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INTRODUÇÃO 

O presente documento tem como objetivo prestar informações à Comissão Sulamericana de Luta 

contra a Febre Aftosa – COSALFA, sobre as atividades relacionadas ao Programa Nacional de 

Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa – PNEFA realizadas no Brasil em 2017.  Sua elaboração segue 

a estrutura orientada pelo Centro Panamericano de Febre Aftosa – Panaftosa.  

Em 2017, o País continuou sem ocorrência da doença e as zonas livres com e sem vacinação 

implantadas foram mantidas. Informa-se o zoneamento do país reconhecido pela Organização Mundial 

de Saúde Animal – OIE, os trabalhos realizados no transcorrer do ano de 2017 e as perspectivas do 

Programa com relação `a ampliação das zonas livres com vacinação, cujo pleito foi encaminhado à OIE 

no mês de setembro.  

São apresentados os dados referentes às etapas de vacinação e, para finalizar, aborda-se os temas 

relacionados às capacitações e atualizações técnicas dos recursos humanos, divulgações, atividades 

internacionais e de fronteira, política de prevenção e quarentena e uma explanação sobre o plano de 

contingência nacional. 

Registra-se que no ano de 2017, foi oficialmente lançado o Plano Estratégico do Programa Nacional de 

Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa - PNEFA previsto para ser executado no País pelos próximos 

10 anos, além disso, foi finalizada a primeira etapa do projeto relacionado à caracterização dos sistemas 

produtivos brasileiros das espécies susceptíveis à febre aftosa com vistas à melhor compreensão da 

produção animal nacional, incluindo sua distribuição geográfica e seus fluxos internos. Tal 

caracterização utilizou dados sobre movimentação animal intra e interestadual, além de dados do 

cadastro de estabelecimentos rurais, mantidos pelos Serviços Veterinários Oficiais (SVOs) de cada 

Unidade Federativa. 

 

1. Territórios livres (reconhecidos, em processo de reconhecimento ou planejados) 

 

O Brasil segue com quatro zonas livres de febre aftosa com vacinação, contemplando 24 unidades da 

Federação, e uma zona livre sem vacinação, representada pelo estado de Santa Catarina reconhecidas 

pela OIE e demonstradas na Figura 1. As áreas livres representam uma extensão territorial de 

aproximadamente 6.574.993 Km2 e representam 77,2% do Território Nacional, onde são criados 99% 

das espécies domésticas susceptíveis à febre aftosa.  

Em 2017, não houve alteração no status sanitário de  nenhum estado ou parte de estados do país, 

porém, o pleito solicitando o reconhecimento do restante do estado do Amazonas (AM), Amapá (AP), 

Roraima (RR) e das zonas de proteção do Pará (PA), foi encaminhado à OIE tendo sido aprovado pelo 
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Grupo ad hoc e Comissão Científica nos meses de novembro e fevereiro.  Aguarda-se a homologação  

pela Assembleia  Geral de Delegados no mês de maio próximo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Zonas livres de febre aftosa, com reconhecimento da OIE, 2017 

 

2. Estrutura da vigilância e sistema de informação 

 

O sistema de vigilância para febre aftosa implantado no Brasil abrange aspectos relacionados à 

organização dos sistemas de produção, à capacidade dos serviços veterinários estaduais, sistema de 

informação e os tipos de vigilância, conforme demonstrado na Figura 2.   

A vigilância passiva, baseia-se no atendimento às suspeitas de doenças vesiculares notificadas e 

incorpora aspectos da vigilância clínica e virológica, enquanto a vigilância ativa faz uso de elementos 

clínicos, virológicos e sorológicos e envolve inspeções realizadas em matadouro, propriedades rurais, 

eventos com aglomerações e movimentação animal, complementados através de estudos e 

monitoramentos soroepidemiológicos. 

 

 

Zona livre 1: Todo estado de 
Santa Catarina (sem vacinação) 

Zona livre 2: todo estado 
do Rio Grande do Sul 

Zona 3: Distrito Federal mais os 
estados de Alagoas, Bahia, Ceará, 
Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, 
Maranhão, Mato Grosso, partes do 
Mato Grosso do Sul e Pará, Paraíba, 
Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio 
Grande do Norte, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Sergipe e Tocantins. 

Zona livre 4: Estados de 
Rondônia e Acre mais partes 
do Estado do Amazonas 

Zona livre 5: Região na 
fronteira internacional do 
estado de Mato Grosso do Sul 

Limite da atual zona livre no País 

Zona sem reconhecimento 
Países da América do Sul 

Zonas de proteção  
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Figura 2. Sistema de vigilância para febre aftosa – estrutura e atividades envolvidas. 

 

As diretrizes básicas para vigilância específica da febre aftosa no País estão estabelecidas na Instrução 

Normativa nº 44/2007, alinhadas com o Código Sanitário para os Animais Terrestres da OIE.  Como 

parte importante da vigilância e buscando padronizar as ações do serviço veterinário oficial brasileiro, 

existem vários manuais com orientações detalhadas para instruir a melhor atuação no campo, 

incluindo as investigações epidemiológicas frente a qualquer suspeita de doença vesicular: 

• Vigilância veterinária de doenças vesiculares (Orientações gerais); 

• Plano de Ação para Febre Aftosa, volume I; 

• Coletânea de Imagens (Lesões de febre aftosa e de outras doenças incluídas no sistema nacional 

de vigilância de doenças vesiculares); 

•     Manual do Sistema Nacional de Informação Zoossanitária – SIZ.O Brasil participa do sistema 

de informação da OIE, para as doenças em geral, e do PANAFTOSA, para as doenças que compõem as 

síndromes vesiculares, entre outras. Como parte do sistema de informação, são utilizados vários 

sistemas informatizados, tais como: 

✓ Sistema Mundial de Informação Zoossanitária  WAHID, da OIE; 

✓ Sistema Continental de Vigilância Epidemiológica – SivCont, disponibilizado e gerenciado pelo 

PANAFTOSA.  

✓ Sistema de Informações Gerenciais do Serviço de Inspeção Federal – SIGSIF, com registros do 

abate de animais em estabelecimentos com Inspeção Federal e achados patológicos; 

✓ Plataforma de Gestão Agropecuária – PGA, que está em processo de implantação e busca 

integrar os diferentes sistemas de informação em funcionamento no país em uma única Base Nacional 

de Dados.  
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✓ Sistema de Informações Gerenciais do Trânsito Internacional de Produtos e Insumos 

Agropecuários – SIGVIG para registro das atividades relacionadas ao trânsito internacional de 

produtos e insumos pecuários; 

✓ Sistema de Gerenciamento de Atividades de Vigilância – SGAV, para acompanhamento das 

atividades dos estudos soroepidemiológicos. 

O Sistema Nacional de Informação Zoossanitária - SIZ é administrado pela Coordenação de 

Informação e Epidemiologia – CIEP, e gerencia os dados e informações sobre ocorrência das doenças, 

bem como outras informações de interesse para a saúde animal. Tem como  principais objetivos:  

coletar, consolidar, analisar e divulgar informações zoossanitárias para apoiar a elaboração, 

implantação, avaliação e tomada de decisões sobre estratégias e ações de vigilância, prevenção, 

controle e erradicação de doenças animais de relevância para a pecuária e para a saúde pública; bem 

como subsidiar a certificação zoossanitária nacional junto à organizações internacionais e países ou 

blocos econômicos com os quais o Brasil mantém relações comerciais.  A CIEP é responsável pelas 

notificações imediatas de doenças e pelos Informes Semestrais e Anual que são enviados pelo Brasil à 

OIE, mantendo a comunicação sobre a ocorrência de doenças. O banco de dados do sistema baseia-se  

em uma lista de doenças de notificação obrigatória ao Serviço Veterinário Oficial. 

Visando o fortalecimento e modernização dos processos de controle e gestão da informação de 

vigilância em saúde animal, está em desenvolvimento  um sistema informatizado para captar e 

consolidar os dados de investigação de doenças de notificação obrigatória, o Sistema Brasileiro de 

Vigilância e Emergências Veterinárias (SISBRAVET). A equipe de desenvolvimento está trabalhando 

nos Módulos de Atendimento à Ocorrências Zoossanitárias e de Gestão de Estudos Epidemiológicos. O 

primeiro piloto do sistema  foi rodado em 2017 com representantes de 5 SVEs  e está em fase de 

aperfeiçoamento dos registros de investigação epidemiológica, com previsão para finalização e início 

de testes e treinamento no segundo semestre de 2018. 

No âmbito do serviço veterinário oficial, destaca-se que o sistema terá como usuários diretos, mais de 

5000 profissionais médicos veterinários distribuídos em, aproximadamente, 1700 unidades veterinárias 

locais vinculadas aos SVEs, atuando continuamente no sistema nacional de vigilância zoossanitária em 

estreita articulação com as Superintendências Federais de Agricultura (SFAs) e com os gestores 

nacionais do SIZ e dos Programas Zoossanitários no DSA.  

A notificação de doenças da Lista, estabelecida pela Instrução Normativa MAPA nº 50, de 23 de 

setembro de 2013, é obrigatória para todos aqueles que tem conhecimento da suspeita ou de casos 

confirmados, conforme os critérios e fluxos estabelecidos na norma. A notificação deve ser realizada 

aos Serviços Veterinários Oficiais dos Estados -SVEs, nas Unidades Veterinárias Locais –UVLs ou 

escritórios de atendimento à comunidade, nas sedes dos SVEs ou nas Superintendências Federais de 
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Agricultura-SFAs, para definição e providências necessárias ao controle e erradicação das doenças. 

Para médicos veterinários e pesquisadores ou professores que identificarem as doenças da categoria 1,2 

e 3 da Lista, poderá ser utilizado o FORM NOTIFICA. Além disso, o Departamento de Saúde Animal 

(DSA) recebe dos SVOs das UFs, por via eletrônica, um informe semestral padronizado com dados de 

suas estruturas veterinárias, rebanhos e atividades de vigilância ativa desenvolvidas no período.  

Também, após cada etapa de vacinação contra a febre aftosa nos estados, os serviços veterinários 

oficiais destes estados enviam ao DSA seus resultados, contemplando os dados gerais de propriedades, 

produtores, rebanhos e inspeções nas propriedades rurais durante as vacinações. 

 

3. Tarefas realizadas em vigilância passiva e notificações 

 

Não foi registrado foco de febre aftosa no Brasil em 2017 e o país segue sem ocorrências da doença 

desde abril de 2006. Foram atendidas e registradas no SivCont 323 notificações com sintomas 

compatíveis com doença vesicular. Dessas, em 204, foi descartada a ocorrência de febre aftosa e/ou 

estomatite vesicular, e em 113 as suspeitas foram desestimadas e foi confirmado o diagnóstico para 

outras enfermidades confundíveis, com os seguintes diagnósticos clínico-epidemiológicos e/ou 

laboratorial: 2 casos de língua azul, 2 ectima contagioso, 40 infecções bacterianas e poxvírus, 60 lesões 

traumáticas,  8 intoxicação e fotossensibilização e 1 febre catarral maligna.  

 

4. Tarefas realizadas em vigilância ativa e sorologias 

  

As tarefas de vigilância ativa, realizadas no país em 2017, envolveram inspeções em propriedades 

rurais, matadouros, eventos pecuários, trânsito de animais, produtos e subprodutos, além da 

finalização do estudo sorológico para avaliação de transmissão viral na zona não livre.  

• Vigilância em propriedades: 

É realizada pelo SVO por meio de vistorias e inspeções de rotina em rebanhos localizados em 

propriedades classificadas como de maior risco para febre aftosa, quando da abertura de novos 

cadastros e verificação de cadastros existentes, na conferência de movimentação de animais (ingresso 

ou egresso), naquelas propriedades com acompanhamento oficial da vacinação, inspeção de animais 

durante os procedimentos de quarentena necessários ao trânsito oriundos de zona não livre e 

destinados às zonas livres de febre aftosa, além de inspeções aleatórias. Desta forma, em 2017, foram 

fiscalizados 138,149 estabelecimentos rurais, com  vistorias e inspeções de aproximadamente 16,478,766 

 bovinos,  3,295,605 suínos e 658,213 pequenos ruminantes.  

• Vigilância em matadouros: 
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Foram inspecionados e abatidos 28,574,395 bovinos e búfalos,  40,526,426 suínos e 647,285 pequenos 

ruminantes, sendo submetidos aos três níveis de inspeção (federal, estadual e municipal) instalados no 

país, que realizam inspeções ante-mortem e post-mortem dos animais, incluindo exames de boca e patas. 

• Vigilância em eventos pecuários: 

Essa fiscalização é realizada por veterinários do serviço oficial e profissionais da iniciativa privada 

habilitados para atuarem nesses eventos (feiras, leilões, exposições, etc), onde controlam a entrada, 

permanência e saída de animais. Foram fiscalizados 13,812 eventos, com inspeção de 7,539,123 bovinos, 

 6,695 bubalinos,   571,041  pequenos ruminantes e 50,868,000 suínos. 

• Vigilância durante o transporte: 

A vigilância no trânsito de animais é realizada com a verificação de documentos e inspeção clínica, em 

postos fixos e volantes de fiscalização, para conferir a regularidade documental da carga, além de 

procurar identificar e interceptar animais transportados com possíveis sinais sugestivos de síndromes 

vesiculares. Os postos fixos estão estrategicamente localizados de acordo com o fluxo e a intensidade 

do trânsito animal, além de considerar o zoneamento para febre aftosa, as condições zoossanitárias das 

diferentes UFs e dos países fronteiriços. As equipes volantes reforçam a fiscalização, principalmente em 

áreas identificadas como mais vulneráveis. Nessas fiscalizações, foram inspecionados 1.150.512 

veículos e 2.444 boiadas (grupo de animais transitando à pé), resultando na fiscalização de 7.342.580 

bovinos, 17.873.061 suínos e 780.799 pequenos ruminantes. 

Como parte, ainda, da vigilância ativa, foi conduzido um estudo complementar ao do de avaliação de 

transmissão do vírus da febre aftosa conduzido nos anos de 2014 e 2015 na zona não livre. A seguir é 

apresentado um resumo desse trabalho. 

 

4.1. Vigilância ativa para febre aftosa – Estudo Complementar nos estados do Amapá, 

Amazonas, Roraima e zonas de proteção do  Pará. 

Com objetivo de apoiar a certificação de ausência de transmissão viral nas Regiões propostas para 

ampliação da zona livre de febre aftosa (FA) com vacinação, no primeiro semestre de 2017 foram 

conduzidas atividades de vigilância ativa (clínica e sorológica). Esta atividade foi realizada em 

complemento ao estudo epidemiológico conduzido entre o segundo semestre de 2014 e o primeiro 

semestre de 2015, buscando atender aos itens “2b” e “3a" do Artigo 8.8.3 do Código Terrestre/2016. O 

trabalho foi coordenado e executado pelo serviço veterinário brasileiro, considerando recomendações da 

OIE, apresentadas nos Artigos 8.8.40 a 8.8.42 do Código Terrestre/2016, com especial atenção ao Item 1 

do Artigo 8.8.42, referente aos procedimentos em caso de resultados soropositivos. 

O risco de introdução da FA nas Regiões avaliadas para ampliação da zona livre com vacinação pode 

ser estimado como de baixa probabilidade, considerando a condição zoossanitária da maior parte dos 
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países e estados limítrofes, bem como as características geográficas predominantes nas áreas de 

fronteira, representadas por localidades de reduzida ocupação humana, constituídas, em sua maioria, 

por floresta densa e relevo montanhoso. O principal ponto de risco para a Região, neste momento, está 

representado pela fronteira com a Venezuela, ao norte do estado de Roraima (RR), onde estão 

implantadas medidas de vigilância específicas, como postos fixos de fiscalização e zona de proteção. 

A vigilância realizada foi do tipo clínica e sorológica, dirigida a rebanhos bovinos e bubalinos 

localizados em propriedades rurais com maior probabilidade de identificação do agente viral, diante 

da hipótese de sua introdução nas Regiões avaliadas. Os bovinos e bubalinos representam as espécies 

de maior presença e relevância epidemiológica para FA na região, concentrando-se a investigação em 

animais de 6 a 24 meses de idade devido ao menor histórico de vacinação contra a doença e maior 

frequência de movimentação entre as propriedades rurais locais, reconhecido fator de disseminação do 

agente viral. 

A seleção das propriedades rurais foi realizada de forma independente para cada uma das Regiões 

avaliadas: Região 1 (AP e PA), Região 2 (RR) e Região 3 (AM e PA). Em cada uma destas Regiões e para 

cada um dos indicadores utilizados, as propriedades rurais receberam a pontuação de 1 (um) quando 

os valores foram maiores ou iguais ao limite do terceiro quartil, ou seja, aquelas com 25% dos valores 

mais altos, por indicador, em cada Região avaliada. Com apoio de Sistemas de Informação Geográfica, 

as propriedades rurais com pontuação de 4 ou 3, resultante do somatório dos valores de cada 

indicador, foram plotadas e selecionadas propriedades representantes de distintos espaços geográficos. 

Desta forma, buscou-se conduzir a vigilância ativa em propriedades com maior chance de identificação 

do agente viral, distribuídas de forma representativa do espaço geográfico considerado. 

Particularmente na Região 2, foram incluídas na investigação, propriedades localizadas na zona de 

proteção implantada na fronteira com a Venezuela. 

Em cada uma das propriedades selecionadas, a investigação foi conduzida considerando-se a hipótese 

de que, se em cada propriedade rural com transmissão viral existissem, pelo menos, 10% (em rebanhos 

com até 500 bovinos da faixa etária de seleção) ou 5% (em rebanhos com 500 ou mais bovinos da faixa 

etária de seleção) de bovinos ou bubalinos com até 24 meses de idade infectados, a probabilidade de 

encontrar pelo menos um animal positivo em cada uma delas seria de 95%. 

Cada propriedade selecionada ficou definida como unidade primária de amostragem (UPA), e o 

método de diagnóstico consistiu na investigação de cada UPA pelo serviço veterinário oficial, com 

realização de inspeções clínicas, avaliações epidemiológicas e pesquisa de anticorpos contra proteínas 

não-estruturais (PNEs) do vírus da FA, em bovinos ou bubalinos pertencentes ao grupo etário de 6 e 24 

meses. 
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Para identificação de anticorpos contra PNEs, foi utilizado kit fornecido pelo Centro Panamericano de 

Febre Aftosa (PANAFTOSA), constituído pela prova I-ELISA 3ABC, como teste de triagem, e pela 

prova Western Blot de Imunoeletrotransferência – EITB, como teste confirmatório. A sensibilidade 

agregada deste sistema de diagnóstico em série foi de 95%, considerando os valores de cada teste, 

disponíveis nos manuais técnicos do PANAFTOSA. A especificidade utilizada foi de 100%, 

considerando que cada UPA com pelo menos um animal com sinais clínicos compatíveis com doença 

vesicular ou com resultado indeterminado ou soropositivo aos testes sorológicos foi submetida a 

investigação complementar de forma a descartar ou confirmar a presença de infecção. A investigação 

complementar incluiu nova inspeção clínica dos animais amostrados, colheita pareada de amostras de 

soro sanguíneo e três colheitas de líquido esofágico-faríngeo (LEF), com intervalo de 15 dias, buscando 

a detecção de RNA do vírus da FA pela técnica RT-PCR em tempo real em todos bovinos ou bubalinos 

que se mantiveram soropositivos ou indeterminados após a colheita pareada. Todos os testes 

laboratoriais foram executados pela rede de laboratórios do MAPA. 

Para definição do número de animais para amostragem e exames clínicos em cada UPA, foi utilizado o 

aplicativo EpiTools epidemiological calculators, disponibilizado pelo Animal Health Services – AusVet 

(http://epitools.ausvet.com.au/content.php?page=home), empregando-se a opção de distribuição 

hipergeométrica e os parâmetros epidemiológicos da hipótese estatística considerada, bem como os 

valores de sensibilidade e especificidade descritos. Os animais amostrados receberam identificação 

individual de longa duração e permaneceram sem vacinação contra a FA até o término da investigação. 

A distribuição geográfica das UPAs investigadas pode ser avaliada na Figura 3, demonstrando a 

representatividade espacial das propriedades selecionadas. Toda investigação envolveu 162 UPAs, 

sendo 45 localizadas na Região 1, 52 na Região 2 e 65 na Região 3.  

O Relatório desse estudo é parte integrante do pleito brasileiro de ampliação da zona livre de febre 

aftosa com vacinação que está sob avaliação da OIE. 
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Figura 3. Distribuição geográfica das propriedades rurais selecionadas para vigilância ativa nas 

Regiões avaliadas, 2017 
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Os resultados obtidos nesse estudo, tanto com base nas inspeções clínicas como nos resultados 

laboratoriais, mostram-se incompatíveis com transmissão do vírus da FA, e apoiam a certificação das 

Regiões avaliadas como livres de FA, com vacinação.  

 

5. Programas de vacinação 

 

Em 2017, o país alterou a estratégia de vacinação de alguns estados do Norte e Nordeste conforme 

demonstrado na Figura 4.  

A produção de vacinas contra a febre aftosa no Brasil é realizada por cinco  empresas privadas que 

atendem  às demandas interna e de outros países da região, uma dessas empresas está localizada na 

Argentina. Todas as partidas de vacinas contra febre aftosa comercializadas são testadas previamente 

pelo MAPA, sendo avaliadas quanto às  garantias de esterilidade, inocuidade, condição físico-química, 

eficiência e avaliação da resposta a proteínas não estruturais. 

 

Figura 4. Estratégias de vacinação contra a Febre Aftosa – Brasil – 2017 
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Os laboratórios produtores de vacinas contra febre aftosa, mediante acordo firmado com o MAPA, 

mantêm elevados estoques de vacinas em uma Central de Selagem, que, iniciaram o ano de 2017 com 

65.884,180  milhões de doses e o finalizaram com 70,837,100 milhões.  

Em 2017, foram produzidas aproximadamente 378 milhões de doses de vacinas (bi, tri e monovalente) 

e importadas 34,734,460  milhões de doses de vacina trivalentes. Foram distribuídas  para 

comercialização 417,5 milhões de doses no país ao longo do ano e exportadas ou doadas 

aproximadamente 44  milhões de doses bi, tri e monovalente.    

Os dados de 2017 referentes à vacinação contra a febre aftosa no Brasil são apresentados nas figuras  

abaixo e os resultados demonstram índices vacinais declaratórios dentro das expectativas.  
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6. Capacitação e divulgação 

 

A capacitação de recursos humanos, programas de educação sanitária e comunicação social estão 

previstos entre as estratégias gerais e comuns do PNEFA. As diretrizes do programa preveem a 

realização de treinamentos e simulações para execução dos planos de ação e de contingência para febre 

aftosa. Através da comunicação social há divulgação regular e oportuna das atividades e resultados do 

programa. 

O MAPA estimula, apoia, avalia e executa diretamente capacitações, assim como promove a 

divulgação das ações do PNEFA de interesse nacional. Entretanto, a maior parte do trabalho é 

conduzida em cada UF pelos respectivos SVOs. 

 

6.1. Capacitações 

 

O MAPA dispõe de um Plano Anual de Educação Continuada (PAEC) que orienta os treinamentos de 

seus servidores e de recursos humanos externos. Mas, também outras capacitações não programadas 

no PAEC inicialmente são executadas de acordo com a necessidade. Ademais, o MAPA apoia 

diretamente os treinamentos organizados pelos SVOs nos estados, com instrutores de seu próprio 

quadro técnico ou providenciado junto às instituições colaboradoras. Os dados referentes às 

capacitações realizadas em  2017, são apresentados no quadro abaixo: 

Temas 
N° de 

capacitações 
Local 

Pessoal capacitado 

MAPA SVE 

Treinamento de Atualização teórica e prática sobre vigilância ativa para 

aftosa/Emergência Sanitária em Enfermidades Vesiculares para atualização do  
1 

Santa 

Catarina 
3 53 

Atualização para o Grupo Especial de Atenção à suspeitas de enfermidades emergenciais 

- GEASE/Atualização de procedimentos para atuação em Postos de Fiscalização 

Agropecuária/Capacitação em Atendimento à Emergência referente às Doenças 

Vesiculares/ Reuniões de padronizações para ações técnicas da Defesa Sanitária Animal  

11 

Amazonas, 

Amapá, Pará,  

Piauí, 

Rondônia, 

Roraima, 

Minas Gerais 

e Ceará 

0 317 

Simulado de Atuação em Emergência para GEASE com ênfase na Febre Aftosa  3 

Mato Grosso, 

Paraná, Santa 

Catarina 

0 93 

Atualização em procedimentos referentes aos controles de etapas de vacinação contra 

Febre Aftosa  
18 

Distrito 

Federal, 

Espírito Santo  

0 69 
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Capacitação na aplicação do Plano Estratégico do PNEFA/ Reunião sobre estratégias para 

realização da agulha oficial/ Reunião sobre PNEFA com Centro de Estudos Avançados 

em Economia Aplicada- Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz – ESALq. 

4 Goiás 0 284 

I Ciclo de palestras sobre enfermidades vesiculares 1 Maranhão 0 20 

V Encontro Nacional de Defesa Sanitária Animal - ENDESA 2017 1 Pará 77 73 

Seminário Internacional Pré COSALFA 44 1 Goiás 59 163 

Capacitação e Atualização nos Programas Oficiais de Saúde Animal/ Capacitação Grupo 

Técnico Educação Sanitária 
8 

Paraná, Rio 

Grande do 

Sul 

0 166 

Curso de gestão e liderança na defesa agropecuária 1 
Rio de 

Janeiro 
0 24 

Sistemas de Informação Geográfica Aplicados a Vigilância em Saúde Animal 1 Roraima 0 22 

Atualização em monitoramento, vigilância e notificações de Enfermidades Vesiculares 8 
Rio Grande 

do Sul 
0 187 

A importância e aplicação do GPS, GPS TrackMaker e Google Earth na Defesa Sanitária 

Animal e Vegetal 
1 

Mato Grosso 

do Sul  
0 48 

1° Ciclo Anual ProRESSvet  1 Argentina 2 0 

Primer Muestreo Serológico para determinación de inmunidad predial 1 Bolívia 0 1 

La Prevención de la introducción de la FA 1 Paraguai 1 0 

Primeiro Taller de Caracterización de Riesgos de Fiebre Aftosa: Programa de Apoyo para 

la Capacitación de los Servicios Veterinarios del 

Cono Sur para enfrentar la última etapa del PHEFA.  

1 
Rio de 

Janeiro 
0 2 

Segundo Taller de Caracterización de Riesgos de Fiebre Aftosa: Programa de Apoyo para 

la Capacitación de los Servicios Veterinarios del 

Cono Sur para enfrentar la última etapa del PHEFA. 

1 
Rio de 

Janeiro 
0 1 

Muestreo Serologico Bolívia 1 Bolívia 0 1 

5a. Missão de Seguimiento de la Guía Técnica de Trabajo 1 Bolívia 1 0 

Total 66      - 84 1481 

     

 

Alguns dos simulados para febre aftosa realizados no Brasil, foram comunicados à OIE e divulgados 

no site daquela organização no endereço eletrônico: http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-

world/the-world-animal-health-information-system/simulation-exercises/2017/ 

 

6.2. Divulgação 

 

O MAPA promove a divulgação dos assuntos de saúde animal de interesse nacional através de seu site 

www.agricultura.gov.br e dos veículos de comunicação oficial e privados. Informações mais específicas 

sobre o PNEFA poderão ser acessadas através do link  

http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/the-world-animal-health-information-system/simulation-exercises/2017/
http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/the-world-animal-health-information-system/simulation-exercises/2017/
http://www.agricultura.gov.br/
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http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-

saude-animal/febre-aftosa. Em cumprimento à Lei de acesso à informação, o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa disponibiliza na internet as informações classificadas 

como Transparência Ativa.  As que não estão disponíveis na internet são classificadas como 

Transparência Passiva porque dependem de solicitação. Neste caso, o cidadão poderá utilizar o 

Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão– e-SIC. 

(http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/site/index.html) e o serviço de Ouvidoria 

(http://www.agricultura.gov.br/ouvidoria). 

 Os SVOs de cada UF também realizam a divulgação de suas ações e promovem a comunicação social 

através de seus sites ou em contato direto com o público alvo. As atividades de educação sanitária e 

comunicação social são realizadas, em sua maior parte, pelos SVOs de cada UF, a partir de iniciativas e 

com recursos próprios, apoiadas pelo MAPA.   

Em 2017, os SVOs nas Ufs produziram material informativo, promoveram entrevistas, palestras e 

diversas outras atividades de comunicação social, como exemplo, foram realizadas 7.097 palestras 

proferidas para um público aproximado de 151 mil pessoas.  

As Câmaras Setoriais e Temáticas do MAPA e o Fórum Nacional de Executores de Sanidade 

Agropecuária (FONESA) são oportunidades aproveitadas para divulgação das atividades de saúde 

animal no país, incluindo aquelas relacionadas ao PNEFA. As câmaras temáticas são formadas por 25 

órgãos e entidades do setor público e privado, as câmaras setoriais apoiam e acompanham as ações do 

setor agropecuário. As câmaras setoriais também são compostas por órgãos e entidades do setor 

público e privado, porém, sem limitação da quantidade de membros.  

Criado em 2000, o Fórum Nacional de Executores de Sanidade Agropecuária – Fonesa, é formado por 

entidades de defesa agropecuária de todo o país e tem como principal finalidade promover a 

permanente articulação entre os órgãos, objetivando o desenvolvimento harmônico e integrado das 

ações de sanidade animal, vegetal e inspeção higiênico-sanitária e tecnológica dos produtos de origem 

animal e vegetal. 

  

7. Atividades internacionais e em fronteiras 

 

O serviço veterinário oficial (SVO) brasileiro seguiu presidindo a Comissão Regional da OIE das 

Américas, participou da Assembleia Mundial de Saúde Animal e de reuniões do Comitê Veterinário 

Permanente do Cone Sul – CVP. 

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/febre-aftosa
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/febre-aftosa
http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/site/index.html
http://www.agricultura.gov.br/ouvidoria
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Foram doadas 70 mil doses de vacina contra febre aftosa para as pequenas propriedades rurais e 

comunidades indígenas dos municípios de San Mathias e San Ignácio, na Bolívia, no primeiro ciclo de 

vacinação.  

A vacinação foi acompanhada em 1.066 estabelecimentos rurais ao longo da faixa de 15 km da fronteira 

Brasil-Bolívia durante a etapa de maio de 2017 e 1.098 na etapa de novembro de 2017.  

Mantendo a colaboração mútua em prol da padronização de ações e qualificação constante do serviço 

oficial de ambos os países, foram treinados 6 médicos veterinários do serviço oficial boliviano. Sendo 

três no curso "Simulado de gabinete em emergência para Febre Aftosa" e os outros 3 no curso em 

"Educação Sanitária Comunicação em Saúde - fase I".  

Foram realizadas 15 palestras educativas junto aos produtores rurais da faixa de fronteira.  

Durante os meses de setembro a dezembro de 2017, realizamos vigilância veterinária continuada em 

792 estabelecimentos rurais, totalizando 826 vigilâncias veterinárias com 96.244 susceptíveis vistoriados 

e 2.437 inspecionados, dentro da nova modalidade de vigilância veterinária na região da fronteira 

internacional que  estabelece o acompanhamento dos embarques e desembarques de bovinos 

e vigilância direcionada ao risco na faixa de 15 km da fronteira.   

No ano de 2017 foi dado continuidade ao apoio de vacinação contra febre aftosa numa faixa de 25 km  

na fronteira internacional da Bolívia com o estado de Rondônia. O SVE juntamente com a  iniciativa 

privada de Rondônia (FEFA-RO) disponibilizaram  recursos humanos, equipamentos e vacinas para 

esse trabalho. No primeiro ciclo (33°), foram vacinados 20.770 bovinos e, no segundo (34°), 7.304 

bovinos.  Essa diminuição se justifica em virtude da estratégia de vacinação adotada pelo SENASAG 

para o 34° ciclo, ou seja, vacinar apenas animais até 24 meses. Foram realizadas, ainda, 405 Barreiras 

Volantes Fluviais num total de 3.861 horas fiscalizando os rios Guaporé e Mamoré. 

Foi realizada a vacinação oficial dos rebanhos bovinos, nas duas etapas do ano, criados nas reservas 

indígenas “Raposa Serra do Sol” e “São Marcos”, que abrangem os municípios de Pacaraima, Uiramutã 

e parte do Normandia no estado de Roraima, fronteira com a Venezuela. Foram 

vacinados 43.057 bovinos no primeiro ciclo e  45.255 bovinos no segundo ciclo, com investimentos 

equivalentes a U$ 79,576.06 (não contabilizados os custos com as doses de vacinas). Registra-se que na 

região norte de Roraima, fronteira com a Venezuela, estão implantadas ações específicas por parte do 

SVO, destacando: identificação individual de longa duração de todos os bovinos, bubalinos e pequenos 

ruminantes existentes nas propriedades rurais e comunidades indígenas localizadas na fronteira 

internacional; fornecimento da vacina e realização da vacinação oficial nos rebanhos localizados na 

fronteira internacional; manutenção de equipes de vigilância volante na região, atuando em locais 

estratégicos e com periodicidade estabelecida com base em conhecimento e estimativas locais de risco; 

e controle específico da movimentação de animais, considerando autorização prévia à movimentação, 
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tanto para egresso como ingresso na zona de proteção, com descrição da rota de transporte, que deve, 

obrigatoriamente, incluir a passagem por postos fixos de fiscalização.  

 

8. Política preventiva e de quarentena 

 

As políticas de prevenção e quarentena em saúde animal adotadas no país estão estabelecidas em 

marco legal e preveem a vigilância epidemiológica contínua, contemplando atividades que 

proporcionam as informações indispensáveis para conhecer, detectar ou prever qualquer possível 

mudança nos fatores condicionantes do processo saúde/doença, com a finalidade de adotar as 

medidas de prevenção, controle e erradicação das doenças e, com isso, proteger principalmente as 

zonas livres de doenças , mas também prevenir a introdução de doenças exóticas.  

As estratégias são atualizadas regularmente em conformidade com o Código Sanitário para os Animais 

Terrestres da OIE, com definição das atividades sistemáticas e contínuas de coleta, análise de dados 

zoossanitários e a difusão oportuna da informação àqueles que necessitam para tomada de decisão. 

Dentre as medidas de prevenção de introdução de patógenos, destaca-se o controle das importações de 

animais, seus produtos, subprodutos e material genético. Para tal, os processos de importação são 

sempre precedidos por análise do Departamento de Saúde Animal (DSA/SDA/MAPA), que define os 

requisitos a serem cumpridos para a entrada da mercadoria no país. Nesse contexto, leva-se em conta o 

tipo de mercadoria a ser importada - incluindo a espécie animal envolvida -, a situação sanitária do 

país de origem em relação aos perigos identificados, o destino e a finalidade do objeto da importação e 

as medidas gerais e específicas de gestão do risco, adotadas ainda no país de origem e após a sua 

chegada ao país. Entre as medidas associadas à gestão do risco, a realização de quarentenas e de testes 

diagnósticos em animais vivos constitui parte importante da maioria dos procedimentos de 

importação. Tais procedimentos são sempre levados a cabo em estações quarentenárias oficiais ou 

previamente credenciadas pelo MAPA. Em ambos os casos, os locais utilizados para isolamento dos 

animais devem cumprir as exigências estabelecidas em legislação, que variam conforme a espécie 

animal e podem incluir questões ligadas à estrutura física, isolamento da área, controle da água e 

alimento oferecidos aos animais e tratamento de efluentes, entre outros.Atualmente, o Brasil conta com 

várias propriedades credenciadas à realização de quarentena de animais em todo território nacional, 

além de um estabelecimento oficial – a Estação Quarentenária de Cananéia (EQC). Esta última está apta 

a manter bovinos, bubalinos, suínos e aves de companhia em suas instalações, e se constitui em um dos 

baluartes que garantem a preservação da sanidade dos animais e do material genético que ingressam 

no Brasil. 
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Na identificação de qualquer anormalidade sanitária, seja no âmbito nacional ou internacional, que 

ameace a condição sanitária das zonas livres e do país, as estruturas dos serviços veterinários e as 

forças de segurança do país são acionadas para reforçar a vigilância e prevenção nas áreas de maior 

risco. Para febre aftosa, conta-se com o sistema de vigilância passivo para atendimento imediato das 

suspeitas clínicas de síndrome vesicular e um sistema de vigilância ativo, composto por um conjunto 

de atividades que inclui a inspeção clínica de animais susceptíveis em diferentes situações, intercalada 

com estudos populacionais para avaliação de transmissão viral e o nível de imunidade dos rebanhos.   

A vigilância epidemiológica é realizada pelos serviços veterinários, com a participação dos produtores 

e atores envolvidos no segmento agropecuário. Ela aborda vários aspectos como a investigação dos 

casos suspeitos de síndromes vesiculares, controle do ingresso de animais susceptíveis e seus produtos 

nas zonas livres de febre aftosa, ações de fiscalização dirigida a lixões ou aterros sanitários, 

identificação e monitorando de estabelecimentos de maior risco e pontos de risco de ingresso de 

materiais que representem ameaça, manipulação de vírus em áreas biosseguras, controle do ingresso 

de material com potencial patogênico, entre outros.  

O fortalecimento do sistema de prevenção é uma premissa do programa e inclui análises técnicas e 

continuadas para identificação de possíveis ameaças e a mitigação dos riscos envolvidos, sendo uma 

das medidas estratégicas prioritárias para manutenção das zonas livres de febre aftosa e evitar o 

ingresso e disseminação de doenças exóticas.  

Nesse sentido, a importação de animais susceptíveis à febre aftosa, seus produtos e subprodutos 

somente poderá ocorrer quando procedentes de países incluídos na lista de países livres de febre aftosa 

publicada pela OIE, exceto para produtos submetidos às medidas de mitigação de risco apropriadas 

para inativação do vírus da febre aftosa, devidamente certificados pelos serviços veterinários na 

origem. 

Todos os animais susceptíveis à febre aftosa, seus produtos e subprodutos, materiais, substâncias ou 

qualquer produto veterinário que possa veicular o agente viral, que ingressarem em zonas livres em 

desacordo com as normais vigentes, deverão ser apreendidos e enviados ao sacrifício sanitário ou 

destruídos, podendo haver o aproveitamento adequado e seguro dos produtos.  

A quarentena de animais está prevista nas importações e entre zonas de diferentes status. Também são 

submetidos aos processos quarentenários os estabelecimentos e animais onde são registradas suspeitas 

de ocorrências sanitárias com sintomatologia compatível com síndrome vesicular. 

 

9. Descrição do plano de contingência nacional 
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Como parte do Plano Plurianual – PPA 2016-2019, no Programa 2028: Defesa Agropecuária, o Mapa 

definiu com meta específica a implementação do Sistema Nacional de Emergências Agropecuárias – 

SINEAGRO, que compreende o conjunto de órgãos, atividades, padrões e procedimentos, com atuação 

permanente e coordenada para a preparação e resposta às emergências agropecuárias. O SINEAGRO 

será coordenado pela Secretaria de Defesa Agropecuária, em consonância com as diretrizes e 

procedimentos definidos no Plano Nacional de Contingência para Emergências Agropecuárias a ser 

editado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA em 2018. Em sua estrutura 

orgânica, abrangerá dois subsistemas: Sistema Brasileiro de Vigilância e Emergências Veterinárias - 

SISBRAVET e Sistema Brasileiro de Vigilância e Emergências Fitossanitárias - SISBRAFITO, que ficarão 

sob a responsabilidade e coordenação do Departamento de Saúde Animal e do Departamento de 

Sanidade Vegetal, respectivamente. O SINEAGRO, em sua organização, será composto por quatro 

níveis de atuação:  I – nível político-administrativo; II - nível estratégico; III - nível tático; e IV - nível 

operacional.  

O estabelecimento do SINEAGRO, representa o reconhecimento, pelo Mapa, da necessidade de uma 

gestão específica e melhor articulada sobre as doenças e pragas com potenciais impactos econômicos e 

sociais para o país. O SINEAGRO envolve um conjunto organizado de conceitos e princípios inter-

relacionados, responsável pela preparação e gestão de todos os recursos relacionados a pessoal, 

equipamentos, comunicações, instalações e procedimentos empregados no planejamento, direção, 

coordenação e controle da capacidade de detecção precoce, de resposta e de operacionalização das 

medidas de controle ou erradicação, incluindo o restabelecimento da situação na área afetada por 

emergências fitossanitárias ou zoossanitárias. 

A proposta de organização do SINEAGRO em referência considera a manutenção de estruturas 

permanentes de coordenação e planejamento e de espaço de concertação entre os principais setores 

envolvidos, bem como a definição de estruturas temporárias de comando frente a ocorrências 

fitossanitárias e zoossanitárias, buscando avaliar e validar a capacidade de resposta emergencial e 

manter adequada prontidão diante da necessidade de atuação. Dentro de uma abordagem 

institucional, busca-se também a definição de estruturas permanentes de coordenação do SINEAGRO e 

suas atribuições principais, assim como para a criação do Comitê Nacional de Emergências 

Agropecuárias - CONEAGRO, fórum institucional com participação dos diferentes órgãos e 

instituições envolvidos, públicos e privados.  

A implantação do SINEAGRO também representa a efetivação e redefinição do papel do MAPA junto 

ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC, visando garantir apoio e participação dos 

Ministérios da Integração Nacional e da Defesa na preparação e resposta às ações de emergências 

agropecuárias.  Na área das emergências zoossanitárias, o “Sistema Brasileiro de Vigilância e 
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Emergências Veterinárias” (SISBRAVET), sob coordenação do Departamento de Saúde Animal (DSA), 

tem como atribuições a elaboração e organização dos procedimentos técnicos para aplicação pelas 

equipes de gerenciamento e execução das ações de campo. No Departamento de Saúde Animal foi 

estruturado um setor específicos para gestão e coordenação das estratégias de preparação e reposta a 

emergências zoossanitárias. Os procedimentos e diretrizes para a implantação e gerenciamento das 

ações de emergências foram revisados em 2017 para publicação em 2018 do “Plano de Contingência 

para Gestão de Emergências Zoossanitárias”. 

O “Plano de Ação para Febre Aftosa, volume 1”, com informações e instruções para atuação frente a 

qualquer suspeita de doença vesicular. Referido manual dedicou-se às fases de “investigação” e 

“alerta” para as doenças vesiculares, sendo disponibilizado a todos os médicos veterinários do serviço 

oficial, em formato impresso e eletrônico, e utilizado como documento de referência para os 

treinamentos conduzidos no âmbito das unidades da Federação. O “Plano de Contingência para 

emergências de febre aftosa – Vol. II”, está composto por: 1. Definição de estratégias e declaração do 

estado de emergência zoossanitária e 2: Orientações sobre atividades técnicas para contenção e 

eliminação de focos de febre aftosa.                                              

Nas UFs, existem grupos de emergências constituídos, permanentemente articulados e prontos para 

atuar a partir do estado de alerta sanitário, com ações que buscam realizar os atendimentos a suspeitas 

de doenças emergenciais e conter os eventos sanitários, antes mesmo da declaração de emergência 

sanitária, o que somente acontece após a confirmação diagnóstica do caso. Esses grupos são treinados 

regularmente com realização de simulados nos próprios estados, com apoio do MAPA e instituições 

convidadas.  

O sistema para detecção e atenção precoce a suspeitas de doenças infecciosas se apoia na estrutura e 

preparação da rede de  1.474 unidades veterinárias locais com profissionais treinados e equipados para 

o pronto atendimento. Esta rede realiza continuamente atividades para promoção da integração e 

participação da comunidade na notificação de doenças do animais. Todos os atendimentos à 

notificações de doenças vesiculares são registrados no Sistema de Vigilância Continental do Panaftosa – 

SivCont, garantindo transparência e adequado controle das informações. O apoio laboratorial para 

diagnóstico rápido e preciso é assegurado pela rede LANAGRO, que realiza testes para as doenças 

alvo e diferenciais. 

Como suporte financeiro à atuação frente às emergências zoossanitárias, o Brasil dispõe de legislação 

que garante indenizações aos produtores, por parte do setor público, em casos de sacrifício de animais 

ou destruição de materiais, como também de fundos públicos e privados, com saldo que totalizou 

aproximadamente 180,5 milhões de dólares aproximadamente em 2017. 


