MATANCES i PORQUEJADES

Campanya 2020 - 2021
per al control de la
Triquinosi

Control sanitari d’animals de l’espècie porcina
que es destinen al consum privat

En compliment de la normativa continguda en el Decret de la Conselleria de Salut i
Consum de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 34/2009 de dia 19 de juny
pel qual s'estableixen les normes per al control sanitari d’animals de l'espècie
porcina que es destinen al consum privat, l'Ajuntament des Mercadal:


Posarà des de l’1 de novembre de 2020 fins al 31 de març de 2021 a
disposició dels particulars interessats tota la informació necessària així com
la relació dels veterinaris i escorxadors col·laboradors de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears acreditats a Menorca.



Posarà a disposició dels particulars el material informatiu necessari per poder
dur a terme les tradicionals "matances".

L'Ajuntament informa que es podran sacrificar animals d'espècie porcina per
al consum domèstic privat, de l’1 de novembre de 2020 fins al 31 de març de
2021, sempre que aquests siguin sotmesos a una prova veterinària, que
correrà per compte del propietari de l'exemplar que ha de facilitar una mostra
de carn per a l'anàlisi.
Des de l'Ajuntament des Mercadal es comunica, així mateix, que el nombre
d'exemplars a sacrificar ha de ser únicament el necessari per satisfer les
necessitats de consum familiar i es recorda que està prohibida la venda dels
productes resultants de la matança, tant frescos com curats.
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INTRODUCCIÓ
I.

Què és la Triquinosi?

La triquinosi (també anomenada triquinelosis o triquiasis) és
una malaltia parasitària àmpliament distribuïda a nivell mundial
que consisteix en la transmissió de larves enquistades de cucs
del gènere Trichinella a través dels aliments carnis fets amb
carn d’animals infectats amb aquest paràsit que estiguin crus o
insuficientment cuinats i per la qual existeixen mesures
específiques de control a la normativa de la UE.

II. Com es pot transmetre la Triquinosi?
El contagi es produeix per la ingestió de carn crua o poc cuinada i embotits no sotmesos a
tractament tèrmic, infestats per larves d’aquest paràsit.
És una malaltia molt freqüent a carnívors silvestres i porcs senglars, i al passat també al
porc domèstic i a l'home, per la seva presència ha disminuït molt gràcies al control veterinari
i per l’aplicació de la congelació immediata de la carn fresca.
Important: únicament s’han de consumir carn i embotits casolans de porcs
procedents de matances tradicionals o porcs senglars de caça que s’hagin sotmès a
l'anàlisi de Triquina, pel mètode de digestió de mostres col·lectives.
III. Com pot afectar la malaltia a l'home?
Quan una persona consumeix carn d’un animal infestat, els
quists de Triquinella són digerits a l’estómac, es produeix
l’alliberació de les larves, que es digereixen al intestí i
creixen fins a convertir-se en adults , aconseguint una mida
de 2 a 4 mm.
Els adults produeixen la seva descendència i migren a
través de la paret intestinal fins al torrent sanguini. Aquests
paràsits tenen tendència a envair els teixits musculars,
incloent el cor i el diafragma, i poden afectar també als
pulmons i al cervell.
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IV. Quins són els símptomes que produeix la Triquinosi?
La malaltia consta d’una primera fase gastrointestinal i d’una segona fas sistèmica.
Símptomes gastrointestinals (un o dos dies després de la infecció):
 Vòmits
 Diarrea
 Nàusees
 Fatiga
 Calfreds abdominals
Símptomes sistèmics (de dos a vuit setmanes després de la infecció):
 Dolor muscular
 Dolor articular
 Debilitat
 Mal de cap
 Febre
V. Existeix algun tipus de tractament per aquesta malaltia?
No hi ha tractament específic per la triquinosi una vegada que les larves han envaït els
músculs. El albendazol o el menbendazol poden actuar sobre les formes intestinals, però no
sobre les formes musculars. Els analgèsics poden alleujar el dolor muscular.
VI. Quin és el pronòstic de la malaltia?
La majoria de les persones amb triquinosis són asimptomàtiques i la infecció es resol per si
mateixa. Les infeccions més greus poden ser més difícils de tractar, especialment si
existeixen afectacions dels pulmons, del cor i/o del cervell.
VII. Poden aparèixer complicacions?
Als casos més greus poden aparèixer complicacions com:


Arítmies



Insuficiències cardíaques



Encefalitis



Pneumònies
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VIII.

Com podem prevenir la Triquinosi?



Les carns de porc i d'animals salvatges han de cuinar-se completament.



Evitar que els porcs mengin vísceres d'altres animals.



La congelació a -30 ºC de 3 a 4 setmanes elimina el paràsit.



Control veterinari en escorxadors i matances domiciliàries mitjançant l'anàlisi de
triquina pel mètode de digestió de mostres col·lectives amb utilització d’un
agitador magnètic.

IX. Quin és l’objectiu de la campanya per al control de la Triquinosi?


Establir mesures perquè els porcins sacrificats destinats al consum domèstic privat
se sotmeten a l’anàlisi de triquina i que no es consumeixen productes de risc fins a
l’obtenció del resultat favorable de l’anàlisi.



Controlar que la carn que surt dels escorxadors de les Illes Balears s’ha sotmès a
l’anàlisi de detecció de triquina i el resultat ha estat negatiu.



Controlar que la carn que es comercialitza a la nostra comunitat autònoma procedeix
d’establiments autoritzats.

Trobareu informació útil a la pàgina web http://seguretatalimentaria.caib.es
X. Quines són les mesures de control sanitari del sacrifici dels porcs destinats al
consum domèstic privat?
Les mesures de control establertes pel Decret 34/2009, de 19 de juny, pel qual
s’estableixen normes per al control sanitari d’animals de l’espècie porcina que es destinen
al consum privat del Govern de les Illes Balears es basen en 4 punts:


Intervenció dels ajuntaments a l’organització i l’aprovació de la campanya de sacrifici
dels porcins destinats al consum domèstic privat.



Sotmetre la carn a l’anàlisi de detecció de triquina pel mètode de digestió de
mostres col·lectives amb utilització d’un agitador magnètic .



Realització de les analítiques de detecció de triquina pels veterinaris col·laboradors
de la campanya.



Supervisió del funcionament del sistema per part de la Direcció General de Salut
Pública i Participació.
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XI. Resum de la campanya 2020-2021.

Informe mensual de Triquina segons el Col·legi Oficial de Veterinaris de les Illes Balears

Novembre
Desembre
Gener
Febrer
Març

Número de mostres
0
0
0
0
0

Resultat
-

Incidències
-

METODOLOGIA
XII. Quines són les passes per dur a terme l’analítica?


S'haurà de trucar per telèfon a l’escorxador col·laborador per posar-se d'acord amb
quins passos s'han de seguir. Prèvia cita telefònica, es portarà el porc viu, amb la
seva Targeta Sanitària, a l'escorxador. L'endemà matí, es portarà a terme el seu
sacrifici (6:00 am aprox.) i els veterinaris de l'escorxador extrauran les mostres per
portar a terme l'anàlisi de Triquina, pel mètode de digestió de mostres
col·lectives amb utilització d’un agitador magnètic, els resultats dels quals es
comunicaran en el mateix moment de la recollida (8:00 am aprox).

La publicació del Reglament d’Execució (UE) 2015/1375 de la comissió de 10 d’agost de
2015, pel qual s’estableixen normes específiques per als controls oficials de la presència de
triquines a la carn i deroga el Reglament (CE) núm. 2075/2005, ha canviat la tècnica
analítica tradicional per el mètode de digestió de mostres col·lectives amb utilització d’un
agitador magnètic.
Aquest nou mètode d’examen triquinoscòpic aconsegueix detectar les espècies de
Trichinella no encapsulades que infecten animals domèstics, salvatges i éssers
humans, i que el mètode tradicional no detectava.
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XIII.


Quin són els veterinaris i escorxadors col·laboradors?
Escorxador Municipal de Ciutadella
Camí Vell de Maó, s/n / Carre de Sant Esteban, s/n
Ciutadella de Menorca - 07760
Telèfon: 971.38.02.48
Horari d’oficina: de 07:00 a 14:00 de dilluns a divendres
Dies de matança: dilluns, dimecres (primera hora del matí)



Escorxador de Maó
C/ Curniola, 24 (edifici de l'escorxador)
Maó - 07714
Telèfon: 682 42 18 09
Horari d’oficina: de 10:00 a 14:00 i de 16:30 a 19:30 de dilluns a divendres
Dies de matança: dilluns, dimecres i divendres (primera hora del matí)
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