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Focos de IA de Alta Patogenicidade - 2012



Focos de IA de Alta Patogenicidade - 2013



Focos de IA de Alta Patogenicidade - 2014



Focos de IA de Alta Patogenicidade - 2015



Focos de IA de Alta Patogenicidade - 2016



Focos de IA de Alta Patogenicidade - 2017



Influenza Aviária - OIE
Ano Países Focos Sorotipos
2010 18 580 H5N1

2011 18 743 H5N1, H5N2, H7N1

2012 15 190 H5N1, H5N2, H7

2013 13 910 H5N1, H5N2, H7, H7N2, H7N3, H7N7

2014 22 1127 H5, H5N1, H5N2, H5N3, H5N6, H5N8, H7N3 

2015 37 2455 H5, H5N1, H5N2, H5N3, H5N6, H5N8, H5N9, H7N3, H7N7

2016 51 2086 H5N1, H5N2, H5N3, H5N5, H5N6, H5N8, H5N9, H7N1, H7N3, H7N7, H7N8
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Tipo de informe NOTIFICAÇÃO IMEDIATA

Unidade da Federação Las Palmas, Marga Marga, Valparaíso

Agente etiológico Virus da influenza aviária de baixa patogenicidade – sorotipo H7

Data do início do evento 26/12/2016

Data da confirmação do evento 06/01/2017

Data do informe 06/01/2017

Razão para a notificação Aparição pela 1 vez

Tipo de diagnóstico
Clínico, provas de diagnóstico avançadas (RT-PCR e 

sequenciamento viral)

Foco 1 Las Palmas

Status do foco Em investigação

Unidade epidemiológica Propriedade rural

Animais afetados
Espécie Susceptíveis Casos Mortos Destruídos Abatidos

Aves 344.540 5.534 (1,6%) 5.534 (100%) 339.006 0

IA no Chile



Medidas 

aplicadas

• Desinfecção de áreas 

infectadas

• Quarentena

• Sacrifício

• Vigilância tanto em áreas 

de proteção como fora 

delas

• Zonificação

Origem do foco • Desconhecida

IA no Chile



▪ Adoção de procedimentos de Biosseguridade dos
Estabelecimentos Avícolas

▪ Ampliação da capacidade laboratorial para diagnóstico de IA

▪ Aquisição de materiais e equipamentos de emergências para
atuação em casos de focos

▪ Vigilância e Regionalização da Avicultura

▪ Capacitação e conscientização dos envolvidos com o setor
avícola

▪ Compartimentação

Principais Ações do GT



Biosseguridade dos Estab. Avícolas

Concluído

•Publicação da IN MAPA Nº 8, de 17 de fevereiro de 2017

•Publicação da IN MAPA Nº 18, de 25 de maio de 2017

•Participação na Reunião do FONESA no Acre com os SVEs

•Organização e Participação em eventos Estaduais em
Estados produtivos mais atrasados: RS e PE

Próximos Passos

•Realizar videoconferências com as SFAs e SVEs (AL e PB – SE
e PA)

•Organização de eventos Estaduais: ES

•Reunião com o setor avícola - Associações



Biosseguridade dos Estab. Avícolas

20• dias no mínimo de período de intervalo entre lotes

365 • dias para apresentar requerimento para o registro

MV entrega uma declaração que atende a •

normativa

Proibido novo alojamento após essa data, se não •

entregar o requerimento

30 • dias para corrigir não conformidades após 

laudo de inspeção



Biosseguridade dos Estab. Avícolas

540 • dias para telar os aviários que não tiverem telas 

com malha 2,54 cm, da publicação da normativa

Excessão sistemas de • criação ao ar livre, com 

piquetes, e com alimentação e bebida fornecida 

no interior de instalações com telas 



Ampliação da Capacidade Laboratorial

Concluído

•Realização de testes sorológicos e moleculares no Lanagro
RS;

•Visitas técnicas do MAPA a fornecedores de laboratórios
modulares;

•Aquisição de PCR para laboratórios credenciados públicos

• CEDISA já foi auditado e aguarda credenciamento –
Credenciamento será publicado hoje no site do
MAPA



Ampliação da Capacidade Laboratorial

Concluído

• IB de Descalvado - equipamento instalado,
funcionando, com verificação de desempenho
concluída. Foi solicitado extensão de escopo ao
Inmetro, que encontra-se na fase de avaliação da
documentação;

• IB de Bastos – Ainda padronizando método, para
posteriormente encaminhar documentação ao
Inmetro;

• CDME (Marcos Enrietti) já compraram equipamentos
de PCR - equipamento de PCR adquirido, mas não foi
instalado. Instalação prevista para março de 2018.



Ampliação da Capacidade Laboratorial

Em Andamento

Validação• de técnicas sorológicas e moleculares nos Lanagros PE e MG

Avaliação• da aquisição dos laboratórios modulares pelo MAPA -
Algumas visitas foram realizadas a fornecedores, mas a aquisição deste
tipo de tecnologia ainda está sendo estudada.

Próximos passos

Implementação• das provas sorológicas e moleculares nos demais
Lanagros - Sanidade avícola desativada no Lanagro-PA, em função
de aspectos logísticos e de pessoal. Os equipamentos transferidos
para o Lanagro-SP  incremento de 30% na capacidade
operacional;

Implementação• das técnicas pelos laboratórios credenciados
públicos.



Equipamentos e EPIs

Concluído

Reunião• com o setor produtivo para tratar da compra de
máquinas de espumas

Validação• dos EPIs indicados para casos de EPIs

Próximos passos

Aquisição• das máquinas de espumas

Divulgação• aos SVEs e setor produtivo da relação de
EPIs indicados pelo MAPA – Lista levantada com
especialistas, e será encaminhada pelo DSA.

Aquisição• dos EPIs – Após lista consolidada.



Vigilância e Regionalização

Concluído

•1 - Elaboração de um modelo de vigilância baseada na
capacidade laboratorial implantada

•2 - Estabelecimentos de parceria para elaboração de um
modelo de vigilância baseado em risco

• Reuniões internas e com o setor para alinhar sobre a
regionalização. Países demandando e a proposta está
avançando.

Próximos passos

• 1 - Validação interna no MAPA e externa nos SVEs

• 2 - Repasse da base cadastral e reuniões



Material de Capacitação

Concluído

•Identificado uma Profa. para trabalhar na elaboração de
apresentações e material de capacitação sobre IA

•Reunião e repasse de materiais

Em andamento

•Desenvolvimento do material: Profissionais do SVO,
empresas, Responsáveis Técnicos, Produtores e Imprensa

Próximos passos

• Validação do Material

• Formação de Multiplicadores

• Disponibilização do conteúdo



Compartimentação

Concluído

Certificação• do Compartimento da Cobb

Colheitas• de materiais da JBS Itapiranga

Análise• documental da BRF Lucas do Rio Verde – Auditoria inicial a ser
realizada no próximo mês.

Entrega• da solicitação da Hy-Line

Próximos passos

Conclusão• dos processos em andamento – JBS/SC com processo
finalizado, e com entrega de certificado prevista para o próximo
mês.

Início• dos processos das demais casas genéticas – Hy-Line com
processo finalizado, e com entrega de certificado prevista para o
próximo mês.



OBRIGADO


