3.4. (Responsabilidades do SVL) deste manual.  6.4. ESTABELECIMENTO DE ZONAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA  Logo após a confirmação do foco de PSA o CNC define em torno do foco uma zona de proteção de pelo menos 3 km, ela própria incluída numa zona de vigilância de pelo menos 10 Km de raio. Para o efeito o CNC deve ter em consideração o referido no ponto 2 do art.º 9 do Decreto-lei n.º 267/2003 de 25 de outubro.   Para aplicação das medidas referidas no art.º 10 do Decreto-lei n.º 267/2003 de 25 de outubro nas referidas zonas o CNC deve também definir o seguinte:  - Quais as vias principais de trânsito rodoviárias ou ferroviário, por onde se pode movimentar suínos sem descargas e paragens através das zonas de proteção e movimentação; - Designar os matadouros e unidades de transformação dentro das zonas de proteção e vigilância, se possível; 
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- Criar postos de controlo de entrada e saída de veículos de transporte de animais, carcaças, alimentos para animais, estrume e chorume no limite de cada zona para que o CLC verifique a limpeza e desinfeção de qualquer veículo e autorize a sua passagem. Estes postos de controlo serão passagem obrigatória para os referidos veículos.  As medidas a serem aplicadas nas zonas de proteção e vigilância serão publicitadas também através do EDITAL referido no ponto 6.1.3. .  Figura 7 – Representação do foco, zonas de proteção e de vigilância 

 Legenda: circulo vermelho: foco; círculo laranja: exploração na zona de proteção, círculo amarelo: exploração na zona de vigilância                  
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6.5. MEDIDAS NAS ZONAS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA  Atuação do CLC na exploração infetada e nas zonas de proteção e vigilância  Figura 8: Representação temporal da atuação do CNC e CLC nas zonas de proteção e de vigilância 

 Legenda: 

  

45 dias após a data da limpeza e desinfeção preliminares Exploração infetada em vazio

ZONA DE VIGILÂNCIA- Medidas V1

Data da confirmação do focoExploração infetada

ZONA DE PROTEÇÃO-Medidas P1

40 dias após a data da limpeza e desinfeção preliminares Exploração infetada em vazio
Data da limpeza desinsectização e desinfeção preliminaresExploração infetada

Data do Repovoamento (40 dias após ao limpeza e desinfeções finais)Exploração na sequência de foco
Data Limpeza desinsectização e desinfeção finais Exploração infetada

ZONA DE PROTEÇÃO-Medidas P2

ZONA DE VIGILÂNCIA - Medidas V240 dias
45 dias

40 dias

ZONA DE VIGILÂNCIAMedidas V1- Recenseamento das categorias dos suínos nas explorações- Proibição da movimentação de suínos durante 30 dias- Procedimento de limpeza e desinfeção dos veículos à entrada e saída da zona- Proibição da movimentação de outras espécies de animais domésticos nos primeiros 7 dias após a criação da zona de vigilância- Notificação dos mortos e suspeitos- Proibição de saída de sémen, óvulos e embriões

ZONA DE PROTEÇÃOMedidas P1- Recenseamento das categorias dos suínos e exame clínico 7 dias após a confirmação do foco - Proibição da movimentação de suínos durante 40 dias - Procedimento de limpeza e desinfeção dos veículos antes da saída dos veículos- Autorização prévia da movimentação de outras espécies- Notificação dos suínos mortos e suspeitos - Proibição de saída de sémen, óvulos e embriões ZONA DE VIGILÂNCIAMedidas V2- Autorização específica para a movimentação de suínos 30 dias após a data das operações preliminares de limpeza, desinsectização e desinfeção- Exames clínicos efetuados em todas as explorações  - Exames laboratoriais efetuados nos suínos em determinadas explorações e em todos os centros de colheita de sémen

ZONA DE PROTEÇÃOMedidas P2- Autorização específica para a movimentação de suínos 40 dias após a data das operações preliminares de limpeza, desinsectização e desinfeção- Exames clínicos e laboratoriais efetuados aos suínos existentes  em todas as explorações da zona de proteção
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6.5.1. Medidas na zona de proteção   Documentação de suporte  1 – Ficha do exame clínico 2 – Folha de requisição de análises (Mod INIAV: IMP-4.4-01.16/1) 3 – Guia trânsito para abate imediato (Mod 1309/DGAV) 4 – Guia sanitária de trânsito para exploração/centro de agrupamento (Mod 250/DGV) 5 – MINUTA I/PSA_4 - Relatório de ocorrência a comunicar as medidas de confirmação  Procedimentos e tramitação processual da documentação  6.5.1.1. Medidas a aplicar pelo CLC após a data da confirmação do foco  Relativamente às medidas estabelecidas pelo CNC na zona de proteção, a atuação do CLC é a seguinte:   1 – O CLC deve verificar os dados existentes relativos às explorações localizadas na zona de proteção e respetivo efetivo animal e planificar a execução das medidas abaixo descritas.  2 – Seguidamente deve executar o recenseamento dos animais em todas as explorações da zona de proteção, com vista ao exame clínico dos suínos e à verificação da marcação dos suínos (conformidade com o Decreto-lei n.º 142/2006 de 27 de Julho) no prazo máximo de 7 dias. Devem ser adotados pelo CLC os procedimentos descritos nos pontos 4.3.3.1.2.1 (recenseamento de suínos mortos e doentes) e 4.3.3.1.2.2 (exame clínico) deste manual.   Se durante a visita às explorações da zona de proteção, o CLC verificar a existência de suínos suspeitos de PSA deve colher amostras, utilizando os procedimentos descritos no ponto 4.3.3.1.2.3 (colheita, identificação, acondicionamento e transporte das amostras).   3 – O CLC deve colocar sob vigilância oficial todas as explorações localizadas na zona de proteção. Para o efeito o CLC entrega a cada produtor a notificação (minuta de notificação da exploração na zona de proteção disponível na intranet da DGAV) devidamente assinada pelo dirigente, aquando das visitas às explorações, com conhecimento ao responsável sanitário ou médico veterinário contratado.  Cabe ao CLC explicar as medidas de polícia sanitária da zona de proteção descritas na notificação ao produtor e ao responsável sanitário/médico veterinário contratado.  - Para requerer qualquer a autorização para movimentar animais de outras espécies o produtor ou o responsável sanitário/ médico veterinário contratado remete um pedido ao SVL da área da exploração.  - O SVL analisa o pedido e decide sobre o mesmo, tendo em conta o risco de propagação do vírus e o bem-estar animal.  



 

 

Manual de Operações da Peste Suína Africana – Setembro/2016/R2 Página 52  

- Em caso de decisão desfavorável, o SVL comunica ao produtor com conhecimento ao responsável sanitário/médico veterinário contratado o teor da decisão.  - Caso a resposta seja favorável comunica ao produtor com conhecimento do responsável sanitário/médico veterinário contratado a autorização requerida.  Minuta de notificação para colocar uma exploração localizada na zona de proteção em vigilância oficial  

 
Assinado pelo Dirigente da DGAV com despacho de delegação de assinaturas do Diretor Geral de Alimentação e Veterinária 

Assinatura do proprietário/detentor 
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4 - Decorridos 40 dias após a conclusão das operações preliminares de limpeza, desinfeção e desinsectização na exploração infetada, o CLC pode autorizar sob o seu controlo, o encaminhamento dos suínos para o matadouro designado.   - Para requerer a autorização para a movimentação para abate imediato referida atrás o produtor remete o pedido ao CLC;  - O CLC da área da exploração analisa o pedido e decide sobre o mesmo, tendo em conta o risco de propagação do vírus e o bem-estar animal.  - Em caso de decisão desfavorável, o CLC comunica ao produtor com conhecimento ao responsável sanitário/médico veterinário contratado o teor da decisão.  - Caso a resposta seja favorável, o CLC também deve efetuar o exame clínico aos suínos de acordo com os procedimentos do Anexo IV (protocolo do exame clínico e de amostragem nos suínos),   - O veículo que transporta os suínos deve ser selado pelo CLC;  - Cabe ao CLC emitir a(s) guia(s) de circulação para abate imediato  (Mod 1309/DGAV) no SNIRA para acompanhar os animais para abate imediato no matadouro designado;  - O CLC deve comunicar ao inspetor sanitário o(s) dia (s) do abate, n.º, categorias dos animais abatidos, o n.º da(s) guia (s) do Mod 1309/DGAV e o n.º de selo do veículo;    - O Inspetor sanitário deve retirar o selo do veículo. No matadouro estes suínos devem ser mantidos e abatidos em separado dos outros suínos;     - Cabe ao Inspetor sanitário efetuar o exame post mortem detalhado incluindo a verificação da marcação dos suínos. No caso de detetar sinais clínicos ou lesões post mortem sugestivos de PSA deve colher as amostras para confirmação da PSA de acordo com os procedimentos do Anexo IV protocolo do exame clínico de amostragem.   - O veículo deve ser limpo e desinfetado com os desinfetantes aprovados pela DGAV (ver desinfetantes no quadro I do Anexo IX).  - As carcaças dos suínos devem ser marcadas com uma marca especial referida no Decerto – lei n.º 163/2005 de 22 de setembro e no Anexo III do “Normativo relativo à 
marcação de salubridade e de identificação”, dado que não podem ir para o comércio intercomunitário.  5 – Efetuar a verificação da limpeza, desinfeção e desinsectização dos veículos nos postos de controlo de veículos estabelecido pelo CNC que passem os limites da zona de proteção.  6 – Na circunstância de serem notificados casos de suíno(s) morto(s) ou doente(s) nas explorações da zona de proteção pelas entidades referidas no ponto 4.2, aqueles 
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serviços devem considerar a exploração como suspeita e adotar os procedimentos referidos no ponto 4.3. (medidas em caso de suspeita de PSA).  7 - Se devido ao aparecimento de novos focos, as proibições referidas no ponto 2 forem mantidas durante mais de 40 dias, e criarem problemas de alojamento por questões de bem-estar animal ou de outra natureza o CLC mediante pedido fundamentado do produtor ou do responsável sanitário/médico veterinário contratado pode autorizar a saída da exploração, desde que os suínos sejam transportados diretamente para o matadouro ou outras instalações situadas dentro da zona de proteção.   1.1. Movimentação para abate imediato   - Para requerer a autorização para a movimentação para abate imediato referida atrás o produtor remete o pedido ao CLC;  - O CLC da área da exploração analisa o pedido e decide sobre o mesmo, tendo em conta o risco de propagação do vírus e o bem-estar animal.  - Em caso de decisão desfavorável, o CLC comunica ao produtor com conhecimento ao responsável sanitário/médico veterinário contratado o teor da decisão;  - Caso a resposta seja favorável adota os procedimentos do n.º 3 deste ponto para a emissão da guia de circulação para abate imediato (Mod 1309/DGAV).   1.2. Movimentação para vida   - Para requerer a autorização para a movimentação em vida referida atrás o produtor remete o pedido ao CLC;  - O CLC da área da exploração analisa o pedido e decide sobre o mesmo, tendo em conta o risco de propagação do vírus e o bem-estar animal.  Para decidir sobre a movimentação o CLC deve efetuar o exame clínico e amostragem de acordo com os procedimentos do Anexo IV protocolo do exame clínico e de amostragem nos suínos), antes de ser dada autorização de transferência de suínos provenientes de explorações situadas na zona de proteção   - Em caso de decisão desfavorável, o CLC comunica ao produtor com conhecimento ao responsável sanitário/médico veterinário contratado o teor da decisão.  - Caso a resposta seja favorável o CLC deve emitir a guia sanitária de trânsito para exploração/centro de agrupamento (Mod 247/DGV).   - Anteriormente à movimentação dos suínos identifica-os com os botões auriculares para abate sanitário providenciados pela DGAV e emite a (s) guia (s) sanitária (s) de trânsito para exploração/centro de agrupamento (Mod 250/DGV).  - O veículo que transporta os suínos deve ser selado pelo CLC;   - Cabe ao CLC retirar o selo do veículo na exploração de destino; 
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 - O veículo e equipamento em uso no transporte dos suínos devem ser limpos e desinfetados com os desinfetantes aprovados pela DGAV (quadro I do Anexo IX) e a limpeza, desinfeção e desinsectização verificados pelo CLC.  8 – Durante a execução das medidas nas explorações da zona de proteção o CLC deve elaborar relatórios de progresso a comunicar as medidas de confirmação executadas (MINUTA I/PSA_4) e remeter os referidos relatórios o mais célere possível ao CNC.   6.5.1.2. Medidas a aplicar pelo CLC após as operações de limpeza, desinfeção e desinsectização preliminares na exploração infetada  Decorridos 45 dias da data da conclusão das operações de limpeza e desinfeção preliminares na(s) exploração(ões) infetada(s) os suínos existentes em todas as explorações da zona de proteção devem ser sujeitos ao exame clínico, serológico e virológico por forma a detetar a possível existência do vírus da PSA. Para o efeito o CLC adota os procedimentos 4.3.3.1.2.1 (recenseamento de suínos mortos e doentes) e 4.3.3.1.2.2 (exame clínico) e caso considere necessária a colheita de amostras deve adotar os do ponto 4.3.3.1.2.3 (colheita, Identificação, acondicionamento e transporte das amostras) e do protocolo do exame clínico e de amostragem do Anexo IV deste manual.   6.5.1.3. Derrogações aos prazos   O CNC pode decidir aplicar derrogações e efetuar as seguintes reduções de prazos, no caso de aplicar um programa intensivo de colheitas de amostras e testes previso no Anexo IV do protocolo do exame clínico e de amostragem: - O prazo de 40 dias da proibição de saída dos suínos das explorações da zona de proteção após a conclusão das operações de limpeza, desinfeção e desinsectização preliminares pode ser reduzido para 30 dias; - O prazo de 45 dias após a conclusão das operações de limpeza, desinfeção e desinsectização preliminares para a execução dos exames clínicos e serológicos para 30 dias;     
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 6.5.2.  Medidas na zona de Vigilância  Documentação de suporte 1 – Ficha do exame clínico 2 – Folha de requisição de análises (Mod INIAV: IMP-4.4-01.16/1) 3 – Guia de circulação para abate imediato (Mod 1309/DGAV) 4 – Guia sanitária de trânsito para exploração/centro de agrupamento (Mod 250/DGV). 5 - MINUTA I/PSA_4 - Relatório de ocorrência a comunicar as medidas de confirmação  Procedimentos e tramitação processual da documentação  6.5.2.1. Medidas a aplicar pelo CLC após a data da confirmação do foco  Relativamente às medidas estabelecidas pelo CNC na zona de vigilância a atuação do CLC é a seguinte:   1 – O CLC deve verificar os dados existentes relativos às explorações localizadas na zona de vigilância e respetivo efetivo animal e planificar a execução das medidas abaixo descritas.  2 – Deve também efetuar o recenseamento das categorias de suínos de determinadas explorações escolhidas em função do perfil de risco e de todos os centros de colheita de sémen da zona de vigilância, com vista ao exame clínico dos suínos e à verificação da marcação dos suínos (conformidade com o Decreto-lei n.º 142/2006 de 27 de Julho). Devem ser adotados pelo CLC os procedimentos descritos nos pontos 4.3.3.1.2.1 (recenseamento de suínos mortos e doentes) e 4.3.3.1.2.2 (exame clínico) deste manual.  Se durante a visita às explorações da zona de vigilância referidas no ponto 2, o CLC verificar a existência de suínos suspeitos de PSA deve colher amostras, utilizando os procedimentos descritos no ponto 4.3.3.1.2.3 (colheita, identificação, acondicionamento e transporte de amostras). A recolha de amostras é no entanto obrigatória para os centros de colheita de sémen presentes nas zonas de vigilância (ver amostragem no Anexo IV).  3 – O CLC deve colocar sob vigilância oficial as explorações escolhidas localizadas na zona de vigilância. Para o efeito o CLC entrega a cada produtor a notificação (minuta de notificação da exploração na zona de vigilância disponível na intranet da DGAV) devidamente assinada pelo dirigente, aquando das visitas às explorações, com conhecimento ao responsável sanitário, médico veterinário responsável.  Cabe ao CLC explicar as medidas de polícia sanitária da zona de vigilância descritas na notificação ao produtor e ao responsável sanitário/médico veterinário contratado.  4 - Decorridos 30 dias após a conclusão das operações preliminares de limpeza, desinsectização e desinfeção na exploração infetada o CLC pode autorizar sob o seu controlo, o movimento para abate imediato ou para vida para outras instalações dentro da zona de proteção e zona de vigilância.   
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Modelo de notificação para colocar uma exploração localizada na zona de vigilância em vigilância oficial  

    

Assinado pelo Dirigente da DGAV com despacho de delegação de assinaturas do Diretor Geral de Alimentação e Veterinária 
Assinatura do proprietário/detentor 
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 a. Movimentação para abate imediato   - Para requerer a autorização para a movimentação para abate imediato referida atrás o produtor remete o pedido ao CLC. Cada pedido refere-se a uma única exploração;  - O CLC da área da exploração analisa o pedido e decide sobre o mesmo, tendo em conta o risco de propagação do vírus e o bem-estar animal;  - Em caso de decisão desfavorável, o CLC comunica ao produtor com conhecimento ao responsável sanitário/médico veterinário contratado o teor da decisão;  - Caso a resposta seja favorável, o CLC também deve efetuar o exame clínico aos suínos de acordo com os procedimentos do Anexo IV (protocolo do exame clínico e de amostragem), antes de ser dada autorização de transferência de suínos provenientes de explorações situadas na zona de vigilância;  - O veículo que transporta os suínos deve ser selado pelo CLC;  - Cabe ao CLC emitir a(s) guia(s) de circulação para abate imediato (Mod 1309/DGAV) para permitir e acompanhar os animais para abate imediato no matadouro designado;   - O CLC deve comunicar ao inspetor sanitário o(s) dia(s) do abate, n.º, categorias dos animais abatidos, o n.º da(s) guia (s) do Mod 1309/DGAV e o n.º de selo do veículo;   - O Inspetor sanitário deve retirar o selo do veículo. No matadouro estes suínos devem ser mantidos e abatidos em separado dos outros suínos;    - Cabe ao Inspetor sanitário efetuar o exame post mortem detalhado incluindo a verificação da marcação dos suínos. No caso de detetar sinais clínicos ou lesões post mortem sugestivos de PSA deve colher as amostras para confirmação da PSA de acordo com os procedimentos do Anexo IV (protocolo do exame clínico e de amostragem dos suínos);   - O veículo deve ser limpo e desinfetado com os desinfetantes aprovados pela DGAV.  - As carcaças dos suínos devem ser marcadas com uma marca especial referida no Decerto – lei n.º 163/2005 de 22 de setembro e no Anexo III do “Normativo 
relativo à marcação de salubridade e de identificação”, dado que não podem ir para o comércio intracomunitário.  b. Movimentação para vida  - Para requerer a autorização para a movimentação em vida referida atrás o produtor remete o pedido ao CLC;  
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- O CLC da área da exploração analisa o pedido e decide sobre o mesmo, tendo em conta o risco de propagação do vírus e o bem-estar animal.   Para decidir sobre a movimentação o CLC deve efetuar o exame clínico e amostragem de acordo com os procedimentos do Anexo IV (protocolo do exame clínico e de amostragem), antes de ser dada autorização de transferência de suínos provenientes de explorações situadas na zona de vigilância;  - Em caso de decisão desfavorável, o CLC comunica ao produtor com conhecimento ao responsável sanitário/médico veterinário contratado o teor da decisão.  - Caso a resposta seja favorável emite a(s) guia(s) sanitária(s) de trânsito para exploração/centro de agrupamento (Mod 250/DGV).  - O veículo que transporta os suínos deve ser selado pelo CLC; - Cabe ao CLC retirar o selo do veículo na exploração de destino;  - O veículo e equipamento em uso no transporte dos suínos devem ser limpos e desinfetados com os desinfetantes aprovados pela DGAV (Quadro I do Anexo IX) e a limpeza e desinfeção verificados pelo CLC.  5 – Efetuar a verificação da limpeza, desinsectização e desinfeção dos veículos nos postos de controlo de veículos estabelecido pelo CNC que passem os limites da zona de vigilância.  6 – Na circunstância de serem notificados casos de suíno (s) morto (s) ou doente (s) nas explorações da zona de vigilância pelas entidades referidas no ponto 4.2, aqueles serviços devem considerar a exploração como suspeita e adotar os procedimentos referidos no ponto 4.3. (medidas em caso de suspeita de PSA).  7 - Se devido ao aparecimento de novos focos, as proibições referidas n.º 3 forem mantidas durante mais de 40 dias, e criarem problemas de alojamento por questões de bem-estar animal ou de outra natureza o CLC mediante pedido fundamentado do produtor pode autorizar a saída da exploração, desde que os suínos sejam transportados diretamente para o matadouro ou outras instalações situadas dentro da zona de vigilância. Para o efeito o CLC deve adotar os procedimentos do n.º 4 deste ponto.  8 - Durante a execução das medidas nas explorações da zona de vigilância o CLC deve elaborar relatórios de progresso a comunicar as medidas de confirmação executadas (MINUTA I/PSA_4) e remeter os referidos relatórios o mais célere possível ao CNC.  6.5.2.2. Medidas a aplicar pelo CLC após as operações de limpeza e desinfeção preliminares na exploração infetada  Decorridos 40 dias da data da conclusão das operações de limpeza, desinsectização e desinfeção preliminares na(s) exploração (ões) infetada(s) os suínos existentes nas explorações da zona de vigilância que o CLC considere necessário devem ser sujeitos 
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ao exame clínico. Caso o CLC suspeite de PSA deve executar os exames serológicos e virológicos por forma a detetar a possível existência do vírus da PSA. Para o efeito o CLC adota os procedimentos 4.3.3.1.2.1 (recenseamento de suínos mortos e doentes) e 4.3.3.1.2.2 (exame clínico) e caso considere necessária a colheita de amostras deve adotar os do ponto 4.3.3.1.2.3 (colheita, identificação, acondicionamento e transporte das amostras) e do protocolo do exame clínico e de amostragem do Anexo IV deste manual.  6.5.2.3. Derrogações aos prazos  O CNC pode decidir aplicar derrogações e efetuar as seguintes reduções de prazos, no caso de aplicar um programa intensivo de colheitas e testagem de amostras, previsto no Anexo IV do protocolo do exame clínico e de amostragem: - O prazo de 30 dias da proibição de saída dos suínos das explorações da zona de proteção após a conclusão das operações de limpeza, desinfeção e desinsectização preliminares pode ser reduzido para 21 dias; - O prazo de 40 dias da proibição de saída dos suínos das explorações, no caso de aparecimento de novos focos pode ser reduzido para 30 dias; - O prazo de 40 dias após a conclusão das operações de limpeza, desinfeção e desinsectização preliminares para a execução dos exames clínicos e serológicos pode ser reduzido para 20 dias.    7. LIMPEZA, DESINSECTIZAÇÃO E DESINFEÇÃO   As operações de limpeza, desinsectização e desinfeção das explorações e dos veículos serão supervisionadas pelos serviços veterinários oficiais do CLC, que informarão previamente os proprietários das explorações das medidas de biossegurança e protocolo de limpeza que devem ser adotados.   O processo de limpeza e desinfeção numa exploração infetada decorre em duas fases, nomeadamente a de limpeza e desinfeção preliminares e a final. O CLC deve seguir o protocolo de limpeza, desinsectização e desinfeção descrito no anexo IX, bem como utilizar os desinfetantes autorizados referidos no quadro I do mesmo anexo.   8. REPOVOAMENTO  Procedimentos do CLC  A introdução de suínos na exploração não se deve verificar antes de 40 dias, após o fim das operações de limpeza, desinsectização e desinfeção finais e deve ter em conta o maneio da exploração em causa. Cabe ao produtor efetuar o pedido de autorização de repovoamento decorrido o prazo atrás indicado.  - O CLC da área da exploração analisa o pedido realizado pelo produtor e decide sobre o mesmo; - Em caso de decisão desfavorável, o CLC comunica ao produtor com conhecimento ao responsável sanitário/médico veterinário contratado o teor da decisão. 
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- Caso a resposta seja favorável o CLC emite a(s) guia(s) sanitária(s) de trânsito para exploração/centro de agrupamento (Mod 250/DGV). - O veículo que transporta os suínos deve ser selado pelo CLC; - Cabe ao CLC retirar o selo do veículo na exploração de destino; Seguidamente o CLC efetua os seguintes procedimentos, tendo em atenção o sistema de exploração.  8.1. Foco de PSA não associado a vetores  8.1.1. Exploração em sistema extensivo  a) A reintrodução de suínos deve ser iniciada com a introdução de porcos sentinela (testemunha) previamente sujeitos a controlos serológicos e considerados negativos relativos à presença de anticorpos do vírus da PSA ou provenientes de explorações não sujeitas a quaisquer restrições ligadas à PSA.  b) Estes porcos sentinela devem ser colocados por toda a exploração sendo de novo sujeitos a controlo serológico relativamente à presença de anticorpos específicos para a PSA 45 dias após a sua introdução na exploração. O CLC deve seguir os procedimentos referidos no anexo V (procedimentos de colheita), no ponto 4.3.3.1.2.3 (colheita, identificação, acondicionamento e transporte de amostras) e do anexo IV (protocolo do exame clínico e de amostragem nos suínos). c) Nenhum suíno pode sair da exploração antes de serem conhecidos os resultados do teste serológico. d) Se nenhum dos suínos tiver desenvolvido anticorpos sendo os resultados negativos serológicos pode dar-se início ao repovoamento integral. e) Se os resultados forem positivos o CNC e CLC aplicam as medidas de confirmação referidas no ponto 6.1.  8.1.2  Outros sistemas de produção  8.1.2.1 Repovoamento utilizando suínos sentinela  Em relação a todos os outros sistemas de produção a reintrodução de porcos efetua-se de acordo com as medidas previstas no ponto 8.1.   8.1.2.2. Repovoamento total  O repovoamento total pode ser executado, desde que: a) Todos os suínos que sejam introduzidos na exploração num período de 20 dias e provenham de explorações que não tenham sido sujeitas a qualquer restrição relativa à PSA; b) Os suínos sejam sujeitos a exame serológico com resultados negativos no que se refere à presença de anticorpos contra o vírus da PSA, sendo que a amostragem com vista a este exame não deve ocorrer antes de decorridos 45 dias depois da chegada dos últimos suínos. O CLC deve seguir os procedimentos referidos no anexo V (procedimentos de colheita), no ponto 4.3.3.1.2.3 (colheita, identificação, acondicionamento e transporte de amostras) e do anexo IV (protocolo do exame clínico e de amostragem nos suínos). 
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c) Nenhum suíno pode sair da exploração antes de serem conhecidos os resultados do teste serológico. d) Se os resultados forem positivos o CNC e CLC aplicam as medidas de confirmação referidas no ponto 6.1.  Decorridos mais de 6 meses desde a data das operações finais de limpeza, desinsectização e desinfeção da exploração infetada o CNC pode derrogar as medidas para o repovoamento referidas no ponto 8.4.1. em função da situação epidemiológica.  8.2. Foco de PSA associado a vetores  Nas explorações em que o foco da PSA esteve associado a vetores o repovoamento não pode ocorrer antes de terem passado pelo menos 6 anos.   8.2.1. Exploração em sistema extensivo  a) A reintrodução de suínos deve ser iniciada com a introdução de porcos sentinela (testemunha) previamente sujeitos a controlos serológicos e considerados negativos relativos à presença de anticorpos do vírus da PSA.  b) Estes porcos sentinela devem ser colocados por toda a exploração sendo de novo sujeitos a controlo serológico relativamente à presença de anticorpos específicos par a PSA 60 dias após a sua introdução na exploração. O CLC deve seguir os procedimentos referidos no anexo V (procedimentos de colheita), no ponto 4.3.3.1.2.3 (colheita, identificação, acondicionamento e transporte de amostras) e do anexo IV (protocolo do exame clínico e de amostragem nos suínos). c) Nenhum suíno pode sair da exploração antes de serem conhecidos os resultados do teste serológico. d) Se nenhum dos suínos tiver desenvolvido anticorpos sendo os resultados negativos à pesquisa de PSA, pode-se dar início ao repovoamento integral. e) Se os resultados forem positivos o CNC e CLC aplicam as medidas de confirmação referidas no ponto 6.1.  8.2.2  Outros sistemas de produção  Em relação a todos os outros sistemas de produção, existem duas formas para o efetivar o repovoamento das explorações, designadamente utilizando suínos sentinela ou o repovoamento total.   8.2.2.1. Repovoamento utilizando suínos sentinela  A reintrodução de porcos efetua-se de acordo com as medidas previstas no ponto 8.2    8.2.2.2 Repovoamento total  O repovoamento total pode ser executado, desde que:  



 

 

Manual de Operações da Peste Suína Africana – Setembro/2016/R2 Página 63  

a) Todos os suínos entrem na exploração num período de 20 dias e provenham de explorações que não tenham sido sujeitas a qualquer restrição relativa à PSA; b) Os suínos sejam sujeitos a exame serológico com resultados negativos no que se refere à presença de anticorpos contra o vírus da PSA, sendo que a amostragem com vista a este exame não deve ocorrer antes de 60 dias depois da chegada dos últimos suínos. O CLC deve seguir os procedimentos referidos no anexo V (procedimentos de colheita), no ponto 4.3.3.1.2.3 (colheita, identificação, acondicionamento e transporte de amostras) e do anexo IV (protocolo do exame clínico e de amostragem nos suínos). c) Nenhum suíno pode sair da exploração antes de serem conhecidos os resultados do teste serológico. d) Se os resultados forem positivos o CNC e CLC aplicam as medidas de confirmação referidas no ponto 6.1.  A reintrodução de outras espécies está sujeita à prévia autorização do CLC.  9. CASOS PARTICULARES DE SUSPEITA E CONFIRMAÇÃO  9.1. NOS MATADOUROS OU NO MEIO DE TRANSPORTE  Em caso de suspeita de PSA num matadouro o Inspetor deve efetuar colheita de amostras de órgãos e sangue para confirmar ou excluir a presença de PSA. Para o efeito deve utilizar os procedimentos do Anexo V (Procedimentos de colheitas de análises) e do ponto 4.3.3.1.2.3. (colheita, Identificação, acondicionamento e transporte de amostras) deste manual.  Se a suspeita surgir durante o transporte de suínos, o SVL da área deve encaminhar o veículo para o matadouro autorizado mais próximo e o Inspetor atua de acordo com o parágrafo anterior.   Se se confirmar a presença da PSA no matadouro   - Todos os suínos existentes no matadouro devem ser imediatamente sujeitos a occisão; - As carcaças, vísceras e resíduos animais dos suínos possivelmente infetados, devem ser transformados sob controlo oficial do CLC; - Deve proceder-se à limpeza, desinsectização e desinfeção das instalações e equipamentos;  - O CLC deve aplicar as medidas previstas para exploração suspeita de PSA. Para o efeito deve adotar os procedimentos do ponto 4.3 deste manual.   - A reintrodução de animais para abate, não se pode verificar antes de 24 horas a contar da conclusão das operações de limpeza e desinfeção.  9.2. CENTROS DE AGRUPAMENTO (FEIRAS, MERCADOS E EXPOSIÇÕES) E ENTREPOSTOS  Nos casos de suspeita nos centros de agrupamento e entrepostos, o SVL deve adotar os procedimentos referidos no ponto 4.3. deste manual.   
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Se a suspeita for confirmada então na atuação do CNC e CLC devem ser adotados os procedimentos do ponto 6.1 deste manual.  9.3. NOS POSTOS DE INSPEÇÃO FRONTEIRIÇOS  Não existem postos de inspeção fronteiriços aprovados em Portugal para a entrada de ungulados vivos.  9.4. OUTROS LOCAIS ONDE OS SUÍNOS SÃO MANTIDOS DE FORMA TEMPORÁRIA OU PERMANENTE  Os procedimentos são os mesmos daqueles descritos no ponto 9.2.   10. SUSPEITA E CONFIRMAÇÃO NOS SUÍNOS SELVAGENS  Portugal tem implementado um plano de epidemio-vigilância de PSA e de PSC em javalis, bem como um normativo sobre a vigilância ativa do respetivo Plano (ambos publicados no portal da DGAV) com o objetivo de preservar o estatuto indemne das pestes dos suínos e garantir uma deteção precoce do vírus da PSA na população de javalis.  Este plano tem uma componente passiva e outra ativa. A vigilância passiva aplica-se a todo o território nacional continental e a ativa a uma zona de risco específica de maior risco.  A vigilância ativa é executada por médicos veterinários protocolados com a DGAV e é baseada em amostragens serológicas em javalis abatidos durante as montarias da época venatória  A vigilância passiva das populações de javalis é executada em colaboração com o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF, IP) e as associações de caçadores. Estes organismos devem informar a DGAV sobre a ocorrência de aumentos anómalos na mortalidade nas populações de javalis (data da verificação, n.º de javalis encontrados mortos e respetiva zona de caça).  Os médicos veterinários protocolados com a DGAV, que estão a executar este plano de epidemio-vigilância devem também notificar à correspondente Direção de Serviços de Alimentação e Veterinária das Regiões (DSAVR), qualquer aumento anormal da mortalidade nas populações de javalis (data da verificação, n.º de javalis encontrados mortos e respetiva zona de caça).  A notificação da suspeita pode ser efetuada por qualquer uma das entidades atrás referidas         
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   10.1. SUSPEITA EM SUÍNOS SELVAGENS   10.1.1 Obrigações das associações de caçadores  - Notificar aos serviços da DGAV mortalidades anormais nas populações de javalis; - Colaborar com o SVL na investigação e na execução das medidas de suspeita; - Cumprir com as normas de biossegurança do guia de boas práticas higio-sanitárias em caça maior disponível no Portal da DGAV.   10.1.2 Obrigações dos médicos veterinários   - Notificar aos serviços da DGAV mortalidades anormais nas populações de javalis; - Colaborar com o SVL na investigação e na execução das medidas de suspeita; - Aconselhar tecnicamente os caçadores para o cumprimento das normas de biossegurança do guia de boas práticas higio-sanitárias em caça maior disponível no Portal da DGAV.  10.1.3 Procedimentos do SVL   Logo que tenha conhecimento da notificação de suspeita o SVL deve efetuar os procedimentos em seguida descritos.  Documentação de suporte  1 – Folha de requisição de análises para os suínos selvagens (Mod INIAV: IMP-4.4-01.17/1) 3 – Questionário do inquérito epidemiológico para os suínos selvagens 4 – MINUTA I/PSA_5 Relatório de ocorrência a comunicar a suspeita de PSA nos suínos selvagens  Procedimentos e tramitação processual da documentação  O SVL deve dirigir-se ao local onde foi detetado o (s)suíno(s) selvagem(ns) morto(s) e se possível, dependendo do estado de conservação do cadáver, efetuar a colheita de amostras para exame virológico. Para o efeito adota os procedimentos do anexo IV (protocolo de exame clínico e amostragem em suínos) e do anexo V (procedimentos de colheita de amostras) em como do ponto 4.3.3.1.2.3. (colheita, identificação, acondicionamento e transporte de amostras). O SVL deve também utilizar o modelo de folha requisição de análises para os animais selvagens (Mod INIAV: IMP-4.4-01.17/1).   
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 Modelo de folha de requisição de análises para animais selvagens – página 1  
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 Modelo de folha de requisição de análises para animais selvagens – página 2   
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Seguidamente o SVL deve preencher o questionário do inquérito epidemiológico para os suínos selvagens durante a visita ao local.  Modelo de questionário do inquérito epidemiológico dos suínos selvagens – Página 1  
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 Modelo questionário do inquérito epidemiológico dos suínos selvagens – Página 2  

  Dado que um suíno selvagem morto é considerado um subproduto de categoria 1, o cadáver deve ser enterrado no local ou encaminhado para eliminação numa 
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unidade de transformação de subprodutos (UTS). Caso se opte pelo enterramento devem ser adotados os procedimentos do anexo VIII (Instruções para o enterramento e incineração de cadáveres).   Após a visita, o SVL deve elaborar o relatório de ocorrência a comunicar a suspeita (MINUTA I/PSA_5) e remeter com a referida comunicação, cópia da folha de requisição de análise dos suínos selvagens e o questionário do inquérito epidemiológico o mais célere possível à respetiva DSAVR e serviços centrais (DSPA/DESA).   10.2. RESULTADOS  A atuação do Laboratório de referência o INIAV, IP, está descrita no ponto 5 deste manual.  10.3. CONFIRMAÇÃO EM SUÍNOS SELVAGENS  De acordo com o art.º 1 da Decisão n.º 2003/422/CE de 26 de maio a confirmação de PSA deve ser baseada no seguinte:  a) Deteção de sinais clínicos e de lesões post mortem da doença; b) Deteção de vírus, antigénio ou genoma nas amostras de tecidos, órgãos, sangue ou excreções de suínos; c) Na demonstração de uma resposta de anticorpo específico em amostras de sangue.  O foco de PSA é confirmado quando a DGAV receciona do INIAV, IP os resultados positivos.   O Diretor Geral ativa o Centro Nacional de Controlo (CNC), cuja estrutura está descrita no Tronco Comum.  A descrição das atividades do CNC, do Centro Local de Controlo (CLC) da área onde foi localizado o suíno selvagem morto, do INIAV, IP e restantes entidades públicas e privadas externas durante a fase da confirmação estão também descritas no Tronco Comum dos planos de contingência disponível no portal da DGAV.  Os contactos das entidades públicas e privadas participantes na fase da confirmação (moradas, fax, números de telefone e endereços eletrónicos) encontram-se no 
documento “ Tronco Comum” dos planos de contingência.   A comunicação interna e externa da confirmação de um foco de PSA está referida no Tronco Comum dos planos de contingência.   Em baixo detalham-se as obrigações das associações de caçadores, dos produtores e comerciantes, as responsabilidades do responsável sanitário e ou médico veterinário contratado e os procedimentos do CNC e CLC na fase de confirmação.      
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    10.2.1 Medidas a aplicar na população dos suínos selvagens na zona infetada  10.2.1.1. Obrigações das associações de caçadores  - Notificar aos serviços da DGAV a ocorrência de um suíno selvagem morto e de mortalidades anormais nas populações de javalis; - Colaborar com o SVL na execução das medidas de confirmação; - Cumprir com as normas de biossegurança do guia de boas práticas higio-sanitárias em caça maior disponível no Portal da DGAV;  10.2.1.2. Obrigações dos médicos veterinários protocolados  - Notificar aos serviços da DGAV a ocorrência de um suíno selvagem morto e de mortalidades anormais nas populações de javalis; - Colaborar com o SVL na execução das medidas de confirmação; - Aconselhar tecnicamente os caçadores para o cumprimento das normas de biossegurança do guia de boas práticas higio-sanitárias em caça maior disponível no Portal da DGAV.  10.2.1.3. Procedimentos do CNC  Os procedimentos estão abaixo detalhados  Documentação de suporte  1 – MINUTA I/PSA_2 – Comunicação do Foco à Comissão Europeia; 2 - MINUTA I/PSA_6 – Edital das medidas de confirmação nas populações de suínos selvagens e nos suínos domésticos na zona infetada.  Procedimentos e tramitação processual da documentação  Após o conhecimento da confirmação do foco de PSA o Diretor Geral ativa o CNC e telefona à tutela governamental, o Secretário de Estado e Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural) e internamente a todas as DSAVR, à DSECI e à DSSA.  Seguidamente comunica à Comissão Europeia (Director Veterinary and Internacional Affairs, Directorate-General for health & Consumers) sobre o foco por fax ou mensagem eletrónica (MINUTA I/PSA_2).   A notificação do foco à Comissão Europeia e estados membros é efetuada pelo CNC via ADNS e para o OIE via WAHIS conforme estipulado no Tronco Comum dos planos de contingência num prazo de 24 horas.     
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 O CNC deve criar um grupo de peritos que incluirá veterinários, caçadores, biólogos especialistas em animais selvagens e epidemiologistas, que colaborará com o CNC no sentido de: - Efetuar um estudo da situação epidemiológica e definir a zona infetada tendo em conta:   a) Os resultados da investigação epidemiológica e distribuição geográfica da doença; b) A população de javalis da zona; c) A existência de obstáculos naturais ou artificiais que afetem o movimento da população de javalis.  Após definir a zona infetada cabe ao CNC elaborar o Edital com as medidas de confirmação a serem aplicadas na zona infetada aos suínos selvagens e aos suínos domésticos.   Para os suínos selvagens devem ser adotadas as seguintes medidas    O CNC comunica o foco ao ICNF, IP, ao SEPNA, à Proteção Civil e à ASAE e solicita colaboração para a aplicação das medidas por parte do CLC, remetendo o Edital àquelas entidades.   O CNC deverá adotar medidas para que todos os suínos selvagens abatidos a tiro ou encontrados mortos na zona infetada sejam inspecionados por um médico veterinário oficial e sujeitos a exames laboratoriais (virológicos) de rastreio da PSA. Os cadáveres dos javalis considerados positivos devem ser eliminados como subprodutos da categoria 1.  Para além dessas medidas o CNC poderá estabelecer outras que ajudem a controlar a doença e impedir a sua difusão, como a eventual proibição de caça e a proibição de alimentar os javalis.  Deve também elaborar um plano de erradicação da doença para apresentar à Comissão Europeia no prazo de 90 dias.   O CNC poderá também, dependendo da situação epidemiológica, implementar um plano de monitorização serológica nas populações de suínos selvagens, utilizando a metodologia referida na Decisão da Comissão n.º 2003/422/CE de 26 de Maio e os procedimentos descritos no anexo IV (protocolo de exame clínico e amostragem em suínos).   10.2.1.4. Procedimentos do CLC  Cabe ao CLC executar as medidas de confirmação nas populações de javalis, em colaboração com as associações de caçadores, dos médicos veterinários protocolados, ICNF, IP, e SEPNA. As medidas são as abaixo descritas:   - Todos os javalis abatidos com armas de fogo ou encontrados mortos devem ser sujeitos a exame virológico para diagnóstico da PSA e as suas carcaças eliminadas por enterramento ou incineração, como subprodutos da categoria 1.   
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 - Outras medidas de confirmação que o CNC considere necessárias para evitar a disseminação da doença nas populações de javalis.  Para o efeito o CLC deve utilizar a metodologia para a colheita de amostras descrita no ponto 4.3.3.1.2.3. (Colheita, identificação, acondicionamento e transporte de amostras) deste manual e utilizar o modelo de folha requisição de análises para os animais selvagens (Mod INIAV: IMP-4.4-01.17/1) bem como preencher o “modelo de questionário epidemiológico dos suínos selvagens” descrito no ponto 10.1.3.   10.2.2. Medidas nas explorações de suínos domésticos na zona infetada   Documentação de suporte  1 – Ficha do exame clínico 2 – Folha de requisição de análises (Mod INIAV: IMP-4.4-01.16/1) 3 – Guia trânsito para abate imediato (Mod 1309/DGAV) 4 – Guia sanitária de trânsito para exploração/centro de agrupamento (Mod250/DGV) 5 - MINUTA I/PSC_7 - Relatório de progresso sobre as medidas de confirmação na zona infetada.  Procedimentos e tramitação processual da documentação  Relativamente às medidas estabelecidas pelo CNC na zona infetada a atuação do CLC é a seguinte:   1 - O CLC deve verificar os dados existentes relativos às explorações localizadas na zona infetada e respetivo efetivo animal e planificar a execução das medidas abaixo descritas.  2 – Seguidamente deve executar o recenseamento de todas as categorias em todas as explorações da zona infetada especialmente as explorações suinícolas extensivas, com vista ao exame clínico dos suínos e à verificação da marcação dos suínos (conformidade com o Decreto-lei n.º 142/2006 de 27 de Julho). Devem ser adotados pelo CLC os procedimentos descritos nos pontos 4.3.3.1.2.1 (recenseamento de suínos mortos e doentes) e 4.3.3.1.2.2 (exame clínico) deste manual.   Se durante a visita às explorações da zona infetada, o CLC verificar a existência de suínos suspeitos de PSA deve colher amostras, utilizando os procedimentos descritos no ponto 4.3.3.1.2.3. (colheita, identificação, acondicionamento e transporte de amostras), bem como adotar os procedimentos do anexo IV (protocolo de exame clínico e amostragem em suínos) e do anexo V (procedimento de colheita de amostras).  3 – O CLC deve colocar sob vigilância oficial todas as explorações localizadas na zona infetada. Para o efeito o CLC entrega a cada produtor a notificação (Minuta de notificação da exploração na zona infetada disponível na intranet da DGAV) devidamente assinada pelo dirigente, aquando das visitas às explorações, com conhecimento ao responsável sanitário, médico veterinário responsável.    
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  Minuta de notificação ao produtor para colocar a exploração situada na zona infetada em vigilância oficial.  

  

Assinado pelo Dirigente da DGAV com despacho de delegação de assinaturas do Diretor Geral de Alimentação e Veterinária 
Assinatura do proprietário/detentor 
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4 – Cabe ao CLC autorizar a movimentação para abate imediato ou para vida de suínos dentro da zona infetada. 5 - O CLC não deve autorizar a saída de sémen, embriões ou óvulos fora da zona infetada com vista a trocas intracomunitárias.   a. Movimentação para abate imediato   - Para requerer a autorização para a movimentação para abate imediato referida atrás o produtor remete o pedido ao CLC. Cada pedido refere-se a uma única exploração; - O CLC da área da exploração analisa o pedido e decide sobre o mesmo, tendo em conta o risco de propagação do vírus e o bem-estar animal; - Em caso de decisão desfavorável, o CLC comunica ao produtor com conhecimento ao responsável sanitário/médico veterinário contratado o teor da decisão; - Caso a resposta seja favorável, o CLC emite a(s) guia(s) de circulação para abate imediato (Mod 1309/DGAV) para permitir e acompanhar os animais para abate imediato no matadouro designado; - O CLC deve comunicar ao inspetor sanitário o(s) dia (s) do abate, n.º, categorias dos animais abatidos, o n.º da(s) guia (s) do Mod 1309/DGAV e o n.º de selo do veículo;  - No matadouro estes suínos devem ser mantidos e abatidos em separado dos outros suínos;  - Cabe ao Inspetor sanitário efetuar o exame post mortem detalhado incluindo a verificação da marcação dos suínos. No caso de detetar sinais clínicos ou lesões post mortem sugestivos de PSA deve colher as amostras para confirmação da PSA de acordo com os procedimentos do Anexo IV (protocolo do exame clínico e de amostragem nos suínos);  - O veículo deve ser limpo e desinfetado com os desinfetantes aprovados pela DGAV (Quadro I anexo IX); - As carcaças dos suínos devem ser marcadas com uma marca especial referida no Decreto – lei n.º 163/2005 de 22 de setembro e no Anexo III do “Normativo relativo à marcação de salubridade e de identificação”, dado que não podem ir para o comércio intracomunitário.  b. Movimentação para vida  - Para requerer a autorização para a movimentação em vida referida atrás o produtor remete o pedido ao CLC; - O CLC da área da exploração analisa o pedido e decide sobre o mesmo, tendo em conta o risco de propagação do vírus e o bem-estar animal; - Em caso de decisão desfavorável, o CLC comunica ao produtor com conhecimento ao responsável sanitário/médico veterinário contratado o teor da decisão; - Caso a resposta seja favorável o CLC emite a (s) guia (s) sanitária (s) de trânsito para exploração/centro de agrupamento (Mod 250/DGV); - O veículo que transporta os suínos deve ser selado pelo CLC;  - Cabe ao CLC retirar o selo do veículo na exploração de destino; 
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- O veículo e equipamento em uso no transporte dos suínos devem ser limpos e desinfetados com os desinfetantes aprovados pela DGAV e a limpeza e desinfeção verificados pelo CLC.  3 - Durante a execução das medidas nas explorações da zona infetada o CLC deve elaborar relatórios de progresso a comunicar as medidas de confirmação executadas (MINUTA I/PSA_7) e remeter os referidos relatórios o mais célere possível ao CNC.  4 – Na circunstância de serem notificados casos de suíno(s) morto(s) ou doente(s) nas explorações da zona infetada pelas entidades referidas no ponto 10 deste manual, aqueles serviços devem considerar a exploração como suspeita e adotar os procedimentos referidos no ponto 4.3. (medidas em caso de suspeita de PSA).  5 – O CLC não deve emitir certificados sanitários de suínos, sémen, óvulos ou para comércio intracomunitário de explorações situadas na zona infetada.    11. REGIONALIZAÇÃO   Para além dos requerimentos da Diretiva da Comissão 2003/422/CE de 26 de maio, transposta para o direito nacional pelo Decreto-lei n.º 267/2003 de 25 de outubro a Comissão Europeia deverá fazer aprovar uma Decisão de execução aprovada no Comité Permanente das plantas, animais e alimentos para animais (PAFF Com) ou por procedimento de urgência) com medidas de salvaguarda adicionais relativas ao comércio intracomunitário numa determinada região. Esta região englobará as zonas de proteção de vigilância, infetada consoante a situação. Cabe ao CNC emanar diretrizes para cumprimento da referida decisão a serem executadas pelo CLC.     12. VETORES  Os ixodídeos do género Ornithodoros atuam como vetores. Ficam infetados ao alimentarem-se do sangue de suínos contendo o vírus da peste suína africana e são capazes de inocular o vírus quando picam de novo espécies suscetíveis. Estes aracnídeos não atuam apenas como vetores, mas também como reservatórios, uma vez que neles, o vírus manter-se infecioso durante anos.   12.1. PESQUISA DE VETORES  A sua deteção consiste na sua procura incessante nas instalações onde se encontrem ou estiveram suínos e outros animais de uma exploração suspeita ou infetada, bem como nas imediações da mesma. Estes vetores geralmente encontram-se em construções antigas, ao abrigo da luz do dia, com condições favoráveis de temperatura e humidade. Obtêm - se melhores resultados se a pesquisa for efetuada no final da Primavera, durante o Verão ou no início do Outono, períodos durante os quais os vetores estão mais ativos.    



 

 

Manual de Operações da Peste Suína Africana – Setembro/2016/R2 Página 77  

Devem ser utilizados dois métodos de pesquisa:  a) Pesquisa dos vetores, na terra, areia ou poeira, extraídos com uma escova ou qualquer outro utensílio adequado aos interstícios das pedras (no caso de instalações construídas em pedra) ou dos interstícios ou das fendas nas paredes, debaixo das telhas ou no chão das instalações, peneirando se necessário a terra e a areia, considerando-se útil a utilização de uma lupa para a pesquisa de jovens larvas;  b) Pesquisa dos vetores através de armadilhas de CO2: as armadilhas devem ser colocadas nas explorações durante várias horas, de preferência durante a noite, em locais ao abrigo da luz do dia e devem ser construídas de modo a que os vetores se aproximem o mais possível da fonte de CO2 e não possam voltar ao seu refúgio.  Existem basicamente 2 tipos de amostragem:  a) Métodos diretos  Captura direta é o método de eleição. Procuram-se várias fases do ciclo de vida (larvas, ninfas ou adultos) no seu local de repouso e reprodução. Estes locais são as ranhuras dos tetos, paredes e piso e lugares longe da luz solar direta, locais sujos e com fezes secas. As paredes de pedra, chão de terra batida e pilhas de fezes, são locais adequados para a carraça se reproduzir. Também se encontram em construções mais modernas, igualmente nas ranhuras das paredes e pisos, nas divisórias e comedouros. As amostras são colhidas com escovas, vassouras, espátula, pá ou outros instrumentos apropriados. Este método deteta sobretudo ninfas e adultos que têm um tamanho maior que as larvas, passando estas últimas em muitas ocasiões despercebidas.  b) Métodos indiretos   No caso de não se detetarem as carraças pelos métodos diretos, poder-se-á recorrer à captura com neve carbónica (CO2). Através deste método obtemos os vários estados evolutivos, sempre que se encontrem em fase de jejum.  Temperaturas superiores a 25 ºC e o CO2 que as pessoas libertam, são fatores de atração para as próprias carraças. As feridas das picadas passam despercebidas graças ao poder anestésico da sua saliva, por isso o pessoal que realiza a colheita de amostras deve utilizar roupa branca e justa para detetar facilmente as carraças. Deve cobrir a maior parte do corpo possível, protegendo mãos e pés com luvas e botas e usar touca na cabeça.  Quando é confirmada a presença de vetores na exploração, são enviadas amostras ao laboratório INIAV, IP, para análise e determinação da presença ou ausência do vírus da peste suína africana mediante técnicas de isolamento em cultivo celular, hemoaglutinação e PCR.    Esta confirmação leva à tomada de medidas no sentido de uma rigorosa aplicação de acaricidas efetivos entre outras medidas de controlo e de luta contra o vetor, 
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incluindo a possível destruição do espaço. Caso exista a impossibilidade de luta contra o vetor, é proibida a entrada de qualquer animal doméstico na exploração, até que tenham decorrido pelo menos 6 anos.     REFERÊNCIAS  1 – FAO (2009) - Preparación de planes de contingência contra la peste porcina africana – FAO producción y sanidade animal.  2 – Empres watch, FAO (2013) - African swine fever in the Russian Federation: risk factor for Europe and beyond, Vol 28 May 2013.  3 – Sánchez-Vizcaíno J.M. (2010). Detección precoz y planes de contingência para a peste porcina africana –– Conf. OIE.  4 – OIE - African swine fever – Aetiology, Epidemiology, Diagnosis, Prevention and Control. Fichas de información general sobre a enfermedades animales – OIE;   5 – Perestrelo-Vieira R., Sobestiansky J., Barcellos D., Perestrelo-Vieira H. (2000) - Doenças dos suínos, 2ª Edição, 2000, pg. 329-342.  6 – EFSA (2010) - Scientific Opinion on African swine fever. EFSA Journal (2010), 8 (3): 1556.  7 – Costard S., Wieland B., Glanville W.de, Jori F., Rowlands R., Vosloo W., Roger F., Pfeiffer D.U. and Dixon L.K. (2009) - African swine fever: How can global spread be prevented, Phil. Trans. R. Soc. B., 364, 2683 – 2696.  8 – DGAV (2016) - Plano de epidemiovigilância das pestes suínas clássica e africana em populações de Javalis (versão de Outubro 2016). Publicado no portal da DGAV.    
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 PESTE SUÍNA AFRICANA Aspetos da Doença:  DEFINIÇÃO  A peste suína africana é uma doença infecto-contagiosa de etiologia viral (vírus da família Asfarviridae, género Asfivirus) que afeta os suínos selvagens e domésticos e que é caracterizada por originar lesões de caracter hemorrágico com desfecho geralmente fatal nas formas agudas da doença, afetando animais de todas as idades. Apresenta uma mortalidade e uma morbilidade muito elevadas, tendo no entanto sido descritas estirpes de menor virulência, responsáveis por infeções mais suaves, mas que alcançam a cronicidade. Pela sua gravidade, grande poder de difusão, repercussão económica e implicações na segurança alimentar, é uma doença incluída no grupo de doenças de declaração obrigatória da união europeia, da lista de doenças da OIE e da lista de doenças de declaração obrigatória em Portugal.  ETIOLOGIA  A peste suína Africana tem como agente causal um vírus composto por um DNA bicatenário. A partícula viral de cerca de 200nm de diâmetro é composta por 3 invólucros concêntricos, com um invólucro externo adicional que apresenta forma hexagonal. A capside de forma hexagonal e simetria icosaedrica engloba um núcleo eletrodenso com cerca de 80 nm de diâmetro envolvido por uma estrutura lipídica cuja replicação acontece principalmente nas células do sistema fagocitário mononuclear.   É um vírus que apresenta características morfológicas similares aos vírus da família Iridoviridae e a organização do genoma viral apresenta semelhanças aos vírus da família Poxviridae. Recentemente o vírus da peste suína africana foi reclassificado na família Asfarviridae, no género Asfivirus, o único da família Asfarviridae. Muito embora apenas exista um único serótipo, foram identificados mais de 20 genótipos e numerosos subtipos de vírus de Peste Suína Africana de virulência variada.    O vírus infeta naturalmente as células do sistema imunitário, produzindo a hemoadsorção antes da destruição da célula infetada. A replicação viral foi igualmente verificada em células endoteliais, hepatócitos, células epiteliais tubulares renais e neutrófilos.  O vírus também se replica naturalmente em Ixodídeos que atuam como vetores biológicos e são reservatórios do vírus. O Ornitodorus moubata em África e o Ornitodorus erráticus na Península Ibérica.   RESISTÊNCIA À AÇÃO FÍSICA E QUIMICA  As partículas virais são termolábeis e sensíveis a solventes lipídicos, mas muito resistentes a um amplo espectro de PH.    
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Temperatura:  O vírus é inativado por calor, a temperaturas de 56.ºC durante 60 a 70 minutos ou a 60.ºC durante 20 minutos.  PH: O vírus é inativado a PH <4 e PH> 11, se bem que dependendo do meio em que se encontre, a inativação poderá necessitar de horas ou mesmo dias.  Desinfetantes: Os desinfetantes apropriados para a Peste Suína Africana, incluem: 
 Hidróxido sódico al 2% durante 30 min. 
 Hipoclorito (cloro al 2-3%) durante 30 min. 
 Formalina (3/1000) durante 30 min 
 Compostos fenólicos 
 Compostos Iodados  EPIDEMIOLOGIA  Espécies susceptiveis   Apenas as espécies da família de suínos (Suidae) são suscetíveis de serem infetados com o vírus da Peste Suína Africana. Os suínos domésticos são altamente suscetíveis à infeção deste vírus. Contudo, na Africa Central e em determinadas populações animais locais, foram observadas taxas de sobrevivência superiores às esperadas, mesmo quando os surtos são originados por estirpes virulentas. Tal situação poderá dever-se à persistência endémica do vírus numa exploração suína que ficando exposta são propiciadas as condições para o desenvolvimento de uma resistência inerente, independentemente das características da virulência. Os suínos Africanos são igualmente suscetíveis à infeção pelo vírus da Peste Suína Africana mas não apresentam sinais clínicos da doença. O facóqueiro oriental (Phacochoerus aethiopicus) é uma espécie de mamífero artiodáctilo da família dos suídeos que atua como o principal hóspede para o vírus da Peste Suína Africana. Foram encontrados o Potamóquero-vermelho (Potamochoerus porcus) e o Potamóquero de rio (Potamochoerus larvatus) - porcos selvagens em África e o Javali gigante (Hylochoerus meinertzhageni) foram infetados com o vírus de Peste Suína Africana, mas o seu papel na epidemiologia da doença, se existe, não é conhecida.  Os javalis silvestres europeus (Sus scrofa) são suscetíveis à Peste Suína Africana, apresentando uma taxa de mortalidade semelhante à dos suínos domésticos. Foi demonstrado que os javalis silvestres na região americana, provavelmente descendentes do Javali Europeu, são altamente suscetíveis à infeção experimental, assim como são suscetíveis os descendentes dos suínos domésticos da Africa do Sul. Os caititu (Tayassu tajaccu) são animais completamente resistentes. Os seres humanos não são suscetíveis à Peste Suína Africana.        

http://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9cie
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artiod%C3%A1tilos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia_(biologia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Suidae
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SOBREVIVÊNCIA DO VIRUS  No meio ambiente:   O vírus da Peste Suína Africana é bastante estável a um diferencial de temperaturas elevado e a um amplo espectro de PH quando se encontra num meio proteínico adequado. Foi demonstrado que sobrevive em soro à temperatura ambiente durante 18 meses, no sangue refrigerado durante 6 anos e no sangue a 37.ºC sobrevive durante cerca de 1 mês. A inativação viral, pode ocorrer por aquecimento a 60.ºC durante 30 minutos. Laboratorialmente, o vírus da peste suína africana permanece inativo indefinidamente quando submetido a temperaturas de -70.ºC, se armazenado a temperaturas de -20.ºC durante longos períodos de tempo. A ausência de um meio proteínico reduz significativamente a viabilidade viral. O vírus da Peste Suína Africana apresenta-se geralmente bastante estável diante de um largo espetro de PH, entre valores de 4 a 10, no entanto, já foi demonstrado que quando se encontra num meio serológico apropriado, a atividade viral permanece sob valores de PH mais baixos ou mais elevados, durante um período que pode ir desde algumas horas a 3 dias. A decomposição das carcaças, não implica necessariamente a inatividade viral. Nas fezes, o vírus pode manter a sua atividade por um período de aproximadamente 11 dias, no soro em decomposição por um período de 15 semanas e pode manter a atividade durante meses na medula óssea.  Os raios solares propiciam a inativação do vírus. Foi demonstrado que em várias explorações suinícolas, de países tropicais, mesmo sem a higienização eficaz, o tempo de infeção não é alargado a mais de 3 ou 4 dias. No entanto, elevados teores virais podem persistir em explorações com humidade relativa elevada e substrato proteico significativo. Uma vez que o vírus da peste suína africana é bastante tolerante às diferenciações de PH, apenas alguns desinfetantes são eficazes no controlo do vírus.    No Hospedeiro:   Os suínos domésticos, após a infeção, podem excretar o vírus de 24 a 48 horas antes do surgimento dos sinais clínicos. Na fase aguda da doença, são libertados vírus a larga escala através de todas as secreções e excreções. Ocorre virémia grave e durante a mesma verifica-se uma concentração elevada de vírus nos tecidos e no sangue.   Os suínos que sobrevivem à fase aguda da doença podem permanecer infetados durante alguns meses, contudo a eliminação viral ocorre aproximadamente durante um período de 30 dias.   Nos suínos selvagens, os vírus com capacidade infeciosa, estão acantonados nos nódulos linfáticos. Os outros tecidos libertam-se de vírus infetantes no decurso de 2 meses após a infeção. A capacidade infeciosa dos vírus presentes nos nódulos linfáticos está sujeita a uma variação individual e parece não exceder os 4 meses.   Os ixodídeos Ornithodoros têm uma grande longevidade, sendo por conseguinte capazes de manter o vírus da Peste Suína Africana por vários anos. A infecciosidade viral vai contudo diminuindo ao longo dos anos. Estes vetores desempenham um importante papel na manutenção e transmissão do vírus da Peste Suína Africana ao coabitarem com as explorações suinícolas.      
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Nos produtos de origem animal:   A capacidade do vírus da peste suína africana de permanecer infecioso em produtos comestíveis, como a carne refrigerada é de pelo menos 15 semanas, e provavelmente por muito mais tempo se a carne for congelada. Nos presuntos e salsichas que não foram cozidos ou fumados a alta temperatura o vírus permanece cerca de 3 a 6 meses. A carne de porco crua, seca, fumada e salgada, bem como o sangue ou outros alimentos derivados de carcaça de porco devem ser considerados perigosos se se destinarem à alimentação animal, nomeadamente para suínos.  TRANSMISSÃO DA DOENÇA  No ciclo selvagem entre os facóqueiros orientais (Phacochoerus aethiopicus) e as carraças argasidae do complexo Ornithodoros moubata, a transmissão ocorreu entre as carraças e os facóqueiros orientais neonatais, entre carraças e carraças e entre carraças e suínos domésticos. Os facóqueiros orientais adultos, embora possam apresentar concentrações virais nos nódulos linfáticos, não são excretores de vírus, nem desenvolvem uma virémia que seja perigosa para infetar as carraças que se alimentam do seu sangue. Entre os ixodídeos Ornithodoros, o vírus da peste suína africana tem uma transmissão transovariana, transestadial ou sexualmente dos machos para as fêmeas.   A investigação levada a cabo, ao nível de diversos ectoparasitas, incluindo piolhos dos porcos, ácaros da sarna y outras ixodídeos distintos dos Ornithodoros que se alimentam de suínos, tais como o Rhipicephalus, concluiu a sua incapacidade de manutenção do vírus da peste suína africana, assim como a sua incapacidade de transmissão mecânica. Foi ainda demonstrado que apenas as moscas de estábulo pertencentes ao género Stomoxys mantêm e transmitem vírus com capacidade infetante durante 24 a 48 horas.   Durante os episódios de doença, o contato direto é a principal via de transmissão viral nos suínos infetados, por meio das suas secreções e excreções. A infeção acontece vulgarmente pela via oro-nasal.   A propagação viral da peste suína africana através de meios mecânicos tais como viaturas, equipamentos e instrumentos e roupa contaminada é bastante provável, sobretudo quando se verificam elevados níveis de contaminação ambiental.  A propagação iatrogénica, nomeadamente através de agulhas inconvenientemente esterilizadas também é possível. A transmissão da PSA por aerossóis apenas é possível se as distâncias forem muito curtas, mas existe essa possibilidade.  A Alimentação de suínos com restos de comida constituídos por produtos cárneos de origem suína potencia a propagação da infeção e está na origem do surgimento de muitos focos.    SINAIS CLÍNICOS  O período de incubação varia entre 5 a 15 dias. A doença clínica surge de forma aguda ou mesmo hiperaguda e com um desfecho fatal célere. As formas subagudas e crónicas da peste suína africana apresentam como desfecho a morte, mas não de forma tão célere. Estas formas subagudas foram verificadas na Europa e no Caribe e foram causadas por vírus de virulência baixa. Estas formas são muito pouco frequentes no continente Africano, o que evidencia que a 
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maioria dos vírus conhecidos tem atividade virulenta. A elevada mortalidade dos suínos de todas as idades é um importante indicador da presença de peste suína africana.    As causas da doença podem ser atribuídas à libertação sistémica e local de uma citoquímica 
inflamatória denominada de “fator de necrose tumoral alfa - TNF- α”. Esta citoquímica inflamatória tem atuação ao nível da manifestação clínica da peste suína africana, com sinais como: coagulopatia intravascular e trombocitopenia, lesões locais do tecido e hemorragia, choque e morte celular.   Peste suína africana forma hiperaguda:  Os suínos são vulgarmente encontrados mortos sem que tenham existido sinais que evidenciassem a doença. Antes da morte, alguns animais ficam deitados, atingem temperaturas elevadas, indicada por vermelhidão na porção ventral e nas extremidades em suínos de pele branca. Os suínos buscam sombra, ficam aglomerados uns sobre os outros e exibem uma respiração superficial rápida.   Peste suína africana forma aguda:  Quando infetados por estirpes virulentas os suínos desenvolvem febre persistente de até 42.ºC, tornam-se apáticos e anoréxicos. Ficam aglomerados uns sobre os outros, buscam sombras e por vezes água. Manifestam letargia e prostração. Os suínos de pele branca ficam avermelhados, podendo mesmo tornar-se cianóticos, sobretudo na zona das extremidades (orelhas, membros, cauda, e focinho). As secreções oculares e nasais de natureza mucopurulenta podem ser evidentes. Podem apresentar sinais de dor abdominal, os quais são explanados pela postura adotada, pelos movimentos incómodos e pela mobilização lateral. Ocasionalmente podem ocorrer vómitos. Os suínos podem desenvolver obstipação, apresentando fezes rígidas, cobertas de sangue e muco, a qual é seguida de diarreia com sangue. Usualmente desenvolvem ataxia devido à debilidade dos membros posteriores progredindo para a paralisia. Frequentemente apresentam dificuldade em respirar, podendo mesmo apresentar na cavidade bucal e nas fossas nasais, espuma que pode ser sanguinolenta, o que é indicativo de edema pulmonar que é a principal causa de morte. Os suínos que sobrevivem mais tempo podem desenvolver sinais nervosos, que incluem convulsões, originadas por encefalite. Na mucosa e na pele estão bem visíveis as petéquias e / ou os hematomas de maior dimensão. As fêmeas gestantes comumente abortam em qualquer fase da gestação, não pela transmissão vertical, que não se verifica, mas sim pela elevada temperatura que caracteriza a doença. A duração dos sinais clínicos é normalmente curta de dois a sete dias. A mortalidade dos leitões encontra-se próxima dos 100%.  Peste suína africana forma subaguda  Os suínos que sobrevivem mais tempo, nomeadamente por terem sido infetados por estirpes menos virulentas, apresentam um quadro clínico semelhante ao da forma aguda, contudo evidenciando uma menor severidade. Poderão ocorrer problemas articulares e são frequentes as infeções bacterianas secundárias. A morte ocorre num período variável que vai desde semanas a meses, ou poderá verificar-se a recuperação parcial e a doença progride para a forma crónica.     
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Peste suína africana forma crónica  É caracterizada por uma grande variedade de sinais clínicos, derivados essencialmente das complicações bacterianas secundárias, entre as quais se destacam alterações reprodutivas e articulares. Os suínos podem sobreviver vários meses, contudo a sua recuperação é muito pouco provável.   PATOLOGIA  Patologia macroscópica  Os suínos que morrem por peste suína africana na forma aguda, praticamente não manifestam lesões macroscópicas, salvo ligeiras petéquias e acumulação moderada de líquido, apresentando vulgarmente norte repentina. A carcaça apresenta-se normalmente em boas condições. Nos suínos de pele branca, as extremidades e a superfície ventral, podem encontrar-se cianóticas e poderá haver evidência de hemorragia subcutânea. As membranas mucosas estão frequentemente congestionadas e hemorrágicas. O exame post mortem caracteriza-se por apresentar um edema pulmonar severo e esplenomegalia, adquirindo o baço desta forma uma coloração violeta escura. Esta lesão muito característica da peste suína africana recebeu o nome de esplenomegalia hiperémica, enfarte hemorrágico e esplenite hemorrágica. Além disso, os animais apresentam hemorragias nos gânglios linfáticos, sobretudo nos gânglios mesentéricos e renais que quase sempre afetam o córtex e a medula renal. Existem hemorragias petequiais ao nível dos rins, mucosa da bexiga, faringe e laringe, pleura e coração (endocárdio e pericárdio). Surgimento de hidropericardio, ascite, hidrotórax e congestão hepática. A mucosa do estomago está com frequência muito congestionada e hemorrágica e algumas vezes necrótica. As paredes da vesícula biliar estão mais espessas, apresentam um aspeto gelatinoso e apresentam a coloração castanha clara.   As principais características da peste suína africana na forma subaguda e crónica são a perda da condição corporal, pneumonia intersticial e nódulos linfáticos dilatados, que na forma crónica da doença, assumem uma estrutura firme e fibrosa.   ISTOPATOLOGIA  As alterações patológicas verificadas, são derivadas da passagem dos vírus nos macrófagos, com a consequente destruição massiva destas células e ulterior libertação de citoquinas.  A característica histopatológica de maior realce na peste suína africana é a cariorrexis que consiste na fragmentação da cromatina e a sua distribuição pelo citoplasma, como resultado da desintegração nuclear. A cariorrexis é verificada nos tecidos linfoides e vulgarmente acompanhada de hemorragia. As bainhas de Schweiger-Seidel (S-S) do baço estão quase desaparecidas. As paredes dos vasos sanguíneos, especialmente nos tecidos linfoides, incrementam a sua composição fibrinosa, como consequência da necrose do endotélio e da fuga dos mediadores inflamatórios. Outras alterações incluem a pneumonia intersticial com acumulação de fibrina e macrófagos, a degeneração tubular renal com absorção de pequenas gotas hialinas e a infiltração no sistema porta do fígado com macrófagos.    



    ANEXO I – PLANO DE CONTINGÊNCIA DA PESTE SUÍNA AFRICANA – ASPETOS DA DOENÇA 

_________________________________________________________________________ Campo Grande, 50 – 1700-093 LISBOA TELEF. 21 323 95 00 FAX: 21 346 35 18  Anexo I – PSA – Revisão de Agosto 2015  
 

7 

D I A G N Ó S T I C O   Diagnóstico clínico  A elevada mortalidade dos suínos em todas as faixas etárias serve de forte suspeita de peste suína africana ou peste suína clássica. Outros indicadores deverão ter que ser tidos em linha de conta, tais como: lesões típicas de peste suína, falta de resposta ao tratamento convencional e o facto de não estarem envolvidas outras espécies de animais. Torna-se necessária a diferenciação laboratorial entre a peste suína clássica e a peste suína africana.  Diagnóstico Diferencial  A peste suína clássica é o diagnóstico diferencial mais importante para a peste suína africana. Os sinais clínicos e as lesões macroscópicas são muito semelhantes. As lesões ulcerosas ao nível da junção ileocecal descritas na febre suína clássica, não são frequentes e o enfarte esplénico possivelmente tem uma incidência similar nas duas doenças. Portanto, o diagnóstico laboratorial é fundamental perante uma suspeita de peste suína.  Existem outras doenças virais que podem ser clinicamente confundidas com a peste suína africana, de entre elas podem destacar-se: a síndrome reprodutiva e respiratória suína – PRSS, a qual pode originar uma elevada mortalidade e a Dermatite Suína e Síndrome da Nefropatia – SDNP, que é uma das doenças associadas à infeção por circovírus2 suíno. A SDNP vulgarmente afeta os suínos em crescimento e está caracterizada por lesões cutâneas que surgem como máculas preto-avermelhadas a coalescer, sobretudo nas extremidades posteriores e por nefrose severa. A morbilidade é baixa, mas os suínos afetados acabam sempre por morrer invariavelmente.  As doenças septicémicas bacterianas tais como a erisipela, pasteurelose e salmonelose, geralmente têm uma predileção por uma faixa etária específica, têm menores incidência e taxas de mortalidade, respondem ao tratamento com substâncias antimicrobianas apropriadas e podem ser confirmadas, mediante exame bacteriológico e histopatológico.  O envenenamento com warfarina, uma substância química anticoagulante que faz parte da composição de uma grande percentagem de produtos usados como rodenticidas, origina hemorragias graves e consequente morte. O envenenamento pela ingestão de determinados cogumelos contendo toxinas tais como alfatoxinas e Tricotecenos pode ocasionar hemorragia, mortalidade elevada e a ingestão de tricotecenos proporciona o aparecimento de cariorrexis nos tecidos linfoides. Pese embora os envenenamentos possam causar mortalidade em qualquer faixa etária, existem grupos de animais que podem ficar mais expostos. A confirmação carece de uma análise ao alimento e outra ao fígado do animal.  O envenenamento acidental ou intencional agudo pode determinar a morte dos animais de qualquer idade de forma repentina e será mais rápida que na sequência da infeção por peste suína africana e os sinais clínicos bem como as lesões quando existem, não são sugestivas de peste. A confirmação requer uma análise do conteúdo dos órgãos gastrointestinais.    Diagnóstico Laboratorial  A realização de um diagnóstico adequado só é possível se existir uma amostragem representativa e se a mesma reunir as condições ideais de transporte até ao laboratório. É impossível fazer-se um diagnóstico fidedigno sem uma amostragem favorável.   
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O diagnóstico clínico não permite a realização de um diagnóstico diferencial entre as doenças hemorrágicas, sendo sempre necessária a confirmação laboratorial. Tendo em conta a alta propagação da doença, torna-se imperativo a rápida realização de um diagnóstico laboratorial para adoção de medidas sanitárias adequadas que levem ao rápido controlo e erradicação da doença.   BIBLIOGRAFIA  
 www.veterinariandocs.com.br  
 Preparación de planes de contingência contra la peste porcina africana – FAO producción y sanidade animal;  
 Empres – Boletín de enfermidades transfronterizas de los animales;  
 Sánchez-Vizcaíno J.M. (2010). Detección precoz y planes de contingência para a peste porcina africana –– Conf. OIE;  
 Fichas de información general sobre a enfermedades animales – OIE;  
  African swine fever – Aetiology Epidemiology Diagnosis Prevention and Control, References 

– OIE; 

http://www.veterinariandocs.com.br/
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 A – Suspeita e Confirmação   1. Equipamento de proteção pessoal 
 Fato Tyvek com capuz  
 Luvas látex e de borracha 
 Botas e cobre botas 
 Aventais  2. Material para colheita 
 Frascos para colheita de amostras 
 Tubos com EDTA e tampas para tubos 
 Etiquetas e marcadores 
 Sacos transparentes 
 Contentores: geleiras simples com termo acumulador ou elétricas 
 Suportes para tubos  3. Material médico/farmacêutico 
 Termómetros 
 Seringas e agulhas 
 Bisturis, lâminas, tesoura, facas, pinças diversas e tabuleiro e caixa de inox 
 Algodão, álcool, água oxigenada e betadine   4. Equipamento de contenção/abate 
 Contenção: Cordas e/ou arganéis 
 Anestesia: Pentobarbital sódico, solução injetável 
 Acondicionamento de cadáveres, produtos de origem animal, subprodutos: Sacos de plástico preto (grandes e pequenos) e rolos de fita adesiva   5. Material de higiene e desinfeção 
 Desinfeção: Virkon S ou Limoseptic 
 Toalhetes com álcool  6. Material diverso 
 Apoio: Oleado para o chão  
 Registo: Máquina fotográfica  Caneta esferográfica 
 Formulários da suspeita:  Ficha do exame clínico  Folha de requisição de análises  Modelo de Inquérito epidemiológico Notificação ao produtor a colocar a exploração sob vigilância oficial 
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 Anexos da suspeita Anexos II, III, IV, V, VII e X, caso necessário 
 Formulários da confirmação  Folha de requisição para análises Notificação ao produtor do foco de PSA e das medidas de confirmação Auto de occisão Informação preliminar sobre as categorias de animais ou produtos Anexos da confirmação Anexos II,III, VI, V, VII, VIII IX   
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 As brigadas dos SVL durante as intervenções no âmbito do plano de contingência da PSA (na suspeita, confirmação, abate, vacinação etc.) devem ter em atenção as medidas de biossegurança abaixo elencadas com a finalidade de evitar a disseminação do vírus a outras explorações e/ou animais.   BIOSSEGURANÇA PARA O SVL ANTES E APÓS A VISITA A UMA EXPLORAÇÃO SUINÍCOLA  O SVL deve: 1. Utilizar o equipamento de proteção pessoal (EPP); 2. Efetuar a limpeza e desinfeção antes e depois de visitar qualquer exploração; 3. Estabelecer um ponto de desinfeção à entrada da exploração para o pessoal e material; 4. Não entrar ou trazer qualquer coisa para dentro ou para fora da exploração suspeita ou contaminada, exceto se necessário; 5. Qualquer coisa que esteve exposta na exploração tem que ser limpa e desinfetada antes de ser removida; ex: óculos devem ser desinfetados com toalhetes de álcool; 6. No caso de confirmação de PSA e mesmo quando existirem indícios que levam à suspeita de presença de PSA numa exploração visitada, não poderá deslocar-se a outra exploração com animais suscetíveis até que decorram 72 horas (3 dias) da saída da exploração suspeita.   BIOSSEGURANÇA DOS VEICULOS ANTES E APÓS A VISITA À EXPLORAÇÃO  O SVL deve: 1. Esvaziar todos os itens não essenciais do veículo; 2. Organizar uma área “limpa” (ex: banco de trás) e uma zona “suja” (ex: mala do carro) e forrar com sacos de plástico; 3. Estacionar do lado de fora das instalações. Não entrar com o veículo para dentro da exploração; 4. Deixar as chaves no veículo; 5. Colocar todo o equipamento e material para levar para dentro da exploração dentro de um saco. Voltar ao veículo requer uma mudança do vestuário de proteção exterior; 6. Após a visita à exploração suspeita limpar e desinfetar a viatura: - Na limpeza exterior da viatura usar máquina de pressão ou mangueira e uma esponja descartável. A sujidade exterior deverá ser toda removida (jantes e pneus); - Pulverizar o exterior do veículo com desinfetante; - Na limpeza interior limpar toda a sujidade e deitar fora todo o lixo. Não esquecer de limpar o volante, as mudanças, os pedais e o travão de mão com um pano embebido em desinfetante.  EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO PESSOAL (EPP)  - Fato Tyvek com capuz - 1.º par de luvas (latex) - 2.º par de luvas (latex ou de borracha) - Botas de borracha cobertas, cada uma delas por um cobre botas - Aventais no caso de efetuar exame post mortem na exploração  
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 PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA PARA O SVL  1. A viatura deve ficar do lado de fora da exploração; 2. A brigada do SVL deve equipar-se com equipamento de proteção pessoal fora da exploração; 3. Antes de entrar na exploração estabelecer um ponto de desinfeção à entrada da mesma; 4. Estabelecer uma área suja (dentro da exploração) e uma área limpa fora da exploração. É essencial existir uma rigorosa separação entre as áreas; 5. Colocar um balde ou recipiente com desinfetante com escova na área limpa e um segundo balde ou desinfetante com escova na área suja; 6. Usar desinfetantes autorizados pela DGAV e na concentração adequada;  Entrada na exploração   7. Levar para a exploração um Kit com todo o que é necessário (equipamento, material, consumíveis, canetas, formulários em dentro de micas e instruções) dentro de sacos de plástico; Colocar os telefones e câmaras, etc que não são à prova de água para serem usados na exploração infetada dentro de um saco de plástico selado para que possa desinfetado e descartado. 8. Quando entrar na exploração desinfetar as botas com o cobre botas no balde ou recipiente; 9. Quando entrar no pavilhão/parque limpar e desinfetar o termómetro com álcool. Dentro do pavilhão desinfetar o termómetro por cada grupo de suínos; 10. Limpar e desinfetar as botas e mãos antes de entrar noutro pavilhão/parque da mesma exploração.  Saída da exploração  11. A saída da exploração deve ser unicamente efetuada via ponto de desinfeção; 12. Limpar e desinfetar os itens a serem removidos ex: amostras, formulários e colocar num 
saco na área “limpa”. Todo o que não é essencial deve ficar na exploração num saco 
na área “suja” ex: instruções, canetas, cobre botas; aventais, seringas, agulhas; 13. Limpar e desinfetar o vestuário exterior; A remoção do equipamento de proteção pessoal deve seguir a seguinte sequência: a. Remover o cobre-botas e as luvas e colocar num saco fechado no lado “sujo”; b. Ao remover as luvas os dedos nunca deverão entrar em contacto com a pele ou roupa. O exterior da luva é dobrado sobre o seu interior. Os dedos do operador ficarão em contacto com a parte interior das luvas descartáveis. c. Remover o macaco e colocar num saco fechado no lado “limpo”; d. Se usar óculos estes devem ser desinfetados com toalhetes de álcool (existem desinfetantes que danificam o equipamento); e. Lavar e desinfetar as mãos. Se utilizar um par duplo de luvas seguir esta sequência: a. Remover o primeiro par de luvas;  b. Remover o macaco;  
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c. Lavar as luvas;  d. Remover o 2º par de luvas;  e. Lavar e desinfetar as unhas, mãos e braços.  14. Colocar em sacos duplos tudo o que for para remover para fora da exploração; 15. No veículo colocar os sacos duplos na área “suja”.  Figura: Esquema de um ponto de limpeza e desinfeção na entrada da exploração  

 Fonte: Biosecurity and FMD, Melissa Mclaws, with slides from Nick Honhold, Eoin Ryon, FAO        
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I - Procedimentos do exame clínico e de amostragem em suínos em explorações suspeitas (Capítulo IV, Ponto A da Decisão n.º 2003/422/CE)  Os SVL para confirmar ou excluir a suspeita de PSA numa exploração devem executar os procedimentos e diretrizes, estabelecidos no ponto 2 a 7 do capítulo IV da Decisão n.º 2003/422/CE de 26 de Maio.  A atuação dos SVL está representada na figura 1  Figura 1 – Esquema de atuação do SVL na fase da suspeita no protocolo do exame clínico e de amostragem  SUSPEITAS DE PESTE SUÍNA AFRICANASuspeita clínica sem mortalidade em explorações, matadouros ou transportes Suspeita clínica com mortalidade em explorações,  matadouros ou transportesExame clínico da exploração de origem PROTOCOLO 1 A ou B1 Se não permitir a confirmação
Exame post mortemde animais mortosPROTOCOLO 2

Exame clínico serológico e virológico da exploração de origem – PROTOCOLO 1 A ou B1 e B2

Exame post mortemde animais eutanasiadosPROTOCOLO 2e
Exame serológico e virológico da exploração de origem PROTOCOLO  1 B2

Se não permitir a confirmação

Decisão 2003/422/CECap. 4 A, nº 2 a 7Suspeita serológica em explorações e matadourosExame serológico e virológico da exploração de origem 
– PROTOCOLO 3

Manter a exploração em sequestroPROTOCOLO  1 B3
ou

Excluir a suspeitaPROTOCOLO 1 B4

  Durante a visita à exploração o SVL consoante se tratar de uma suspeita clínica com ou sem mortalidade ou de uma suspeita devido a um resultado serológico que não permita excluir PSA, deve executar os procedimentos dos protocolos abaixo descritos:  PROTOCOLO 1 – EXAME CLÍNICO E LABORATORIAL DE ANIMAIS  Caso se trate de uma suspeita clínica sem mortalidade na exploração, transporte ou matadouro o SVL deve:   1 – Verificar os registos referentes à exploração de mortalidade e de produção;  
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2 – Inspecionar todos os pavilhões ou parques da exploração a fim de selecionar os suínos e efetuar o exame clínico e/ou serológico e virológico,  Protocolo 1 A – Efetuar o exame clínico que deve incluir a medição da temperatura corporal de suínos selecionados do seguinte grupo:  - Suínos doentes ou anoréticos - Suínos recentemente introduzidos  - Suínos de pavilhões ou parques recentemente visitados por pessoas externas - Suínos com resultados serológicos anteriores duvidosos - Suínos em contacto* - Suínos recuperados que estiveram doentes * Suíno em contacto de acordo a alínea d) da Decisão 2002/106/CE de 1 de fevereiro “…são suínos que viveram numa exploração em contacto direto com um ou mais suínos suspeitos de estarem infetados com o vírus da peste suína africana no decurso dos 21 dias precedentes…”.  Protocolo 1 B – Caso o SVL verificar que não existem suínos nas condições descritas no quadro acima, o SVL deve escolher de entre as várias opções:   1. Opção 1: Efetuar o exame clínico com medição de temperatura em suínos selecionados aleatoriamente nos pavilhões ou parques, onde tenha sido identificado um risco de introdução do vírus da PSA.  O número mínimo de suínos a examinar (n) é o seguinte: - Suínos: n=Tabela 2. IC 95-P10;  2. Opção 2: Efetuar o exame serológico e virológico de suínos selecionados aleatoriamente O número mínimo de suínos a examinar (n) é o seguinte: - Seleção aleatória de suínos: n=Tabela 2, IC 95-P10;  3. Opção 3: Manter a exploração em sequestro até ao esclarecimento da situação.  4. Opção 4: Excluir a suspeita.  PROTOCOLO 2 – EXAME POST MORTEM DE ANIMAIS  Se no decorrer da inspeção aos vários pavilhões/parques da exploração forem detetados suínos mortos ou moribundos, o SVL deve efetuar a necropsia, preferencialmente, em pelo menos cinco desses suínos e designadamente em:  - Suínos que, antes da morte, manifestaram sinais muito evidentes de doença - Suínos com febre alta (mais de 40.ºc) - Suínos mortos recentemente  A – Durante a necropsia o SVL detetar lesões sugestivas de PSA, este deve colher amostras de órgãos (de preferência amígdalas, baço ou rim) ou de outras tecidos.  
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 B - Para o caso de o SVL não detetar lesões sugestivas de PSA aquando da necropsia, este deve: 1. Executar o Protocolo A ou B1 mais o B2 no pavilhão ou parque onde os suínos mortos ou moribundos eram mantidos; 2. Efetuar necropsia em 3 ou 4 suínos em contato.  PROTOCOLO 3 – SUSPEITA SEROLÓGICA  Se a suspeita de PSA na exploração em questão estiver relacionada com resultados de testes serológicos já efetuados o SVL deve executar o exame serológico e virológico nos suínos suspeitos e noutros suínos no pavilhão ou parque onde são mantidos os suínos suspeitos. O número mínimo de suínos a examinar (n) é o seguinte: n=Tabela 2, IC 95-P10;  II - Procedimentos de amostragem caso os suínos sejam sujeitos a abate ou occisão a título de medida preventiva numa exploração suspeita (Capítulo IV, Ponto C da Decisão n.º 2003/422/CE)  Durante a occisão preventiva dos suínos na exploração suspeita ou de contacto o SVL deve:   1. Efetuar colheita de sangue para o exame serológico e virológico, aos animais sujeitos à occisão. A amostragem deve abranger sobretudo: - Suínos com lesões post mortem sugestivos de PSA  - Suínos em contacto* - Suínos suspeitos de estarem infetados com o vírus da PSA * Suíno em contacto de acordo a alínea d) da Decisão 2002/106/CE de 1 de fevereiro “…são suínos que viveram numa exploração em contacto direto com um ou mais suínos suspeitos de estarem infetados com o vírus da peste suína africana no decurso dos 21 dias precedentes…”.  2. Efetuar o exame serológico e virológico nos suínos provenientes de cada um dos pavilhões ou parques da exploração, da seguinte forma: - Seleção aleatória de suínos: n=Tabela 2, IC 95-P10;  III - Procedimentos de amostragem nas explorações caso seja efetuado o abate ou a occisão dos suínos após a confirmação da PSA (Capítulo IV, Ponto B da Decisão n.º 2003/422/CE)  Durante o despovoamento da exploração infetada o SVL deve:  1. Efetuar o exame serológico e virológico nos suínos sujeitos a occisão da seguinte forma: - Seleção aleatória de suínos: n=Tabela 2, IC 95-P10.   2. Nas zonas com a presença de vetores infetados com o vírus da PSA devem ser colhidas coleções adequadas de carcaças moles para testes virológicos.   
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3. Nos focos secundários o CNC poderá estabelecer derrogações aos pontos 1 e 2, dependendo da situação epidemiológica.  IV - Procedimentos de verificação e amostragem antes de ser dada autorização de transferência de suínos provenientes de explorações situadas em zonas de proteção ou vigilância caso seja efetuado o abate ou a occisão dos suínos após a confirmação da PSA (Capítulo IV, Ponto B da Decisão n.º 2003/422/CE)  Transferência de suínos das zonas de proteção e vigilância para outras explorações  Para que possa ser concedida autorização de transferência de suínos provenientes de explorações situadas dentro das zonas de proteção e de vigilância para outras explorações dentro das referidas zona (ponto 6.5.1.1. e 6.5.2.1 do Manual de operações da peste suína africana) o SVL deve executar os procedimentos do exame clínico, serológico e virológico abaixo descritos.   1. Nos suínos a transferir executar o exame clínico e laboratorial com medição de temperatura, a todos os suínos no período que antecede as 24 horas que precede a transferência e de acordo com os procedimentos do Protocolo 1;  2. No caso de os suínos terem mais de 3 a 4 meses de idade efetuar os exames atrás referidos de acordo com a seguinte metodologia: - Seleção aleatória de suínos: n=Tabela 2, IC 95-P10; - Seleção aleatória de suínos: n=Tabela 1, IC 95-P5 para o caso do CNC decidir aplicar as derrogações, ao tempo obrigatório de permanência dos suínos nas explorações situadas nas zonas de restrição, previstas nos pontos 6.5.1.3 e 6.5.2.3 deste manual.  3. Se durante a execução deste procedimento o SVL suspeitar de PSA deve efetuar o procedimento do Protocolo 1 e 2, consoante se trate de uma suspeita clínica com ou sem mortalidade.  Transferência de suínos das zonas de proteção e vigilância para abate no matadouro designado.  Para a que seja concedida a autorização o SVL deve:  1. Nos suínos a transferir executar o exame clínico com medição de temperatura, a todos os suínos, no período que antecede as 24 horas que precede a transferência e de acordo com os procedimentos do Protocolo 1;  2. No caso de os suínos terem mais de 3 a 4 meses de idade efetuar os exames atrás referidos de acordo com a seguinte metodologia: - Seleção aleatória de suínos: n=Tabela 3, IC 95-P20;    
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3. Providenciar junto do IS a execução do exame serológico e virológico aos suínos que forem abatidos (colheita de sangue ou órgãos como baço, amígdalas ou gânglios linfáticos), da seguinte forma: - Seleção aleatória de suínos: n=Tabela 2, IC 95-P10; - Seleção aleatória de suínos: n=Tabela 1, IC 95-P5 para o caso do CNC decidir aplicar as derrogações, ao tempo obrigatório de permanência dos suínos nas explorações situadas nas zonas de restrição, previstas nos pontos 6.5.1.3 e 6.5.2.3 deste manual.  4. Se durante a execução deste procedimento o SVL suspeitar de PSA deve efetuar o procedimento do Protocolo 1 e 2.   V - Procedimentos de amostragem nas explorações no âmbito do repovoamento (Capítulo IV, Ponto E da Decisão n.º 2003/422/CE)  A - Foco de PSA não associado a vetores  1. Nas situações de repovoamento em se utiliza a reintrodução de suínos testemunha conforme descrito nos pontos 8.4.1.1. e 8.4.1.2. do Manual de operações da PSA, o SVL deve efetuar o exame serológico aleatório em cada pavilhão/parque: n=Tabela 2, IC 95-P10.  2. No repovoamento total das explorações (ponto 8.4.1.2.) o SVL deve executar o seguinte exame serológico: - Seleção aleatória de suínos: n=Tabela 3, IC 95-P20;  B - Foco de PSA associado a vetores  1. Nas situações de repovoamento em se utiliza a reintrodução de suínos testemunha conforme descrito nos pontos 8.4.2.1 e 8.4.2.2. do Manual de operações da PSA, o SVL deve efetuar o exame serológico aleatório em cada pavilhão/parque: n=Tabela 1, IC 95-P5.  2. No repovoamento total das explorações (ponto 8.4.2.2.) o SVL deve executar o seguinte exame serológico: - Seleção aleatória de suínos: n=Tabela 2, IC 95-P10; - Repetir este mesmo exame serológico, decorridos 60 dias, no mínimo sobre o repovoamento total.  VI - Procedimentos de verificação e amostragem nas explorações situadas na zona de proteção, antes do levantamento das restrições (Capítulo IV, Ponto F da Decisão n.º 2003/422/CE)  Para o levantamento das restrições aplicadas às explorações situadas na zona de proteção o SVL deve efetuar o exame clínico (protocolo 1 A e B1) e serológico (protocolo B2) a todas as explorações.  
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 VII - Procedimentos de verificação e amostragem nas explorações situadas na zona de vigilância, antes do levantamento das restrições (Capítulo IV, Ponto G da Decisão n.º 2003/422/CE)  Para o levantamento das restrições aplicadas às explorações situadas na zona de vigilância o SVL deve efetuar o exame clínico de acordo com a metodologia do protocolo 1 A ou B1 a todas as explorações.  O SVL deve também executar o exame serológico utilizando a metodologia do protocolo B 2 para a amostragem. 1. Em qualquer exploração que o SVL considere necessária a amostragem; 2. Em todos os centros de colheita de sémen. A amostragem deve seguir a seguinte metodologia: - Seleção aleatória de suínos: n=Tabela 2, IC 95-P10; - Seleção aleatória de suínos: n=Tabela 1, IC 95-P5 para o caso do CNC decidir aplicar as derrogações aos prazos de execução dos exames previstas no ponto 6.5.2.3 deste manual.  VIII – Procedimentos de monitorização e amostragem serológica em áreas em que haja suspeita ou confirmação de PSA em suínos selvagens  Definição da área de amostragem  No caso de não existirem dados sobre a densidade e a dimensão da população de suínos selvagens, a área geográfica em que se deve proceder à amostragem deve ser definida tendo em conta a presença permanente de suínos selvagens e de barreiras naturais ou artificiais que impeçam grandes movimentos contínuos de animais. Se tais circunstâncias não se verificarem ou se se tratar de grandes zonas, recomenda-se a criação de áreas de amostragem com cerca de 200km2, em que possam viver habitualmente cerca de 400 a 1000 suínos selvagens.  Na área de amostragem definida deve-se efetuar o seguinte:   1. Recolha de amostras para testes virológicos em suínos selvagens abatidos ou encontrados mortos. As amostras adequadas são as provenientes dos tecidos das amígdalas, dos gânglios linfáticos (gastro-hepáticos, renais, submandibulares e retro faríngeos), do baço, do rim e dos pulmões. Se se tratar de um cadáver autolisado é preferível como amostra um osso longo inteiro ou o esterno.  2. Para a monitorização serológica dos suínos selvagens, o número mínimo de suínos selvagens em que devem ser colhidas amostras deve permitir uma seroprevalência de 5% com um intervalo de confiança de 95%  - n = Tabela 1, IC 95-P5.      
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  Tabelas de Amostragens TABELA 1 – Intervalo de confiança 95% e prevalência 5% (IC95 P5)  Nº de suinos nº de suinos da amostra10 1020 1930 2640 3150 3560 3870 4180 4390 45100 46110 47120 48200 53300 56400 57500 58800 591000 602000 616000 6110000 61    
 TABELA 2 – Intervalo de confiança 95% e prevalência 10% (IC95 P10) Nº de suinos nº de suinos da amostra10 1020 1630 1940 2150 2360 2470 2480 2590 25100 26110 26120 27200 28300 29400 29500 29800 291000 302000 306000 3010000 30  



     ANEXO IV – PLANO DE CONTINGÊNCIA DA PESTE SUÍNA AFRICANA - PROTOCOLO DO EXAME CLÍNICO E AMOSTRAGEM NA EXPLORAÇÃO 

_________________________________________________________________________ Campo Grande, 50 – 1700-093 LISBOA TELEF. 21 323 95 00 FAX. 21 346 35 18  Anexo IV – PSA – Revisão de Dezembro 2015  8 

 TABELA 3 – Intervalo de confiança 95% e prevalência 20% (IC95 P20)  N.º de Suínos N.º de Suínos da amostra 10 820 1030 1140 1250 1260 1370 1380 1390 13100 13110 13120 13200 14300 14400 14500 14800 141000 142000 146000 1410000 14  
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 NORMAS DE LIMPEZA E DESINFEÇÃO PARA EXPLORAÇÕES INFETADAS  Princípios da limpeza e desinfeção  1. As operações de limpeza, desinsectização e desinfeção e, sempre que necessário as operações de destruição de roedores devem ser efetuadas sob controlo do CLC;  2. Os desinfetantes e os biocidas devem aprovadas pela DGAV. Na tabela dos desinfetantes indicam-se os desinfetantes, n.º de autorização, ações, composição, posologia e recomendações.  a) Produtos de Uso Veterinário (Desinfetantes autorizados anteriormente a 3 de Maio de 2002)  DESINFECTANTES N.º DE AUTORIZAÇÃO ACÇÕES COMPOSIÇÃO POSOLOGIA/ RECOMENDAÇÃO 
TH4+ APV. N.º 13/2000/DGV 

Desinfetante, Bactericida, Virucida, Fungicida Instalações pecuárias, Matadouros, Material de transporte e Armazenagem de alimentos, Armazéns frigoríficos, Material de transporte de produtos de origem animal e Indústria agroalimentar 

Cloreto de didecil dimetil amónio, Cloreto de dioctildimetil amónio, Cloreto de octidecil-dimetil amónio, Cloreto de alquil dimetil benzil amónio, Glutaraldeído, Excipientes 

Desinfeção corrente: 0.5 % Pulverização: 0.3 L / m2 Nebulização: 5 ml / m3 Termo nebulização: 2.5 ml / m3 – 4 horas * 1.5 ml / m3 –   6 horas *   
VIRKON S APV n.º 9/95 Desinfetante: Bactérias, Fungos, vírus e fermentos Instalações pecuárias, Equipamentos para esgotos e fossas 

Sal triplo de potássio, Dodecil benzeno sulfonato de sódio, excipiente 
Desinfeção: 10 gr / L de água Limpeza e Desinfeção de Equipamento: 1 % Nebulização: 1 % (1 L de solução / 100 m2 

914 APV. N.º 04/88DGP 
Desinfetante para uso agroalimentar e inibidor da corrosão Virucida, Bactericida, Fungicida Instalações pecuárias, bovinos, caprinos, ovinos, aves, coelhos, talhos, Indústrias Alimentares – Bebidas, Lacticínios, Peixarias, Limpeza e desinfeção de instrumentos diversos e recipientes, pavimentos, paredes, salas refrigeradas 

Hipoclorito de sódio 32%, Hidróxido de Potássio, Silicato e Tripolifosfato de sódio 25% 
Desinfecção corrente: 0.5 % Pulverização: 0.3 L / m2 Nebulização: 5 ml / m3 Termonebulização: 2.5 ml / m3 – 4 horas * 1.5 ml / m3 –   6 horas * 
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DESINFECTANTES N.º DE AUTORIZAÇÃO ACÇÕES COMPOSIÇÃO POSOLOGIA/ RECOMENDAÇÃO 
AV5 APV n.º 08/88DGP 

Desinfeção superfície e Nebulização  Instalações pecuárias, material, rodilúvios, instrumentos, salas de ordenha, pedilúvios, transporte de animais vivos 
Glutaraldeído, Formalina, Álcool, isento de amónio quaternário 

Por contacto: 1L de diluição (0.5%) em água morna para 3 ou 4 m2 de superfície Nebulização: 5L de diluição (0.5%) em água à temperatura do circuito para 1000 m3 durante 1 hora  
EWABO ALDEKOL DES 03 APV Nº 11/95 Desinfetante e detergente: Bactericida, Fungicida e Virucida Explorações Pecuárias, limpeza de superfícies, solos, paredes, tetos e equipamento de transporte 

Cloreto de Benzalcónio, Glutaraldeído e Formaldeído 
Desinfeção especial: 0.5% (1L:200L) – 4horas Desinfeção preventiva: 0.25% (1L:400L) – 2horas Nebulização: Por cada 1000m3misturar 1L Aldekol Des 03 c/ 3.5 L formalina (ou água) 

EWABO ALDEKOL DES VA APV n.º 12/95 
Desinfetante, Lavagem e Nebulização, com efeito Bactericida, Virucida e Fungicida Instalações pecuárias de suínos, aves e anexos, desinfeção de botas  

Cloreto de dodecildimetilamónio, Glutaraldeído, Formaldeído, Glioxal, Isopropanol, Isotridecanoletoxilato 
Desinfeção geral:1L:400L de água,  Surtos de doença:1L:100L de água, Desinfeção de Botas: solução a 5% (1L:20L de água) *Tempo de contacto Fonte: DSMS/DGAMV  b) Biocidas de Uso Veterinário (Desinfetantes autorizados depois de 3 de Maio de 2002)  BIOCIDAS N.º DE AUTORIZAÇÃO ACÇÕES COMPOSIÇÃO POSOLOGIA/ RECOMENDAÇÃO 

Septrivet ACM n.º 083/00/11NBVPT 
Pastilhas para solução desinfetante com atividade bactericida, fungicida e virucida (VPSA) para utilização por imersão ou pulverização de pedilúvios, veículos de transporte, equipamentos, paredes, superfícies e pavimentos de instalações pecuárias. 

Trocloseno de sódio 8,5g, excipientes q.b.p. 17,00g 1 Pastilha a 10 litros de água para obter uma solução com 500 ppm de cloro disponível. 
Limospetic Concentrado ACM n.º 063/00/11/NBVPT Higiene e Desinfeção de superfícies (paredes, solos e outras superfícies laváveis) para utilizar em 

Glioxal 10%, Cloreto de benzalcónio 6,8%, Formaldeído 6%, Glutaral 2,5%, 
Ação Bactericida: 0,5%, tempo de contacto mínimo 15 minutos. Ação Virucida: 0,5%, tempo 
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BIOCIDAS N.º DE AUTORIZAÇÃO ACÇÕES COMPOSIÇÃO POSOLOGIA/ RECOMENDAÇÃO instalações e equipamentos veterinários e em indústria agroalimentar. Bactericida, fungicida e virucida (VPSA). 
Excipientes q.b.p. 100% de contacto mínimo 15 minutos. Ação Fungicida: 8%, tempo de contacto mínimo 15 minutos. 

Septrivet ACM n.º 083/00/11NBVPT 
Pastilhas para solução desinfetante com atividade bactericida, fungicida e virucida para utilização por imersão ou pulverização de pedilúvios, veículos de transporte, equipamentos, paredes, superfícies e pavimentos de instalações pecuárias. 

Trocloseno de sódio 8,5g, excipientes q.b.p. 17,00g 

1. Limpar previamente os equipamentos ou superfícies a desinfetar removendo toda a sujidade orgânica. 2. Preparar a solução de Septrivet adicionando 1 pastilha a 10 litros de água para obter uma solução com 500 ppm de cloro disponível. 3. Deixar atuar durante 5 minutos para atividade bactericida, 15 minutos para atividade fungicida e 30 minutos para atividade virucida. 4. Enxaguar abundantemente com água potável. 
Virucid RTU ACM n.º175/00/14NBVPT 

Biocida de uso veterinário. Desinfetante com atividade bactericida, virucida e fungicida para a desinfeção de alojamentos dos animais, equipamento e meios de transporte dos animais. 
Glutaraldeído  0.05%; Cloreto de benzalcónio 0,08%; Cloreto de didecil dimetil  amónio 0,04%; propano-2-ol  0.07%; Água q.b.p. 100% 

Modo de utilização  
• Primeiro, lavar as superfícies antes da desinfeção de modo a eliminar a sujidade. 
• Dosagem: pronto para usar  
• Tempo de contato: 15 minutos  
• Não é necessário enxaguar a superfície após a desinfeção. 

Hypred Force 7 ACM n.º176/00/14NBVPT 
Biocida de uso veterinário. Desinfetante bactericida, leveduricida e virucida para equipamentos e instalações pecuárias (PT3). 

Glutaral 13%, Cloreto de benzalcónio 8%, Cloreto de didecildimetilamónio  1,5%, excipientes q.b.p. 100%. 

Limpar e enxaguar previamente o material e as superfícies duras a desinfetar.          * Pulverização a baixa pressão e aplicação de espuma: Concentração: 1% (10 ml de HYPRED FORCE 7 para 1 litro de água) Tempo de contato: ≥ 30 minutos Temperatura: Ambiente    * Termonebulização : 
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BIOCIDAS N.º DE AUTORIZAÇÃO ACÇÕES COMPOSIÇÃO POSOLOGIA/ RECOMENDAÇÃO Concentração bactericida e virucida: 2,6 ml/m3 Tempo de contato aconselhado: 4 h Temperatura: Ambiente Fonte: DSMS/DGAMV  3. A atividade dos desinfetantes deve ser avaliada antes da sua utilização, uma vez que a atividade de alguns deles pode diminuir na sequência de armazenamento prolongado;  4. As condições de utilização dos agentes desengordurantes e dos desinfetantes devem assegurar que a respetiva eficácia não fica comprometida, devendo ser observados os parâmetros técnicos indicados pelo fabricante, como a pressão, a temperatura mínima e a duração do contato necessárias;  5. Independentemente do desinfetante utilizado importa aplicar as seguintes regras gerais: 5.1. Embebição completa do material de cama e das matérias fecais pelo desinfetante; 5.2. As operações de limpeza devem sempre preceder as operações de desinfeção. Lavagem e limpeza, com varredura e esfrega cuidadosas do solo; do pavimento, das rampas e dos muros, depois se possível, da remoção ou desmontagem do equipamento ou instalações, por forma a não limitar as operações de limpeza e desinfeção; 5.3. Seguidamente, nova aplicação de desinfetante durante um período mínimo de contato indicado pelo fabricante; 5.4. A água utilizada para as operações de limpeza deve ser eliminada de modo a evitar o risco de contaminação.  Limpeza e desinfeção preliminares   1. Este tipo de limpeza é efetuado sob controlo do CLC durante a occisão dos suínos.  2. Durante a ocisão dos animais devem tomar-se todas as medidas necessárias para reduzir ao mínimo a dispersão do vírus da PSA, nomeadamente: - Desligar os equipamentos de ventilação;  - O fornecimento de vestuário de proteção e chuveiros; - A descontaminação do equipamento usado dos instrumentos e instalações; - A interrupção da energia elétrica da ventilação.  3. As carcaças dos suínos sujeitos á ocisão devem ser aspergidas com desinfetantes.   4. Se as carcaças tiverem de ser retiradas da exploração para serem tratadas devem ser utilizados recipientes fechados e estanques.  
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  5. Imediatamente após a retirada das carcaças de suíno com vista a sua transformação, as partes da exploração em que estes animais estavam alojados, assim como outras partes dos outros edifícios, áreas ao ar livre, etc; contaminadas durante a ocisão, o abate, exame post mortem, devem ser aspergidos com desinfetante.   6. Os tecidos ou sangue derramados durante o abate ou ocisão, exame post mortem devem ser eliminados juntamente com os cadáveres.  7. Desinfeção de todo o material não descartável utilizado nas operações de abate. O restante material será destruído por enterramento ou queima.  8. Queimam-se as estruturas de madeira.  9. O desinfetante utilizado deve permanecer na superfície durante, pelo menos 24 horas.  Limpeza e desinfeção finais   1. Estrume e material da cama contaminados devem ser retirados e tratados da seguinte forma: a) O estrume e material das camas devem ser amontoados para fermentação, aspergidos com desinfetante e deixados assim durante 42 dias ou destruídos por enterramento.  b) O chorume também deverá ser armazenado durante 60 dias após a última adição de material infecioso.   2. Gordura e sujidade devem ser retiradas de todas as superfícies através da aplicação de um desengordurante e as superfícies lavadas com água.  3. Após a lavagem com água, deve proceder-se a uma nova aspersão de desinfetante.  4. Após 7 dias, as instalações devem ser tratadas com um agente desengordurante, lavadas com água, aspergidas com desinfetante e lavadas de novo com água.  
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 Procedimentos de colheita de amostras a serem efetuados pelo SVL  1. COLHEITA DE AMOSTRAS  1.1  Técnica de colheita de sangue  O SVL deve colher sangue total nos suínos com febre e que apresentem sintomas clínicos que levem a suspeitar de PSA.  Existem várias vias de acesso para colher sangue em suínos, como sejam a veia cava ou cranial, veia jugular, veias das orelhas, veias da cauda, seio orbital ou veia cefálica.   A técnica de colheita de sangue que se recomenda em suínos é a colheita de sangue na veia jugular.  Colheita de sangue na jugular em suínos   O suíno adulto deve estar contido pelo focinho, com extensão do pescoço, a cabeça levantada levemente e o corpo alinhado.  Não devem ser colhidas amostras de sangue em Leitões (< 20 kg) com idade inferior a 8 semanas.   Nos suínos dos 20 kg aos 30 kg a posição de contenção é a posição de decúbito dorsal com os membros anteriores esticados para a zona caudal e a cabeça fixa.  Figura 1 – Método de contenção e local de recolha de sangue  

  Fonte: (2)      
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  Figura 2 – Métodos de contenção e local de recolha de sangue 

 
 O sangue deve ser colhido na veia jugular direita para não danificar o nervo vago esquerdo, uma vez que o nervo vago do lado direito é menos inervado que o nervo vago do lado esquerdo. A punção do nervo vago pode causar sinais de dispneia, cianose e convulsões.  A punção é realizada na fossa jugular lateralmente à cartilagem do manúbrio e cranialmente ao contorno da articulação da escápula. A agulha deve ser introduzida cerca de 5 cm cranialmente à entrada do tórax. Colher cerca de 5 a 10 ml.  Seguidamente introduzir o sangue no tubo com anticoagulante.  Figura 3 Localização dos vasos da região cervical em relação à cartilagem do manúbrio 

 Fonte: (1) 
 Figura 4: Colheita de sangue  

Fonte: (7) 
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 Fonte: (1)  1.2 Técnica de colheita de órgãos  O SVL deve colher dos animais mortos ou moribundos. No segundo caso os suínos devem ser eutanasiados.   Eutanásia de suínos   - Medicamento: Pentobarbital sódico, solução injetável   - Dosagem: suínos com peso vivo acima dos 30 kg - 1,5 ml/5 kg (450 mg/5 kg)           Suínos com peso vivo abaixo dos 30kg - 1,5 ml/10 kg (450 mg/10 kg).   O resumo das características do medicamento, rotulagem e anexo informativo encontram-se disponíveis na intranet da DGAV para consulta do SVL.  Em alternativo no caso de leitões mortos, o SVL poderá enviar as carcaças inteiras para o laboratório, devidamente identificadas e acondicionadas.  O SVL deve colher as seguintes amostras de órgãos:  - Amostras mais adequadas: amígdalas, baço e rim; - Também se recomenda: recolha de duas amostras de dois tecidos linfoides, os gânglios linfáticos (retro faríngeos, parotídeos, mandibulares ou mesentéricos).    Resumo da técnica de colheita de amostras em suínos:  1. Colocar o suíno em decúbito dorsal, com a cabeça voltada para o lado esquerdo;  2. Desarticular os membros, cortar a pele, os músculos e o ligamento coxofemoral; 3. Fazer uma incisão linear a partir da extremidade da mandibula até à região abdominal ventral; 4. Rebater a pele de ambos os lados do cadáver; 
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5. Extrair a língua, traqueia e esófago; 6. Efetuar a colheita das amígdalas e de gânglios linfáticos; 7. Efetuar uma incisão na musculatura, ao longo da linha branca, desde o esterno até ao púbis e a seguir outra incisão na musculatura desde o externo, acompanhando o osso costal até o ponto mais próximo do ráquis; 8. Proceder a abertura da cavidade abdominal e efetuar a colheita dos tecidos do baço, rim e gânglios mesentéricos.  Figura 3 – Sequência de procedimentos para abertura do suíno  Fonte (3) 
 

 

     

Animal em decúbito dorsal 
Exame das articulações 

Início da desarticulação dos membros 

Cadáver com todos os membros desarticulados 



    ANEXO V – PLANO DE CONTINGÊNCIA PESTE SUÍNA AFRICANA – PROCEDIMENTOS DE COLHEITA DE AMOSTRAS 

_________________________________________________________________________ Campo Grande, 50 – 1700-093 LISBOA TELEF. 21 323 95 00 FAX. 21 346 35 18  Anexo V_PSA – Revisão de Dezembro 2015  
 

5 

 
 Fonte: (3)   1.3 Colheita de amostra de osso  Se se tratar de carcaças autolisadas o SVL deve efetuar a colheita de um osso inteiro ou externo. Para o efeito utilizar a técnica descrita no ponto 1.2 da colheita de órgãos.   

Retirada da pele 

Cavidades torácica e abdominal abertas para exame das vísceras in situ 

Cavidades torácica e abdominal abertas e retirada de vísceras torácicas 
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 LISTAGEM DAS MINUTAS INTERNAS  1 - MINUTA I/PSA_1 - Relatório de ocorrência a comunicar a suspeita de PSA;   2 – MINUTA I/PSA_2 – Comunicação do foco de PSA à Comissão Europeia;  3 - MINUTA I/PSA_3 – Edital das medidas de confirmação da exploração, e das zonas de proteção e de vigilância;  4 - MINUTA I/PSA_4 - Relatório de ocorrência a comunicar as medidas de confirmação;   5 - MINUTA I/PSA_ 5 - Relatório de ocorrência a comunicar a suspeita nos animais selvagens;  6 - MINUTA I/PSA_6 – Edital das medidas de confirmação nas populações de suínos selvagens e nos suínos domésticos na zona infetada;  7 - MINUTA I/PSC_7 - Relatório de progresso sobre as medidas de confirmação na zona infetada   
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 MINUTA I/PSA_1 – Relatório de ocorrência a comunicar a suspeita de PSA Mensagem eletrónica ou fax  Exmo. Sr. Diretor Geral  C/C Diretora de Serviços de Saúde e Proteção Animal   Assunto: COMUNICAÇÃO DE SUSPEITA DE PESTE SUÍNA AFRICANA (PSA)  Comunicação de suspeita  Dados da exploração suspeita:  Exploração suinícola pertencente _________________________ (nome), produtor, detentor da exploração suinícola com a marca ______________, sita em __________________________________, freguesia _____________________, concelho de __________________________,  Data da notificação da suspeita:  Quem notificou:  Data e hora da visita à exploração pelo SVL:  Dados sobre a doença: - N.º total de suínos doentes________________ - N.º total de suínos mortos_________________  Suspeita excluída SIM              NÃO  Em caso a suspeita seja excluída indicar o motivo:  Caso a suspeita não seja excluída preencher o item seguinte:  Medidas aplicadas:    Com os melhores cumprimentos  O Diretor de Serviços  Anexar: Ficha do exame clínico e cópia da folha de requisição de análises (se forem colhidas amostras) 
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 MINUTA I/PSA_2 – Comunicação do foco de PSA à Comissão Europeia  Mensagem eletrónica ou fax  Mr. Bernard Van Goethem Director Veterinary and International Affairs - DG Health and Consumers - European Commission  Subject: African Swine Fever in (number domestic swine/wild boar) in Portugal   Outbreak number ASF/ Year  1. Location of the outbreak  2. Description of the holding  (Type and production system: Breeding pigs, Rearing pigs, Fattening pigs, intensive, free range; number of pigs by categories or number of wild boars)  3. Suspicion of disease  (Date of the report, n. º of sick and dead animals by categories, clinical signs, sample taken)   4. Method of diagnostic  5. Date of confirmation of the disease  6. Measures taken  7. Depopulation (Date)  8. Date of preliminary cleaning & disinfection  9. Epidemiology (Possible origin of the  disease)  10. Zone establishment  Protection zone  Surveillance zone   Yours sincerely    The General Director  Annex: Maps
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 MINUTA I/PSA_3 – Edital das medidas de confirmação da exploração, e das zonas de proteção e de vigilância  EDITAL n.º PESTE SUÍNA AFRICANA  (Nome), Diretor-Geral de Alimentação e Veterinária, na qualidade de Autoridade Sanitária Veterinária Nacional, ao abrigo n.º 4.º do Decreto-lei n.º 39.209/53, de 14 de Maio, conjugado com o Decreto-lei n.º 267/2003 de 25 e o Decreto-lei n.º 142/2006 de 27 de Julho, torna público que:  Foi confirmada a presença do vírus da Peste Suína Africana (data dia/mês/ano) numa exploração suinícola sita (lugar/freguesia/Concelho).  Atendendo à legislação nacional em vigor torna-se obrigatória a adoção de medidas específicas previstas para estas situações;  Na observância da supracitada legislação, deverá ser dado imediato cumprimento às disposições aí constantes, nomeadamente:  1. É estabelecida uma cadeia de comando única na estrutura dos Serviços da DGAV responsável por todas as medidas de prevenção e combate à Peste Suína Africana;  2. A estrutura antes referida é constituída pelo Centro Nacional de Controlo (CNC) e pelos Centros Locais de Controlo (CLC), que se localizam na Direção-geral de Alimentação e Veterinária e nas Direções de Serviços de Alimentação e Veterinária das regiões;  3. A direção do CNC é da competência do Diretor-geral de Veterinária e, na sua ausência (colocar o nome de quem substituí o Diretor-geral);  4. A responsabilidade pelo funcionamento do CNC é delegada no Diretor de Serviços de Proteção Animal e, na sua ausência (colocar o nome de quem substituí o Diretor-geral);  5. Os diretores de Serviços das Direções de Serviços de Alimentação e Veterinária das regiões são os responsáveis pelos CLC;  6. À estrutura agora criada compete desenvolver as ações inerentes à prevenção e ao respetivo plano de contingência;  7. À Occisão da totalidade dos animais existentes na exploração referenciada onde foi confirmado o foco de Peste Suína Africana, e respetiva destruição no local (ou colocar nome e n.º de controlo veterinário do matadouro);  
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   8. Nas explorações (colocar n.º de explorações) suinícolas de contato, designadamente sitas nos (lugar, freguesia, concelho) deverá proceder-se a: - (discriminar as medidas adotadas para as explorações de contato)  9. Estabelecimento de duas zonas, uma zona de proteção torno do foco de pelo menos 3 km de raio, ela própria incluída numa zona de vigilância em torno do foco de pelo menos 10 km de raio, localizadas nas seguintes coordenadas: 9.1. Zona de Proteção (colocar os limites e respetivas coordenadas) 9.2. Zona de vigilância (colocar os limites e respetivas coordenadas)  10. Na zona de proteção deverá proceder a: (colocar as medidas adotadas)  11. Na zona de vigilância deverá proceder a: (colocar as medidas adotadas)  12. Toda e qualquer suspeita de Peste Suína Africana deverá ser comunicada de imediato ao CNC e CLC;  13.  As infrações ao disposto no presente Edital são punidas nos termos dos artigos 23.º e 24.º do Decreto-lei n.º 267/2003 de 25 de outubro.  14. Este Edital entra imediatamente em vigor, solicitando-se a todas as autoridades veterinárias policiais e administrativas que fiscalizem o seu integral e rigoroso cumprimento.       Lisboa, data (dia/mês e ano)    O DIRETOR-GERAL   
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 MINUTA I/PSA_4 - Relatório de progresso sobre as medidas de confirmação Mensagem eletrónica ou fax  Exmo. Sr. Diretor Geral  C/C Diretora de Serviços de Saúde e Proteção Animal   Assunto: RELATÓRIO DE PROGRESSO SOBRE AS MEDIDAS DE CONFIRMAÇÃO  Edital n.º :  DSAVR/DAV:  Data:  1 - Dados sobre o foco  Marca do foco Data do despovoamento N.º de suínos sujeitos a ocisão 
Método da occisão N.º de amostras colhidas N.º das análises Data da limpeza, desinfeção e desinsectização preliminares  

Data da limpeza, desinfeção e desinsectização Finais          2 – Dados sobre as explorações contato  Marca Data do Exame clínico N.º de suínos Data do exame virológico e serológico N.º de amostras colhidas N.º das análises Resultados laboratoriais                                                           
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 3 – Dados sobre as explorações na zona de proteção  Marca Data do Exame clínico N.º de suínos Data do exame virológico e serológico N.º de amostras colhidas N.º das análises Resultados laboratoriais                                             4 – Dados sobre as explorações na zona de vigilância  Marca Data do Exame clínico N.º de suínos Data do exame virológico e serológico N.º de amostras colhidas N.º das análises Resultados laboratoriais                                              Com os melhores cumprimentos  O Diretor de Serviços  Anexar: Fichas do exame clínico e cópias de folha de requisição de análises (se forem colhidas amostras).  
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 MINUTA I/PSA_5 – Relatório de ocorrência a comunicar a suspeita de PSA nos animais selvagens Mensagem eletrónica ou fax  Exmo. Sr. Diretor Geral  C/C Diretora de Serviços de Saúde e Proteção Animal   Assunto: COMUNICAÇÃO DE SUSPEITA DE PESTE SUÍNA AFRICANA (PSA) EM SUÍNOS SELVAGENS  Comunicação de suspeita  Dados do local onde foi encontrado o javali morto ou abatido:  DSAVR/DAV_________________________ no lugar_____________________________________________, freguesia ________________________________________, concelho de __________________________,  Data da notificação da suspeita:  Quem notificou:  Data e hora da visita ao local pelo SVL:  Dados sobre a doença: - N.º total de javalis abatidos________________ - N.º total de javalis encontrados mortos_________________  Suspeita excluída SIM              NÃO  Em caso a suspeita seja excluída indicar o motivo:  Caso a suspeita não seja excluída preencher os itens seguintes:  Foram colhidas amostras:   Em caso de resposta afirmativa. N.º,  tipo de amostras e n.º da análise  Com os melhores cumprimentos  O Diretor de Serviços  Anexar: Questionário do inquérito epidemiológico dos animais selvagens e cópia da folha de requisição de análises (se forem colhidas amostras)   
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 MINUTA I/PSA_6 – Edital das medidas de confirmação nas populações de suínos selvagens e nos suínos domésticos na zona infetada  EDITAL n.º PESTE SUÍNA AFRICANA  (Nome), Diretor-Geral de Alimentação e Veterinária, na qualidade de Autoridade Sanitária Veterinária Nacional, ao abrigo n.º 4.º do Decreto-lei n.º 39.209/53, de 14 de Maio, conjugado com o Decreto-lei n.º 267/2003 de 25 de outubro e o Decreto-lei n.º 142/2006 de 27 de Julho, torna público que:  Foi confirmada a presença do vírus da Peste Suína Africana a (data dia/mês/ano) (n.º de suínos selvagens) no local (lugar/freguesia/Concelho), na zona de caça (n.º e nome).  Atendendo à legislação nacional em vigor torna-se obrigatória a adoção de medidas específicas previstas para estas situações;  Na observância da supracitada legislação, deverá ser dado imediato cumprimento às disposições aí constantes, nomeadamente:  1. É estabelecida uma cadeia de comando única na estrutura dos Serviços da DGAV responsável por todas as medidas de prevenção e combate à Peste Suína Africana;  2. A estrutura antes referida é constituída pelo Centro Nacional de Controlo (CNC) e pelos Centros Locais de Controlo (CLC), que se localizam na Direção-geral de Alimentação e Veterinária e nas Direções de Alimentação e Veterinária das regiões;  3. A direção do CNC é da competência do Diretor-geral de Veterinária e, na sua ausência (colocar o nome de quem substituí o Diretor-geral);  4. A responsabilidade pelo funcionamento do CNC é delegada no Diretor de Serviços de Proteção Animal;  5. Os diretores de Serviços das Direções de Alimentação e Veterinária das regiões são os responsáveis pelos CLC;  6. À estrutura agora criada compete desenvolver as ações inerentes à prevenção e ao respetivo plano de contingência;  7. Estabelecimento de uma zona infetada, localizada nas seguintes coordenadas:  (colocar os limites e respetivas coordenadas)  8. Na zona infetada deverá proceder a: (colocar as medidas adotadas nos suínos selvagens)   
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  9. Na zona infetada deverá proceder a: (colocar as medidas adotadas para as explorações de suínos domésticos)  10. Toda e qualquer suspeita de Peste Suína Africana deverá ser comunicada de imediato ao CNC e CLC;  11.  As infrações ao disposto no presente Edital são punidas nos termos dos artigos 23.º e 24.º do Decreto-lei n.º267/2003 de 25 de outubro.  12. Este Edital entra imediatamente em vigor, solicitando-se a todas as autoridades veterinárias policiais e administrativas que fiscalizem o seu integral e rigoroso cumprimento.       Lisboa, data (dia/mês e ano)    O DIRETOR-GERAL 
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MINUTA I/PSA_7 - Relatório de progresso sobre as medidas de confirmação na zona infetada Mensagem eletrónica ou fax  Exmo. Sr. Diretor Geral  C/C Diretora de Serviços de Saúde e Proteção Animal   Assunto: RELATÓRIO DE PROGRESSO SOBRE AS MEDIDAS DE CONFIRMAÇÃO  Edital n.º :  DSAVR/DAV:  Data:  1 - Dados sobre o caso de PSA em javalis   N.º de Javalis encontrados mortos  N.º de amostras colhidas N.º das análises Resultados  Método de eliminação do cadáver       N.º de Javalis abatidos N.º de amostras colhidas N.º das análises Resultados  Método de eliminação do cadáver       2 – Dados sobre as explorações na zona infetada   Marca Data do Exame clínico N.º de suínos Data do exame virológico e serológico N.º de amostras colhidas N.º das análises Resultados laboratoriais                                      Com os melhores cumprimentos  O Diretor de Serviços 
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PLANEAMENTO E PREPARAÇÃO DA AÇÃO DE DESPOVOAMENTO  Medidas a tomar nas explorações em que se procede à occisão dos animais  A realização do abate dos animais na exploração deve ser sempre feita sob o controlo oficial e com a utilização dos meios de abate e de occisão em consonância com a legislação vigente relativa ao Bem-estar Animal, o Regulamento 1099/2009/CE, do Conselho, de 24 de Setembro que estabelece regras relativas à occisão dos animais de interesse pecuário assim como à occisão de animais para efeitos de despovoamento e operações complementares.   As operações a levar a cabo envolvem uma série de medidas higiosanitárias que abrangem todo o processo e que visam a destruição total do vírus e a sua difusão.  Assim, será necessário considerar as seguintes medidas: 
 Nas operações de abate deve participar apenas o número de pessoas estritamente necessário; 
 Deverá ser limitada a entrada de pessoas e veículos alheios à exploração; 
 O material utilizado, preferencialmente descartável, o não descartável será desinfetado com os desinfetantes autorizados para eliminação do vírus da PSA; 
 Deverá ser providenciado um Local de Desinfeção à entrada e/ou saída da exploração (veículos e calçado – Anexo V – Medidas de Biossegurança); 
 Todo o vestuário, rações, calçado, material descartável, desperdícios, deverão ser eliminados junto com os cadáveres, no final das operações de abate.  Sempre que seja possível, o abate e a eliminação dos cadáveres devem ser feitos na exploração. Contudo no caso da ação de despovoamento ocorrer fora da exploração onde foi confirmado o foco de PSA, como por ex: num matadouro ou noutro local devem ser tidas em consideração as disposições legais em vigor relativas ao transporte, carga e descarga, sempre que os animais tiverem que ser deslocados (Regulamento 1/2005, de 22 de Dezembro 2004).  Quanto à dimensão da operação de despovoamento, deve-se determinar a escala (dimensão) da operação de despovoamento, o(s) método(s) de occisão a aplicar e o tempo necessário para abater o número de animais estipulado, utilizando os métodos de occisão selecionados. Esta operação será adaptável a um cenário de doença em situação de contingência de PSA.  O responsável do grupo operacional deve desenvolver um plano para abater, de forma humanitária, os animais nas explorações/instalações afetadas, tendo ainda em consideração sectores correlacionados que possam estar direta ou indiretamente ligados à eficácia de tal plano, equipamentos, deslocação e transporte de animais quando necessário, deslocação de pessoas, remoção de carcaças, desinfeção de locais, logística de apoio diário aos grupos operacionais, gestão diária da comunicação/informação para o exterior  
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 Para a eficaz prossecução da ação de despovoamento devem ser acautelados:  
 Protocolos com empresas fornecedoras de equipamentos e materiais. 
 Protocolos com os matadouros da(s) área(s) de atuação.  
 Competência e perfil do pessoal que integrará as equipas de occisão.    A seleção dos métodos de occisão a utilizar numa ação de despovoamento /abate sanitário total do efetivo, meios e equipamentos para os levar a cabo, bem como a sua correta e eficaz aplicação, nomeadamente visando o bem-estar dos animais, são procedimentos da maior importância para o sucesso da mesma.  A DGAV (Divisão de Bem-Estar Animal) elaborou um “Guia Prático de Maneio e despovoamento de Espécies Pecuárias em situações de Emergência”. (http://intranet2/dspa/dbea/Documentos%20Partilhados/Manuais/Abate,%20Ocisão%20e%20Despovoamento/Guia%20Prático%20de%20Maneio%20e%20Despovoamento.pdf)  O Quadro de Planificação serve de orientação para uma correta planificação da operação de despovoamento 

 

http://intranet2/dspa/dbea/Documentos%20Partilhados/Manuais/Abate,%20Ocisão%20e%20Despovoamento/Guia%20Prático%20de%20Maneio%20e%20Despovoamento.pdf
http://intranet2/dspa/dbea/Documentos%20Partilhados/Manuais/Abate,%20Ocisão%20e%20Despovoamento/Guia%20Prático%20de%20Maneio%20e%20Despovoamento.pdf
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Diretrizes e procedimentos a ter em conta: A - Quanto à Exploração  
 Priorizar a atuação, quando estão envolvidas várias explorações, no âmbito no âmbito de uma situação de Peste Suína Clássica: 
 Primeiro nas explorações/instalações infetadas; 
 Depois nas explorações/instalações possivelmente afetadas – i.e., nos locais onde possivelmente os animais tenham sido expostos à doença; 
 Por fim, nos focos da doença, nas explorações que tenham animais que possam ter sido contaminados e que estão afastados das áreas mais afetadas.   
 Acautelar o cumprimento das disposições do Regulamento 1/2005, de 22 de Dezembro 2004, relativas ao transporte, à carga e descarga, quando os animais tiverem que ser deslocados (occisão noutro local ou num matadouro) 
 Contatar e informar o produtor relativamente à situação, com a maior brevidade  
 Reduzir ao máximo a movimentação e a manipulação dos animais;  B - Quanto aos Recursos Humanos   De acordo com a dimensão do despovoamento, o número de pessoas envolvidas pode variar de cinco 5 a várias dezenas. Nos despovoamentos de larga escala podem trabalhar, em conjunto ou independentemente, dois (2) ou mais grupos de magarefes/operadores que realizem a occisão dos animais.  Cada equipa de occisão deve ter pelo menos 3 elementos – um médico veterinário (líder de equipa), um magarefe, um ajudante (contenção dos animais, remoção para das carcaças para eliminação).  O pessoal afeto ao abate dos animais deve ter experiência e competência comprovadas – Recorrer a magarefes experientes.  O pessoal afeto às explorações deve fazer parte das equipas de occisão/ encaminhamento/contenção/apanha dos animais, dado conhecer a exploração e os animais estarem habituados à sua presença.  Na planeamento da operação de abate devem ser programados tempos de descanso da(s) equipas(ex: de 2 em 2 horas cerca de 20 minutos) bem como a possibilidade de haver mais do que um turno de occisão.   C - Quanto à Occisão - Ordem, Local, Métodos e Equipamentos  Os métodos de abate deverão ser selecionados de forma criteriosa, tendo sempre em conta a perspetiva do bem-estar dos animais, a perspetiva sanitária, bem como os custos de utilização em função do método escolhido.   
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 C.1 - Ordem de Occisão  Avaliar os animais da exploração; Definir a ordem de occisão: 
 Primeiro, são sempre os animais com sinais clínicos da doença a ser mortos. Depois, os que estiveram em contato com estes. 
 A seguir, a ordem de abate deve ser por – Espécie: Suínos, Bovinos, Caprinos, Ovinos. 
 Por fim, deve ser tida em conta a idade dos animais a abater: 1º - Dentro das possibilidades do momento, os animais jovens ainda em aleitamento, devem ser separados das mães e abatidos em primeiro lugar; A seguir devem ser as mães.  2º - Relativamente aos restantes, o trabalho de abate deve ser dos mais jovens para os mais velhos, tendo em conta que os animais mais jovens são mais propensos ao stress e mais difíceis de encaminhar e manipular.  C.2 - Local Selecionado para a Occisão    
 Escolher criteriosamente o local para a occisão dos animais, estabelecer procedimentos e definir quais as instalações para agrupar os animais; 
 Planear/projetar as estruturas de encaminhamento dos animais; 
 Assegurar a disponibilidade de todo o equipamento necessário, incluindo equipamento amovível vindo do exterior da exploração, para a construção de estruturas de encaminhamento, de parqueamento e de contenção (ex: travões de cabeça, “restrainers”) bem como de vedações e cercas, em função da espécie e das categorias dos animais a abater; 
 Quando possível, o local destinado ao abate dos animais deve estar longe da vista de estranhos ao grupo operacional; Para o efeito, e quando necessário, o local deve ser isolado/resguardado com painéis, biombos, etc.  C.3 – Métodos de Occisão: Seleção   C.3.1 - SUÍNOS   C.3.1.1 - Encaminhamento e contenção   Para o encaminhamento e contenção, os suínos podem ser (exemplos): 
 Parqueados em pequenos grupos de não mais de oito animais, para atordoamento seguido de mielotomia, ou para atordoamento elétrico seguido de morte (eletrocussão); 
 Encaminhados individualmente, utilizando pranchas ou laços de contenção para permitir o atordoamento com pistola de êmbolo retrátil perfurante seguido de mielotomia; 
 Abatidos a tiro por um atirador competente e treinado, quando não estão contidos; O tamanho do parque ou da cela determina o número de animais. Para este tipo de procedimento recomenda-se que o tamanho do parque ou do cela seja, em média, 2 a 3 vezes o tamanho do grupo a abater, para permitir que o atirador se movimente à vontade. No entanto deve ser pequeno o suficiente para limitar ao máximo os movimentos livres dos animais.   
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C.3.1.2 - Cenários Caso 1 – Exploração em regime extensivo ou intensivo ao ar livre  I. Se os animais recolhem à noite a um abrigo/pavilhão ou têm locais de alimentação suplementar e abeberamento   Se possível, aproveitar a normal deslocação dos animais para os encaminhar para mangas de encaminhamento amovíveis e parques provisórios ou manga de contenção, por forma a facilitar a occisão.  

Métodos de occisão possíveis 

Injeção Letal (preferencialmente nos leitões não desmamados). CO2 (preferencialmente para leitões desmamados e também leitões não desmamados) CO preferencial para leitões 8-25Kg Pistola de êmbolo retrátil penetrante seguido de mielotomia ou sangria Armas de fogo (armas de curto e longo alcance) Atordoamento elétrico seguido de eletrocussão (morte)* – só no caso de estar disponível, e de acesso fácil, uma fonte de energia constante e segura – gerador, com a potência necessária à operação de abate. Indicado, por ex:, para:  
 Suínos com mais de duas semanas  
 Porcas e Porcas gestantes  
 Varrascos - devem ser sedados antes de mortos  Método backup – injeção letal com exceção dos varrascos que devem ser atordoados com pistola de êmbolo retrátil penetrante seguido de mielotomia. *ver quadro de planificação de abate dos animais alojados numa exploração/abate de grupo  II.  Se os animais não recolhem à noite nem há facilidade de os congregar em pontos de alimentação suplementar ou abeberamento   Métodos de occisão possíveis Armas de fogo   OBS - Método rápido e eficaz que necessita de pouca ou nenhuma contenção, possibilitando o abate à distância, desde que feito por atiradores treinados. Ideal para o abate de animais agitados, em espaços abertos   Caso 2 – Exploração em regime intensivo  Em função do número e categoria dos animais, bem como do número e da localização dos respetivos alojamentos, devem ser criteriosamente definidas as instalações onde os agrupar 
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para proceder às operações de abate sem grande movimentação de animais nem stress desnecessário.   O facto dos animais, estarem habituados à presença do produtor e tratadores, deve ser aproveitado no sentido de facilitar a manipulação e contenção, reduzindo situações de stress desnecessário.  

Métodos de occisão possíveis 

Injeção Letal (preferencialmente nos leitões não desmamados)  CO2 (preferencialmente para leitões desmamados e também leitões não desmamados) Método backup – injeção letal Pistola de êmbolo retrátil penetrante seguido de mielotomia ou sangria Método backup – o mesmo Armas de fogo  Atordoamento elétrico seguido de eletrocussão (morte)* – deve estar disponível, e de acesso fácil, uma fonte de energia constante e segura – gerador, com a potência necessária à operação de abate. Indicado, por exemplo para:  
 Suínos com mais de duas semanas  
 Porcas e Porcas gestantes  
 Varrascos - devem ser sedados antes de mortos  Método backup – injeção letal com exceção dos varrascos que devem ser atordoados com pistola de êmbolo retrátil penetrante seguido de mielotomia. *ver quadros I e II  Caso 3 – Detenção caseira    

Métodos de occisão possíveis 
Pistola de êmbolo retrátil penetrante seguido de mielotomia  Método backup – o mesmo  Injeção Letal (com contenção; pode haver necessidade de sedação prévia) Armas de fogo (armas de curto alcance) Atordoamento elétrico seguido de eletrocussão (morte)* – tem que estar disponível, e de acesso fácil, uma fonte de energia segura e constante – gerador, com a potência necessária à operação de abate. - Aplicação em duas fases (6-10S).(ver especificações no Guias de Despovoamento) - Aplicação única (≥3S) (ver especificações no Guia de Despovoamento) Método backup – injeção letal ou pistola de êmbolo retrátil penetrante seguido de mielotomia. *ver quadros I e II   
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D - Equipamento e Material Necessário 1.  

Para o Pessoal Envolvido 
Roupa protetora, confortável, descartável e em material impermeável; Deve conter elemento de proteção da cabeça Calçado protetor, confortável, descartável ou fácil de lavar e desinfetar Máscaras faciais e oculares quando necessário; Devem ser descartáveis; Equipamentos de suporte de respiração Equipamento para proteção auricular Luvas protetoras e descartáveis Equipamentos e desinfetantes para lavagem e desinfeção de todos os operadores envolvidos na operação de despovoamento, quando necessário WC, chuveiros e estruturas de apoio para refeições e descanso do pessoal. Tm envolvidos em plástico ou pelicula aderente  2.  

Para o Maneio, o Encaminhamento, e a Contenção dos Animais 
Grades, vedações, fardos de palha e outras estruturas amovíveis que permitam a construção de parques, mangas de encaminhamento e/ou contenção Painéis de isolamento, biombos Fardos de palha/feno para contenção e proteção dos animais ou dos atiradores quando necessário Equipamentos para contenção dos animais – cordas, argolas nasais (bovinos e suínos adultos), travões de cabeça, outro tipo de restrainers, etc Equipamentos destinados a facilitar o encaminhamento dos animais - pranchas, palmetas, etc Equipamentos e desinfetantes para desinfeção de todos os locais de permanência dos animais  3. Para o Abate dos Animais   Pistola de êmbolo retrátil penetrante, seguida de mielotomia.  
Calibre : 22 Cash Special, . 22 Cash Magnum 9000, .25 Termet Matador poderão ser algumas das armas selecionadas Munições/cartuchos com a potência necessária ao atordoamento dos animais a abater, em função da raça, do peso e idade dos animais. Mielotomo (Cânula ou espigão para mielotomia); 
Equipamento de “back-up” para as falhas do que está a ser utilizado.        
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Injeção Letal  
Seringas de diferentes capacidades Agulhas de diferentes diâmetros e tamanhos, em função das espécies, idade e tamanho dos animais a abater;  Pentobarbital e outros barbitúricos, e misturas destes com sedativos de uso veterinário autorizados para a sedação/morte de animais, nas quantidades necessárias tendo em conta que, para causar a morte do animal, deve ser utilizado o triplo da dose utilizada para a respetiva sedação.  Armas de fogo (projétil livre) Caçadeira, Espingarda, Revólver, Carabina – com o calibre apropriado à espécie, tamanho e idade dos animais a abater; as munições também devem ter a potência apropriada    

 Atordoamento elétrico/morte.  
Equipamento gerador de corrente elétrica com intensidade necessária para atordoar/matar os animais a eliminar (Corrente alterna sinusoidal com intensidade mínima de 50Hz) Tesouras de pinças com os elétrodos bem conservados, limpos e apropriados para a espécie e categoria a abater. 
Equipamento de “back-up” para as falhas do que está a ser utilizado.  E - Confirmação da Morte  Após o abate, todos os animais devem ser avaliados para confirmação da morte  F- Procedimentos Operacionais Normalizados (PON)  Os métodos de atordoamento e occisão selecionados devem ser realizados em conformidade com os PON correspondentes e que fazem parte integrante do “GUIA PRÁTICO DE MANEIO E DESPOVOAMENTO DE ESPÉCIES PECUÁRIAS EM SITUAÇÕES DE 

EMERGÊNCIA” http://intranet2/dspa/dbea/Documentos%20Partilhados/Manuais/Abate,%20Ocisão%20e%20Despovoamento/Guia%20Prático%20de%20Maneio%20e%20Despovoamento.pdf           

http://intranet2/dspa/dbea/Documentos%20Partilhados/Manuais/Abate,%20Ocisão%20e%20Despovoamento/Guia%20Prático%20de%20Maneio%20e%20Despovoamento.pdf
http://intranet2/dspa/dbea/Documentos%20Partilhados/Manuais/Abate,%20Ocisão%20e%20Despovoamento/Guia%20Prático%20de%20Maneio%20e%20Despovoamento.pdf
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 Quadro I – Eletronarcose em duas fases   O equipamento de atordoamento deve permitir a passagem, quando se empregam 50 Hz de corrente alternativa sinusoidal (baixa frequência), dos seguintes níveis mínimos de corrente:  Animal Voltagem mínima (V) Corrente mínima (A) Bovinos 220 1.5 Ovinos/caprinos (adultos) 220 1.0 Borregos/Cabritos 220 0.6 A Suínos > 6 semanas 220 1.3 Suínos < 6 semanas 125 0.5  Quadro II – Eletronarcose em fase única  O equipamento de atordoamento deve gerar uma corrente de baixa frequência (30-60Hz) com o mínimo de 250 volts de intensidade eficaz; valores indicados para assegurar a occisão rápida e eficaz dos animais em condições de campo.  
ANIMAL CORRENTE MÍNIMA (V) AMPERAGEM MÍNIMA TEMPO MÁXIMO DE APLICAÇÃO (SEG.) CABEÇA CORAÇÃO Bovinos (adultos) * Vitelos* Ovinos/Caprino (adultos) *  Borregos/Cabritos*  Suínos> 6 semanas** Suínos1-6semanas**  

250 250 250  250  250 250  

1.5 A 1.5 A 1.0 A  1.0 A  1.3 A 0.5 A  

10 10 5-10  5  10 10  

45 45 45  45  45 30  *Elétrodos molhado em solução salina **Elétrodos secos  
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Instruções para a incineração e enterramento de cadáveres 
 O local para proceder à incineração dos cadáveres dos animais deve ser cuidadosamente escolhido tendo em conta:  Proximidade do foco; Segurança no que diz respeito às instalações; Segurança no que diz respeito às culturas (plantações) existentes; Ventos dominantes; Possibilidade de isolamento da área (evitando a presença de curiosos); Acautelar para que o local seja suficientemente distante das explorações vizinhas, de instalações e habitações; Camada freática (lençol de água subterrâneo).  Os cadáveres devem ser queimados no exterior, junto a valas construídas para o efeito ou no seu interior, de preferência na direção dominante dos ventos.  As valas deverão ter 3 m de profundidade e 2 m de largura. O comprimento dependerá do número de animais. Tem que haver completa garantia de que todos os cadáveres, colocados lado a lado, fiquem na vala para serem queimados de uma só vez. A largura da vala poderá ser maior, dependendo do tipo de cadáver.  Para um exemplo de 100 suínos de peso médio, o tamanho aproximado da vala deve ser de 42 m3 (exemplo: 7 m de comprimento X 3 m de altura X 2 de largura, para 100 suínos).   A vala deve ser suficientemente profunda para permitir ser coberta com pelo menos 1 m de terra, para não permitir acesso aos cadáveres por outros animais.   Coloca-se uma cama de lenha ou madeira grossa, transversal à vala. Caso seja possível recomenda-se a colocação de varetas de ferro (ou qualquer material idêntico) para a reforçar.  A vala enche-se com palha, lenha fina ou carvão embebidos em combustível (querosene ou gasóleo).   Os cadáveres dos animais colocam-se em cima da cama, alinhados, alternando cabeças e patas. Coloca-se ainda mais madeira ou carvão embebido em combustível, em redor dos cadáveres e por cima.  Os canais interruptores devem ser mantidos abertos, a fim de ser possível utilizá-los para carregar lenha ou carvão, para manter um bom fogo.  Estima-se que sejam necessárias por volta de 6 toneladas de carvão, 1/2 tonelada de lenha, 75 litros de gasolina e 45 kg de palha ou lenha miúda, para queimar 50 cadáveres de bovinos. Para efeitos de cálculo aproximado pode-se calcular que 5 suínos ou ovelhas equivalem a um bovino. Os suínos, devido à sua gordura queimam com maior facilidade, pelo que necessitarão de menor quantidade de material.    
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 Instruções para o enterramento de cadáveres  Deve ser escolhido um local suficientemente distante quer das explorações vizinhas, de instalações e habitações, como de cursos de água ou lençóis freáticos existentes no local.  A vala deverá ter capacidade suficiente para enterrar todos os animais a abater e deverá conter, no fundo um revestimento de 5 cm de saibro, o qual deverá ser revestido de cal viva.   A vala deve ser profunda, com 3 m de profundidade por 2 m de largura e um comprimento que estará dependente do número de animais que se pretende enterrar.  A vala deve ser escavada de forma inclinada (paredes inclinadas) para evitar possíveis desmoronamentos.  
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 MODELO DE INQUÉRITO EPIDÉMIOLÓGICO DAS FASES DE PREPARAÇÃO E EXECUÇÃO- PARTE I A SER UTILIZADO QUANDO NÃO É POSSIVEL A EXTRAÇÃO DO INQUÉRITO EPIDEMIOLÓGICO – PARTE I DO SIRO.  N.º DO INQUÉRITO   1 - EXPLORAÇÃO INVESTIGADA   MARCA DE EXPLORAÇÃO:  NOME DO PRODUTOR:   NIF DO PRODUTOR NOME DO RESPONSÁVEL SANITÁRIO/MÉDICO VETERINÁRIO CONTRATADO   CLASSIFICAÇÃO DA EXPLORAÇÃO SISTEMA DE PRODUÇÃO CLASSIFICAÇÃO PELA DIMENSÃO    DATA DA NOTIFICAÇÃO DA SUSPEITA QUEM NOTIFICOU (Nome /Contacto telefónico/Endereço eletrónico)    2 – LOCALIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO ZONA DE PROTEÇÃO*  ZONA DE VIGILÂNCIA*  ZONA DE CONTROLO TEMPORÁRIO*  ZONA INFETADA*  NENHUMA DAS OPÇÕES*   3. EXPLORAÇÕES PERTENCENTES AO MESMO TITULAR  Marca da exploração  Nome do produtor NIF do produtor Nome do responsável sanitário/médico veterinário contatado 
Contatos do responsável sanitário/médico veterinário contatado                               Se necessário poderão ser acrescentados campos adicionais mas mantendo o mesmo formato. 
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 4. MOVIMENTO DE SUÍNOS  4.1 Entrada de suínos (últimos 60 dias) Data N.º da Guia (Mod 251/DGV) Exploração de origem N.º de suínos                                                     Se necessário poderão ser acrescentados campos adicionais mas mantendo o mesmo formato.  4.2. Entradas de suínos - Trocas intracomunitárias (últimos 60 dias)   Data País de origem n.º certificado Sanitário N.º de suínos                             Se necessário poderão ser acrescentados campos adicionais mas mantendo o mesmo formato.  
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 4.3. Saída de suínos para outra exploração, centro de agrupamento ou entreposto (últimos 60 dias)   Data N.º da Guia (Mod 251/DGV) Exploração de destino N.º de suínos                             Se necessário poderão ser acrescentados campos adicionais mas mantendo o mesmo formato.  5. LISTA DAS EXPLORAÇÕES DA ZONA DE PROTEÇÃO  Marca da exploração  Nome do produtor NIF do produtor Nome do responsável sanitário/médico veterinário contatado 
Contatos do responsável sanitário/médico veterinário contatado                                                             Se necessário poderão ser acrescentados campos adicionais mas mantendo o mesmo formato.  
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11 – LISTA DAS EXPLORAÇÕES DA ZONA DE VIGILÂNCIA  Marca da exploração  Nome do produtor NIF do produtor Nome do responsável sanitário/médico veterinário contatado 
Contatos do responsável sanitário/médico veterinário contatado                                                                            Se necessário poderão ser acrescentados campos adicionais mas mantendo o mesmo formato.     DSAVR/DAV______________________  _________________________________________ a ______/______/________  _________________________________________________________________________________________________________________ Assinatura do médico veterinário do SVL *Assinalar com o X no quadro respetivo 


