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I.

INTRODUCCIÓN

E

sta guía foi elaborada nun intento de combinar a responsabilidade da
protección da saúde humana, da sanidade e do benestar animal e do medio
ambiente. E está dirixida, fundamentalmente, ás persoas que traballan nas

granxas de Porco celta, para as que pretende ser unha orientación.
Aínda que se trata dun documento de cumprimento voluntario, as sinxelas pautas que
aquí se sinalan van encamiñadas a previr e reducir o impacto de enfermidades, que
poden repercutir na saúde do consumidor final das carnes que se producen, e incluso
na das persoas que están en contacto cos animais, xa que moitas destas doenzas teñen
carácter de zoonose e son transmisibles ás persoas.
Así como ó control e prevención de procesos patolóxicos que diminúen as producións
e aumentan os custes sanitarios e polo tanto reducen a rendibilidade das granxas.
Sen esquecer a obriga de cumprir os requirimentos referidos á preservación do medio
ambiente e do benestar animal que sinala a normativa vixente.

No caso do Porco celta, o modelo de explotación da maioría das granxas é de
tipo extensivo, con aproveitamento directo de grandes superficies de terreo. Esta
circunstancia, beneficiosa para o medio natural, para o benestar dos animais e para a
calidade da produción, leva consigo maiores riscos sanitarios derivados do inevitábel
contacto con fauna salvaxe incontrolada.
Para reducir estes riscos recoméndase seguir uns sinxelos protocolos de
bioseguridade, limpeza/desinfección, e desparasitación e vacinación dos animais, que
a continuación se detallan.
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I.

A BIOSEGURIDADE DAS GRANXAS

P

or bioseguridade entendemos o conxunto de medidas sanitarias, preventivas e
de control que, utilizadas de forma permanente na granxa, impiden a entrada e

saída de axentes infecciosos. E, polo tanto, o primeiro paso para previr a difusión de
enfermidades infectocontaxiosas entre distintas explotacións, incluídas as doutras
especies. Coa finalidade de garantir tanto a produtividade da granxa como a
protección da saúde pública.

A primeira medida a implantar é a construción e mantemento dun peche
perimetral e dun control de acceso á granxa. É importante poñer os medios para
impedir a entrada de animais salvaxes no perímetro da explotación e o contacto cos
porcos, así como facer un control e rexistro das persoas visitantes e dos vehículos.

4

Por norma xeral os vehículos non deberán acceder ó perímetro da granxa, e de ser
necesario sería conveniente dispoñer dalgún medio para a súa desinfección.

Do mesmo xeito que as persoas alleas deberán limpar e desinfectar as botas antes de
entrar no perímetro, para o que sería suficiente un pequeno pediluvio con lixivia, por
exemplo.
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As instalacións mínimas nunha granxa de Porco
celta terán que incluír algún tipo de construción que
lles permita ós animais protexerse das inclemencias
meteorolóxicas, así como un recinto para poder
separar e illar ós exemplares enfermos.
Tendo en conta as posibles actuacións sanitarias
como

vacinacións,

desparasitacións...tamén

é

recomendable dispor dun sistema de contención como unha manga gandeira, que se
pode deseñar e dimensionar segundo as necesidades da explotación.
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O subministro de auga limpa será suficiente, de
acceso fácil e directo, acorde coa idade e estado
fisiolóxico do animal. O sistema de subministro
deberá garantir un risco mínimo de contaminación
da auga. E en caso de que a auga non proceda da
rede pública será necesario controlar a súa calidade
cunha análise mínima anual.

O acceso ó alimento tamén será fácil e directo, daráselles polo menos unha ración
diaria en cantidade e composición adecuada á fase fisiolóxica na que se encontre o
animal. Os comedeiros manteranse limpos e retiraranse os restos de alimento en mal
estado ou fermentados, que contribúen á proliferación de insectos e roedores.

É

importante

prestar

especial

atención á forma de almacenaxe dos
alimentos destinados ós animais,
que se fará en lugares limpos,
pechados,

libres

de

pragas

e

protexidos de altas temperaturas
e/ou humidade. Non se deben
almacenar directamente sobre o
chan,

polo

que

se recomenda

manter os sacos nos “pallets”. Nunca se almacenarán preto de produtos tóxicos como
desinfectantes ou fertilizantes, que poidan supoñer un risco de contaminación
cruzada. E no caso de facer a almacenaxe en silos específicos débese comprobar que
non existan gretas nin zonas oxidadas.
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II.

O PROTOCOLO LDDD

É

importante manter as instalacións das granxas limpas e libres de pragas, xa que

así redúcese a carga microbiana e parasitaria que pode estar presente no medio
e transmisión de enfermidades vehiculadas por medio de insectos ou roedores.

Para acadar este fin débense instaurar uns protocolos de limpeza, desinfección,
desinsectación e desratización que se aplicarán de forma metódica e regular.

LIMPEZA
Farase a limpeza unha vez baleiros os currais. Retiraranse os restos orgánicos de maior
tamaño e a continuación farase a limpeza con auga a presión e, se é preciso, con
material deterxente.
Esta limpeza tamén afecta a corredores e demais zonas das granxas nas que non están
os porcos.
É conveniente establecer unhas rutinas de limpeza, por exemplo despois de cada
parto-lactación nos cubís que se dediquen a este fin, ou tras o baleirado do cortello
onde se realice o arranque dun lote de leitóns. E de todas maneiras, sempre que se
considere necesario.

DESINFECCIÓN
Unha vez realizado o lavado e secado dos cortellos complementarase cunha
desinfección de tódolos puntos, empezando polas zonas máis altas e rematando polo
chan.
Utilizaranse desinfectantes de amplo espectro que se aplicarán mediante
pulverización.
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Se non fora posible un baleirado completo das zonas a limpar e desinfectar terase
especial precaución de que non contacten os produtos desinfectantes cos porcos, xa
que resultan tóxicos, e máis se son inxeridos.

É preciso deixar que sequen as instalacións despois de facer o desinfectado. Sempre
que sexa posible recoméndase facer un a baleiro sanitario de 3 a 5 días antes de
reintroducir os animais.

DESINSECTACIÓN
Nos casos en que sexa necesario a loita contra os insectos nas instalacións da granxa
farase mediante pulverización de produtos (permetrina, triclorfón....) ou mediante a
aplicación de produtos en gránulos

(metomilo, propoxur...) colocados de forma

inaccesible para os porcos.

DESRATIZACIÓN
Pode ser necesaria, tamén, a loita contra os
roedores nas instalacións da granxa. Neste
caso a duración da loita será de catro a cinco
semanas.
Distribuirase o produto raticida en bolsas nos
camiños habituais de tránsito dos roedores, e
repoñeranse os cebos de forma periódica.
Non se deben tratar directamente as porqueiras nin os almacéns de pensos.
Recolleranse diariamente os roedores mortos para evitar que poidan ser inxeridos
polos porcos.

9

Para evitar calquera tipo de accidente é moi útil sinalar nun pequeno esquema da
granxa onde se colocan os cebos.

Os produtos raticidas indicados serán os
indanodionas e outros análogos.

compostos por hidróxicumarinas,
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III.

O ESTATUS SANITARIO DA EXPLOTACIÓN

A

enfermidade de Aujeszky está causada por un virus da familia herpesvirus,

altamente contaxioso e que se disemina rapidamente dentro das granxas
infectadas. A forma de contaxio pode ser tanto por contacto directo con

animais infectados e as súas secrecións, como por contacto con auga, roupa,
insectos...que entraran en contacto co virus. Non existe tratamento.
Aínda que non afecta ós humanos o impacto económico é elevado porque diminúe a
produción das granxas, ocasiona restricións de movementos no mercado
intracomunitario e os plans de control e erradicación supoñen un alto custe.
A Unión Europea obriga ós estados membros a notificar obrigatoriamente a aparición
da enfermidade e a ter plans de control e erradicación da mesma.

As explotacións cualifícanse sanitariamente segundo a súa situación con respecto a
esta enfermidade. Así temos 5 tipos de explotacións:


EXPLOTACIÓNS A0: nas que se descoñece a situación do plan vacinal ou de
controis serolóxicos, ou non se cumpren estes plans.



EXPLOTACIÓNS A1: aquelas que cumpren os plans pero deron resultados
positivos no último control efectuado.



EXPLOTACIÓNS A2: aquelas que cumpren os plans e deron resultado negativo
no último control efectuado.



EXPLOTACIÓNS A3: aquelas que nos últimos doce meses non presentaron
síntomas da enfermidade, non deron resultados positivos e cumpren o
programa vacinal. (Explotación indemne á enfermidade)
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EXPLOTACIÓNS A4: aquelas que nos últimos doce meses non presentaron
síntomas da enfermidade, non deron resultados positivos e non vacinaron.
(Explotación oficialmente indemne á enfermidade)

Polo tanto, en execución do programa obrigatorio de control e erradicación da
enfermidade de Aujeszky, é obrigatoria a vacinación nas explotacións A0, A1, A2 e A3,
segundo as seguintes pautas:

GRANXAS DE PRODUCIÓN
PORCAS REPRODUTORAS: En saba(todas e o mesmo día) cada catro meses.
PORCAS DE REPOSICIÓN:
o 10-12 semanas de vida
o Revacinar ó mes (14-16 semanas de vida)
o Revacinar 21-24 semanas de vida
o A partir da semana 24 de vida, revacinar cada 4 meses
CEBO:
o 10-12 semanas de vida
o Revacinar ó mes (14-16 semanas de vida)
o Revacinar 21-24 semanas de vida
o A partir da semana 24 de vida, revacinar cada 4 meses, si se van sacrificar antes
dun mes da data esperada de vacinación non é necesario.

CEBADEIROS
Vacinar ás 10-12 semanas de vida e revacinar un mes despois.
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Para manter a cualificación sanitaria da explotación haberá de realizarse un control
serolóxico cunha periocidade mínima anual.

Os movementos de animais entre explotacións sempre
se farán respectando as cualificacións sanitarias, de xeito
que non se movan animais dunha explotación con
cualificación sanitaria inferior a outra superior.

No caso das explotacións de Porco celta debido ó risco de contacto coa poboación de
xabarís é primordial manter os controis serolóxicos e o programa vacinal ó día.
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IV.

O PROGRAMA DE DESPARASITACIÓN

A

presenza de parasitos nos animais mingua as producións e o benestar

dos mesmos. Por iso é importante manter a carga parasitaria o máis
baixa posible, tarefa tanto máis importante nos sistemas extensivos onde

os animais están en contacto permanente coa terra e con pequenos animais que
actúan como hóspedes intermediarios de distintos parasitos.

É importante establecer unhas pautas de desparasitación tanto fronte a parasitos
internos como externos.

PARÁSITOS
INTERNOS
(fases larvadas
e adultos)

PARÁSITOS
INTERNOS Y
EXTERNOS

ANTIPARASITARIO

Vía administración

Tempo de espera

FENBENDAZOL

Vía oral dose única

15 días

FLUBENDAZOL

Vía oral dose única

15 días

Inxectable (IM)

7 días

Vía oral dose única

7 días

Inxectable (SB)

30 días

Vía oral durante 7 días

12 días

Inxectable (IM)

80 días

LEVAMISOL

IVERMECTINA
DORAMECTINA

PORCAS REPRODUTORAS E VERRÓNS: desparasitación interna e externa en saba cada
6 meses ou un mes antes do parto.
CEBO: desparasitación en saba á entrada do cebo (pode facerse vía oral) e de novo
unha desparasitación en saba á metade do período de cebo.
LEITÓNS: Toltrazurilo por vía oral ós dous días de vida para previr a diarrea por
coccidios.
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V.

OUTRAS ENFERMIDADES A TER EN CONTA

E

xisten outras enfermidades para as que pode ser interesante establecer unha
pauta vacinal segundo as necesidades da explotación.
Algunhas pautas vacinais que poden estar indicadas son as seguintes:

PARVOVIRUS E MAL ROXO
O Parvovirus ocasiona normalmente camadas de pequeno tamaño por reabsorcións
embrionarias e leitóns nacidos mortos ou momificados. É un virus moi resistente e non
existe tratamento, polo que pode estar indicada a vacinación.
O mal roxo está ocasionado por unha bacteria denominada Erisipela, que
normalmente se presenta en forma dunhas características manchas vermellas na pel e
que pode ocasionar artrite e coxeiras, problemas reprodutivos e fallo cardíaco.
Na actualidade existen vacinas comerciais que garanten a inmunidade fronte a estas
dúas enfermidades a un tempo.
PORCAS DE REPOSICIÓN E FUTUROS VERRÓNS: Primeira dose dous meses antes da
cubrición e repetir unha segunda dose
un mes máis tarde (sempre cun mínimo
dun mes antes da primeira cubrición).
PORCAS MULTÍPARAS: Vacinar ás dúas
semanas despois do parto.
VERRÓNS: Vacinar unha vez ó ano.
CEBOS EN EXTENSIVO: Vacinar ás 10-12
semanas de vida e revacinar un mes
despois.
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COLIBACILOSIS / ENFERMIDADE DOS EDEMAS
Existen moitos tipos da bacteria E. coli, algúns
son habitantes normais do intestino, pero
outras cepas causan diferentes infeccións.
As cepas produtoras de toxinas entéricas
provocan importantes diarreas nos leitóns e as
produtoras de verotoxinas, ocasionan a
chamada enfermidade dos edemas ó danar
pequenos vasos sanguíneos e permitir a saída de líquido cara os tecidos, formando os
característicos edemas en cara e pálpebras, normalmente na fase de transición dos
porcos.
En ambos casos, a mortalidade dos animais afectados é moi elevada, polo que pode
ser conveniente instaurar unha pauta vacinal si se detectan este tipo de problemas.
PORCAS DE REPOSICIÓN: Primeira dose 2 meses antes do parto, revacinar ás 3
semanas (sempre mínimo un mes antes do parto).
PORCAS MULTÍPARAS: Vacinar un mes antes do parto.
LEITÓNS: Se se detectan diarreas causadas por E. coli a partir dos 25-30 días de vida,
instaurar vacinación ós 10-15 días de vida dos leitóns nados.

CIRCOVIRUS PORCINO TIPO 2 (PCV-2)
O síndrome asociado a este virus acostuma a ser difícil de diagnosticar. Afecta
principalmente a porcos na fase postdestete. Os animais desmedran, aumenta a
mortalidade e aparecen cadros clínicos moi variados que non responden ós
tratamentos.
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Ante este problema sería conveniente instaurar a vacinación nos leitóns a partir das
tres semanas de vida. Se o sacrificio vai ser a idades superiores ós 8 meses, e segundo
a epidemioloxía da infección na granxa, pode ser necesario revacinar ós 5-6 meses de
vida.

PNEUMONÍA ENZOÓTICA PORCINA
Esta pneumonía está causada pola bacteria Mycoplasma hyopneumoniae, amplamente
difundida na poboación porcina. Aínda que
a mortalidade que provoca é baixa,
enferman

moitos

animais

e

afecta

profundamente á ganancia media diaria de
peso e o índice de conversión. É un
patóxeno que amplifica a severidade
doutras infeccións respiratorias como a
gripe e o PRRS. Afecta a animais de tódalas
idades.
As vacinas fronte a esta bacteria son moi eficaces se se administran precozmente.
Recoméndase vacinar os leitóns a partir das tres semanas de vida, pode ser necesario
revacinar un mes despois. De novo, se a idade de sacrificio sobrepasa os 8 meses pode
ser conveniente revacinar ós 5-6 meses de vida.

SÍNDROME RESPIRATORIO Y REPRODUCTIVO PORCINO (PRRS)
O virus que provoca este síndrome ocasiona perdas produtivas e económicas xa que
cursa con síntomas respiratorios de tipo pneumónico en leitóns destetados e porcos
de engorde e con abortos, partos prematuros, leitóns momificados e mortinatos en
porcas xestantes.
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En moitos casos as vacinas fronte a este virus só inducen unha proteción parcial ós
porcos vacinados. Esto significa que os porcos poderán infectarse se se expoñen a
unha cepa do virus suficientemente distinta da da vacuna, pero a súa inmunidade
controlará a infección máis pronto e con maior eficacia que se o animal non fora
vacinado. Normalmente a vacina proporciona unha boa proteción clínica para a forma
reprodutiva e unha proteción razoable para os leitóns, o que se traduce nunha
redución da mortalidade e das infección respiratorias secundarias.
Como norma xeral a primeira dose é máis efectiva se a vacina é viva atenuada,
podendo facer a revacinación con vacinas inactivadas.
A pauta vacinal depende da forma que adopte a infección:
SE HAI PROBLEMAS REPRODUTIVOS ASOCIADOS A ESTE VIRUS
o PORCAS DE REPOSICIÓN……Primeira dose ós seis meses de vida, revacinar polo
menos un mes antes da primeira cubrición.
o PORCAS MULTÍPARAS E VERRÓNS..........Revacinar en saba cada catro meses.
SE HAI PROBLEMAS RESPIRATORIOS ASOCIADOS A ESTE VIRUS TRAS O DESTETE
o Vacinar os leitóns a partir das dúas semanas de vida.
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INFLUENZA OU GRIPE PORCINA
Causada por un virus moi contaxioso, que non provoca unha elevada mortalidade pero
si enferman moitos animais (febre, letarxia, tose, descarga nasal, dificultade
respiratoria....), de xeito que se retrasa o crecemento dos animais.
O único tratamento posible é o paliativo (antipiréticos, manter a hidratación e
antibióticos para previr infeccións secundarias). Por iso a mellor maneira de atallar o
problema é a prevención mediante vacinación.
PORCAS DE REPOSICIÓN E FUTUROS VERRÓNS
Primeira dose dous meses antes da primeira cubrición e revacinar tres semanas
despois (sempre un mes mínimo antes da primeira cubrición).
PORCAS MULTÍPARAS
Vacinar un mes antes do parto.
VERRÓNS
Vacinar unha vez ó ano.
CEBOS EN EXTENSIVO.
Vacinar ás 10-12 semanas de vida e revacinar un mes despois.
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VI.

OS REXISTROS DA EXPLOTACIÓN

Tódalas granxas teñen a obriga de levar e conservar unha serie de rexistros:

O LIBRO DE VISITAS, no que se rexistrarán tódalas visitas que se produzan ás
instalacións permanentes da explotación e se identificarán os vehículos que accedan á
mesma.

O LIBRO DE EXPLOTACIÓN,
onde se anotarán o censo inicial
e os movementos de animais
(data do movemento, orixe e
destino). Non se esixe anotar
nacementos

e

mortes.

Conservarase un mínimo de
tres anos dende o seu remate
ou dende o cese da actividade
gandeira.
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O LIBRO DE TRATAMENTOS VETERINARIOS, onde teñen que figurar os tratamentos
medicamentosos que se aplicaron ós animais, así como os tratamentos realizados con
produtos desinfectantes nas instalacións. Conservarase mínimo cinco anos dende o
seu remate ou dende o cese da actividade gandeira. É necesario, tamén, conservar as
receitas veterinarias correspondentes por un período mínimo de cinco anos dende a
data de expedición.

O REXISTRO DE ALBARÁNS DOS PENSOS
O REXISTRO DE ANÁLISES REALIZADAS
O REXISTRO DE VISITAS
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VII.

A NORMATIVA NA PRODUCIÓN PORCINA

o

LEY 8/2003, DE 24 DE ABRIL, DE SANIDADE ANIMAL (BOE 99 DE 25/04/2003)

o

RD 324/2000, DE 3 DE MARZO, POLO QUE SE ESTABLECEN AS NORMAS BÁSICAS DE
ORDENACIÓN DAS EXPLOTACIÓNS PORCINAS (BOE 58 DE 08/03/2000)

o

RD 1221/2009, DE 17 DE XULLO,POLO QUE SE ESTABLECEN AS NORMAS BÁSICAS DE
ORDENACIÓN DE EXPLOTACIÓNS DE GANDO PORCINO EXTENSIVO (BOE 187 DE
04/08/2009)

o

DECRETO 223/2011, DEL 17 DE NOVEMBRO, POLO QUE SE DESENROLAN AS NORMAS
BÁSICAS DE ORDENACIÓN DAS EXPLOTACIÓNS PORCINAS EXTENSIVAS E SE CREA O
REXISTRO GALEGO DE EXPLOTACIÓNS PORCINAS EXTENSIVAS DA COMUNIDADE
AUTÓNOMA DE GALICIA (DOG 134 DE 09/12/2011)

o

RD 1135/2002, DE 31 DE OUTUBRO, RELATIVO ÁS NORMAS MÍNIMAS PARA A
PROTECIÓN DE PORCOS (BOE 278 DE 20/11/2002)

o

RD 360/2009, DE 23 DE MARZO, POLO QUE SE ESTABLECEN LAS BASES

DO

PROGRAMA COORDINADO DE LOITA, CONTROL E ERRADICACIÓN DA ENFERMIDADE
DE AUJESZKY (BOE 89 11/04/2009)
o

RD 205/1996, DE 9 DE FEBREIRO, POLO QUE SE ESTABLECE UN SISTEMA DE
IDENTIFICACIÓN E REXISTRO DOS ANIMALES DAS ESPECIES BOVINA, PORCINA,
OVINA Y CAPRINA (BOE 52 DE 29/02/1996)

