
 
 

 
 

INSPECÇÃO DA CARCAÇA 
Auxiliar de memória para os requisitos obrigatórios  na inspecção post-mortem da carcaça  

  
BOVINOS EQUINOS OVINOS E CAPRINOS SUINOS 

GERAL 

Exame das carcaças (superfícies muscular e óssea expostas, articulações e bainhas dos tendões)  
para determinar a existência de qualquer doença ou defeito. Deve ter-se em atenção o estado de carnes, 

a eficácia da sangria, a cor, o estado das membranas serosas (pleura e peritoneu) e ainda a presença 
de contaminação fecal visível e a presença de qualquer odor estranho 

  
  

        
  LINFONODOS     
         Inguinais superficiais palpação (a) palpação palpação palpação (a) 
         Ilíacos                      palpação     palpação palpação palpação 
         Peitorais                   palpação     palpação palpação   
         Poplíteos                    palpação   
         Renais palpação     palpação palpação 
  CARCAÇA dividida (b)   dividida      dividida ( c) 
            

OUTROS 

incisão do Ln subromboide   
e do músculo subescapular   

nos cavalos ruços ou   
  brancos     

NOTAS 
- (a) Incisão na porca e na vaca. Nas vacas não é obrigatório se a glândula mamária for excluída do consumo humano 

- (b) Apenas é obrigatório para bovinos com mais de seis meses 

. 

(c) Apenas é obrigatório para suínos com mais de quatro semanas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSPECÇÃO DAS VÍSCERAS 

Auxiliar de memória para os requisitos obrigatórios  na inspecção post-mortem das vísceras  

  
BOVINOS EQUINOS 

OVINOS E CAPRINOS 
SUINOS 

( Incluie cordeiros)  
  
  

LINFONODOS 
        Mesentéricos 
        Retro-hepáticos 
        Brônquicos e  
        Mediastínicos 

  

  
  

Exame visual 
Incisão (a) 

  
Incisão (a) 

  
Exame visual 

Palpação 
Incisão 

  
  

Exame visual 
Palpação 

  
Palpação 

  
  

Palpação (b) 
Palpação 

  
Palpação 

        

          
Exame visual 
Exame visual 

  

  APARELHO GASTRO-INTEST. Exame visual  Exame visual Exame visual 
  BAÇO Palpação Palpação Exame visual 
          
  

FÍGADO 
Palpação. Exame visual da vesícula biliar (não se aplica a equídeos). Nos bovinos com mais de seis semanas, deve 

  se efectuada uma incisão para detectar a presença de tremátodos no fígado. 
    
          
  

PULMÕES 
Palpação. Incisão transversal no lobo diafragmático para abrir os 

  brônquios. Deve ser aberta a laringe, traqueia e as principais ramificações brônquicas. 
    
           

  CORAÇÃO 

Exame visual, depois de rebatido o pericárdio. Incisão longitudinal de modo a abrir os ventriculos e atravessar o septo   
interventricular.  
  
  

RINS 
Exame visual, após a enucleação e necessário incisão. Nos cavalos ruços ou brancos, incisão do rim inteiro.   
  

  
          
  UTERO (adultos) Palpação Exame Visual Exame Visual Exame Visual 
            

  

- (a) Nos bovinos com menos de seis semanas apenas é obrigatório o exame visual 

- 
(b) Se deve praticar-se a incisão, sempre que necessário e nos suínos também, caso se tenham 
observado  
lesões nos linfonodos submaxilares 



    


