
Compartimentação da Cadeia 
Produtiva de Suínos para a 

infecção pelos vírus da Febre 
Aftosa - FA e da Peste Suína 

Clássica - PSC.



Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 56 de

25/04/2017:

• Divisão de Sanidade de Suídeos e Coordenação de Suporte Técnico e

Certificação/CAT/CGSA/DSA/SDA

• Serviço de Saúde Animal/DDA/SFA/MT

• Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal (FUNDESA)

• EMBRAPA Suínos e Aves

• Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)

• Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA)

• Associação Brasileira de Criadores de Suínos (ABCS)

• Associação dos Criadores de Suínos do Mato Grosso (ACRISMAT)

• Fórum Nacional dos Executores de Sanidade Agropecuária (FONESA)

• Associação Brasileira das Empresas de Genética de Suínos (ABEGS)

• Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA)



Reuniões presenciais em Brasília/DF

•1ª Reunião (24 – 25/04/2017): 

– Apresentação da IN referente a Compartimentação da cadeia produtiva avícola 
pelo Dr. Bruno Pessamilio

– discussão sobre as experiências de outros países na compartimentação e sobre os 
pressupostos para compartimentação no Brasil. 

• 2ª Reunião (12 – 14/06/2017): 

Apresentação– sobre considerações técnicas sobre fatores de risco, biossegurança
e vigilância para o vírus da Febre Aftosa pelo Dr. Alejandro Rivera

Divisão– dos participantes em 3 grupos para elaboração da proposta de minuta
para a IN

Grupo– I: sistema de rastreabilidade, documentação, supervisão e controle do
compartimento

Grupo– II: disposições preliminares e definições, Separação física, Fatores
infraestruturais e Plano de biosseguridade

Grupo– III: Vigilância Interna e Externa, Capacidade de procedimentos diagnóstico
e Resposta e notificação de emergência.



Reuniões presenciais em Brasília/DF

•3ª Reunião (16 – 17/08/2017): 

Apresentação das propostas dos grupos–

Elaboração da proposta de minuta da IN–

• Próximas etapas:

– 25/08/17 – envio para os grupos da proposta compilada para avaliação e contribuições

– 06/09/17 – envio para DSS para nova compilação

– 15/09/17 – envio da proposta para o Coordenador da CGSA/DSA/SDA para

encaminhamento à CTQA, CIEP e DIFA para avaliação e sugestões

– 11/10/17 – envio da proposta para os grupos

– 20/10/2017 – envio à DSS das considerações finais

– 27/10/2017 – encaminhamento da proposta de minuta ao Diretor do DSA/SDA




