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INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

 A doença de Aujesky, também conhecida por  pseudo-raiva, é 

causada por um herpes vírus, o SHV-1.    

 
 O suíno doméstico e selvagem, é o hospedeiro natural do SHV-1. 

 

 Outras espécies animais domésticas e selvagens podem ser 

afectadas: cães, gatos, bovinos, ovinos, raposas, etc. 

 

 À excepção dos leitões com menos de duas semanas de idade 

(que morrem com encefalite), qualquer suíno com recuperação 

clínica permanece portador latente. Sob o efeito de diferentes 

factores, o agente pode ser reactivado e excretado por esses 

portadores. 

 

PROVAS SEROLÓGICAS – O QUE FAZER ANTES DE ENTREGAR AS AMOSTRAS 

NO LABORATÓRIO 

Onde posso adquirir os tubos para a colheita? 

Os tubos são disponibilizados pelo nosso laboratório a quem pretender 

realizar as provas serológicas connosco.  

Pode pedi-los directamante nas instalaões do laboratório ou em 

qualquer delegação do ADS/OPP da COPRAPEC. 

Qual a quantidade de tubos que me disponibilizam? 

A quantidade de tubos deve ser préviamente combinada com o 

laboratório. 

 

PCEDA – PLANO DE CONTROLO E 

ERRADICAÇÃO DA DOENÇA DE 

AUJESZKY 
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Não esquecer a identificação da declaração de controlo serológico 

Que documentos devem acompanhar as amostras de sangue ? 

 Modelo 1046/DGAV  este modelo é comprado nos serviços 

oficiais. Cada impresso vem em triplicado e o original deve entrar 

no laboratório devidamente preenchido pelo Médico Veterinário, 

segundo instrução do caderno PCEDA que pode consultar em 

www.suinicultura.com/. 

 

 Requisição - análises serologia este modelo é gratuito e deve ser 

pedido em simultâneo com os tubos. Também pode ir a 

http://www.coprapec.pt/docs/Mod052_requisicao_analises_serol

ogia.pdf. 

Como processar a colheita e conservação das amostras de sangue? 

 Quantidade mínima  1ml 

 Identificação do tubo  basta o nº de ordem, com 

correspondência ao “mapa de campo” 

 Tempo máximo entre a colheita  e entrega no laboratório  72 

horas 

 Conservação  refrigeradas 

Como e onde entregar as amostras? 

 As amostras deverão ser entregues ordenadas por ordem 

crescente e em grade 

 Nas instalaões do laboratório ou em qualquer delegação do 

ADS/OPP da COPRAPEC 

 Por correio, com todos os documentos bem preenchidos.  

Como efectuar pagamento? 

 Pré-pagamento  o pagamento pode ser efectuado aquando 

da entrega das amostras, por MB no laboratório ou por 

transferência bancária e envio de comprovativo para o LVM (veja 

o NIB na Requisição - análises serologia) 

Quem tem acesso aos resultados? 

 Quem recebe  o produtor/veterinário e os serviços oficiais da 

área a que pertence a exploração 

 Prazo máximo de entrega  8 dias após a recepção 

 O produtor/veterinário pode escolher o modo de envio dos 

resultados 

http://www.suinicultura.com/
http://www.coprapec.pt/docs/Mod052_requisicao_analises_serologia.pdf
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