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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 2019.  Sua elaboração segue a estrutura orientada pelo Centro 

Panamericano de Febre Aftosa – PANAFTOSA.  

Em 2019 foram realizadas reuniões em diferentes locais do país, no âmbito do Plano Estratégico do PNEFA, 

buscando discutir e acompanhar a execução das ações previstas no Plano para a retirada da vacina de febre aftosa 

no País. O Plano estratégico foi delineado para ser executado em um período de 10 anos, iniciando em 2017 e 

encerrando em 2026. 

 

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

Em 2019, o Brasil continuou sem ocorrência da doença, e as zonas livres sem vacinação e com vacinação 

foram mantidas. O País apresenta quatro zonas livres de febre aftosa com vacinação reconhecidas 

internacionalmente, contemplando 26 unidades da Federação (UF), e uma zona livre sem vacinação, representada 

pelo estado de Santa Catarina.  

Com relação à zona livre com vacinação, mediante solicitação do Brasil, foi aprovada pelo Grupo Ad Hoc 

da OIE a unificação das duas zonas existentes no Estado do Mato Grosso do Sul, referentes às zonas de alta 

vigilância e a zona composta pela maior parte do País, identificada em cor amarela na Figura 1. A aprovação deverá 

ser ratificada durante a próxima Assembleia Geral. 
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Figura 1. Zonas livres de febre aftosa, com reconhecimento da OIE, 2019. 
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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 e à capacidade dos serviços veterinários estaduais, incluindo sistema de 

informação e diferentes estratégias de vigilância.  

Ambas as vigilâncias, passiva e ativa, levam em consideração aspectos clínicos, epidemiológicos e 

laboratoriais. A vigilância passiva tem por base o atendimento às suspeitas de doenças vesiculares notificadas 

pelos produtores rurais, profissionais de agropecuária e agentes ligados aos setores público e privado, enquanto 

a vigilância ativa envolve inspeções realizadas pelo serviço veterinário oficial (SVO) em matadouros, propriedades 

rurais e eventos com aglomerações, complementadas por estudos e monitoramentos soroepidemiológicos.  

As diretrizes básicas para vigilância específica da febre aftosa estão estabelecidas na Instrução Normativa 

nº 44/2007, que está em processo final de revisão, alinhadas com o Código Sanitário para os Animais Terrestres 

da OIE.   

De forma complementar, no intuito de padronizar as ações do SVO, existem manuais com orientações 

detalhadas sobre os procedimentos que devem ser adotados a campo, incluindo investigações epidemiológicas 

frente a qualquer suspeita de doença vesicular, os quais estão disponíveis na página oficial do MAPA, na área da 

febre aftosa, no link http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-

saude-animal/febre-aftosa/manuais-e-relatorios: 

• Vigilância veterinária de doenças vesiculares - orientações gerais (2007). Em processo de revisão com 

publicação prevista para este ano; 

• Plano de Ação para Febre Aftosa, volume I - Atendimento à notificação de suspeita de doença vesicular 

(2009). Em processo final de revisão; 

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

vigilância de doenças vesiculares). Em processo final de revisão; 

• Orientações para fiscalização do comércio de vacinas contra a febre aftosa e para controle e avaliação 

das etapas de vacinação, 2ª edição; e 

• Manual do Sistema Nacional de Informação Zoossanitária – SIZ. 

 

O Brasil participa do sistema de informação da OIE, para as doenças em geral, e utiliza vários sistemas 

informatizados, tais como: 

• Sistema Mundial de Informação Zoossanitária  WAHID, da OIE; 

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

PANAFTOSA. Sua utilização foi descontinuada em janeiro de 2020;  

• 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;  

• 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. 

O Sistema Nacional de Informação Zoossanitária - SIZ gerencia dados e informações sobre ocorrência das 

doenças, bem como outras informações de interesse para a saúde animal. Envolve as notificações imediatas de 

doenças e os Informes Semestrais e Anual que são enviados pelo Brasil à OIE, mantendo a comunicação sobre a 

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/febre-aftosa/manuais-e-relatorios
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/febre-aftosa/manuais-e-relatorios
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ocorrência de doenças. O banco de dados do sistema baseia-se  em uma lista de doenças de notificação 

obrigatória ao SVO, estabelecida pela Instrução Normativa MAPA nº 50, de 23 de setembro de 2013. 

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

em saúde animal, está em implantação um sistema informatizado para captar e consolidar os dados de 

investigação de doenças de notificação obrigatória, o Sistema Brasileiro de Vigilância e Emergências Veterinárias 

(e-SISBRAVET). Os treinamentos para implantação do e-SISBRAVET foram realizados no segundo semestre de 

2019, e o Sistema entrou em funcionamento no início de 2020. 

No âmbito do SVO, destaca-se que o e-SISBRAVET terá como usuários diretos mais de 5000 profissionais 

médicos veterinários, distribuídos em 1502 unidades veterinárias locais vinculadas aos Serviços Veterinários 

Oficiais dos Estados - 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 Departamento de Saúde Animal - DSA.  

A notificação de doenças da Lista é obrigatória para todos aqueles que tem conhecimento da suspeita ou 

de casos confirmados, conforme os critérios e fluxos estabelecidos na Instrução Normativa nº 50. 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 

Agricultura - SFAs, para definição e providências necessárias ao controle e erradicação das doenças. Também é 

possível realizar notificação de suspeitas de doenças em animais por meio do e-SISBRAVET pelo link 

http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sisbravet/manterNotificacao!abrirFormInternet.action. Para médicos veterinários, 

pesquisadores ou professores que identificarem as doenças da categoria 1, 2 e 3 da Lista, poderá ser utilizado o 

FORM NOTIFICA. 

Ainda com relação ao sistema de informação, o Departamento dispõe de relatório semestral de vigilância 

de doenças vesiculares, com dados dos SVEs, e um relatório anual padronizado com dados da estrutura do serviço 

veterinário oficial, população animal, recursos humanos e recursos financeiros.  No que tange ao dados vacinais, 

após cada etapa de vacinação contra a febre aftosa nos estados, os SVEs encaminham os resultados com os índices 

alcançados e com os dados de propriedades, produtores, rebanhos e vigilância nas propriedades rurais durante 

as vacinações. Com base nos resultados apresentados, pode ser necessária elaboração de plano de ação pós-

etapa de vacinação para que o SVO no estado, juntamente com as instituições que representam os produtores 

rurais, indique quais medidas serão adotadas para melhorar os índices vacinais na próxima etapa. 

 

3. Tarefas realizadas em vigilância passiva e notificações 

Não foi registrado foco de febre aftosa no Brasil em 2019 e o país segue sem ocorrências da doença desde 

abril de 2006. Foram atendidas e registradas no SivCont 1.138 notificações com sintomas compatíveis com doença 

vesicular. Dessas, 629 foram descartadas para febre aftosa pelo diagnóstico clínico-epidemiológico, e 509 foram 

descartadas por meio de diagnóstico laboratorial. 

Os diagnósticos clínico-epidemiológicos ou laboratoriais confirmados para enfermidades confundíveis 

foram 14 casos de estomatite vesicular, 57 casos de senecavirus A, 11 de ectima contagioso, 9 de poxvirus, 40 de 

podo-dermatites, 6 de pseudovaríola, 384 de lesões traumáticas, 2 de doenças bacterianas ou micóticas, 9 de 

fotossensibilização e 6 de intoxicação.  

 

http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sisbravet/manterNotificacao!abrirFormInternet.action
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4. Tarefas realizadas em vigilância ativa e sorologias 

As tarefas de vigilância ativa, realizadas no país em 2019, envolveram inspeções em propriedades rurais, 

matadouros, eventos pecuários, além de estudo de estudo soroepidemiológico transversal para avaliação de 

transmissão viral na zona de fronteira em 7 estados brasileiros. 

• Vigilância em propriedades: 

É realizada pelo SVO por meio de vistorias e inspeções clínicas 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, além de inspeções aleatórias. Em 2019, foram 

fiscalizados 114.177 estabelecimentos rurais, com  vistorias e inspeções clínicas de aproximadamente 7.773.575 

bovinos, 9.384.246 suínos e 686.538 pequenos ruminantes. 

• Vigilância em matadouros: 

Ao longo de 2019, foram encaminhados ao abate 33,5 milhões de bovinos e bubalinos,  485,6 mil 

pequenos ruminantes e 45,5 milhões de suínos, sendo submetidos aos três níveis de inspeção (federal, estadual 

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

para os bovinos e bubalinos. 

• 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 25.012 eventos, com inspeção de 7.769.599 bovinos e bubalinos, 262.322 

pequenos ruminantes e 78.620 suínos. 

 

 

4.1. Estudo soroepidemiológico para febre aftosa na região da fronteira 

A partir do segundo semestre de 2019, foram realizadas atividades de vigilância para febre aftosa nas 

regiões de fronteira com a Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Peru e Venezuela, envolvendo os estados do Rio 

Grande do Sul-RS, Paraná-PR, Mato Grosso do Sul-MS, Mato Grosso-MT, Rondônia-RO, Acre-AC e Roraima-RR. 

Essas atividades estão inseridas nas estratégias do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da 

Febre Aftosa – PNEFA, de forma a complementar aos demais componentes do sistema de vigilância para febre 

aftosa, visando a certificação da condição das zonas livres de febre aftosa com vacinação do País. 

O estado do Rio Grande do Sul constitui uma das quatro zonas livres do País e faz fronteira com o Uruguai 

e Argentina. As últimas ocorrências de febre aftosa no estado, em 2001, foram relacionadas a ocorrências nos 

países limítrofes. Assim, apesar da condição sanitária atual da região ser muito distinta e fortemente mais 

favorável que aquelas existentes no início dos anos 2000, a fronteira internacional permanece sendo um fator de 

risco importante no contexto da vigilância para febre aftosa, sendo que estudos realizados no estado, 

identificaram essa região como de maior risco para a ocorrência da doença.    



 
 

 
7 

 

Por sua vez, o estado do Paraná também teve sua última ocorrência de febre aftosa em 2006, vinculadas 

aos focos do Mato Grosso do Sul, que foram relacionadas à região de fronteira internacional. O estado do Mato 

Grosso do Sul atualmente mantém uma zona livre com vacinação na região de fronteira com a Bolívia e o Paraguai, 

e o restante do estado faz parte de outra zona livre, que abrange a maior parte do país. Mediante solicitação do 

Brasil, recentemente foi autorizada a unificação dessas duas zonas pelo Grupo Ad Hoc da OIE, devendo ser 

ratificada durante a próxima Assembleia Geral. 

O último foco de febre aftosa no estado do Mato Grosso foi registrado em janeiro de 1996, época em que 

a doença ainda ocorria com intensidade no país. O estado possui uma grande extensão de fronteira seca com a 

Bolívia, sendo em grande parte áreas de alta permeabilidade de acesso. O Estado de Rondônia teve o registro do 

último foco de febre aftosa em fevereiro de 1999. Em maio de 2003 recebeu o reconhecimento internacional 

como zona livre de febre aftosa com vacinação. A fronteira internacional de Rondônia é com a Bolívia 

(departamentos do Beni, Pando e parte do Departamento de Santa Cruz).  

O estado do Acre teve seu reconhecimento internacional de zona livre de febre aftosa com vacinação no 

ano de 2005, enquanto o registro do último foco foi em junho de 1995. O estado possui fronteira internacional 

com a Bolívia (ao sul) e com o Peru. Por fim, o estado de Roraima foi reconhecido como livre de febre aftosa com 

vacinação em 2018, juntamente com o Amapá, Amazonas e partes do estado do Pará, com a última ampliação da 

zona livre de febre aftosa com vacinação do país. A última ocorrência da doença no estado foi no município de 

Caroebe, no Sudeste do Estado, em 2001. O estado de Roraima faz fronteira com a Venezuela, país em que a 

situação sanitária para febre aftosa é desconhecida.  

Apesar da situação da Venezuela e das ocorrências da doença na Colômbia em 2017 e 2018, o cenário 

epidemiológico atual do Continente é favorável à manutenção de zonas livres de febre aftosa com a ampliação 

das zonas sem vacinação. Nesse sentido, desde o ano de 2017 está em curso no país o Plano estratégico 2017-

2026 que visa à ampliação gradual de zonas livres de febre aftosa sem vacinação.  

Nessa nova fase, os países devem reforçar principalmente o sistema de vigilância para detecção precoce 

do agente viral e para prevenir reintroduções da doença. Entretanto, há necessidade também de se manter 

mecanismos para certificação de ausência de circulação viral na região, principalmente para atender às normas 

da Organização Mundial de Saúde Animal – OIE, para confirmação anual do status sanitário e apresentar a 

exigências de parceiros comerciais.  

Dessa forma, o estudo soroepidemiológico foi estruturado para detectar, por meio de amostragem, a 

presença de transmissão do vírus da Febre Aftosa, se este estiver presente na região fronteiriça do país, de 

maneira que, sua não detecção irá contribuir para demonstrar a ausência de infecção pelo vírus na área do estudo. 

O delineamento amostral foi elaborado por meio da cooperação técnica da Organização Pan-Americana 

da Saúde (OPAS), por intermédio do Centro Pan-Americano de Febre Aftosa (PANAFTOSA-OPAS/OMS). As 

atividades de vigilância foram desenvolvidas nos referidos estados (RS, PR, MS, MT, RO, AC e RR) e representam 

mais um componente aos outros quatro componentes que compõem o sistema de vigilância para febre aftosa 

nas áreas livres com vacinação, que juntas asseguram a certificação de ausência de infecção e de transmissão viral 

nas zonas livre sem e com vacinação do País. 

 O delineamento do estudo levou em consideração que alguns países, como a Bolívia, estão discutindo e 

ampliando as zonas livres sem vacinação, afetando parte da fronteira brasileira. Ao mesmo tempo, no Brasil, a 

transição da condição sanitária de livre de febre aftosa com vacinação para livre de febre aftosa sem vacinação 

vem sendo discutida em vários estados fronteiriços, como o Paraná (que teve a última vacinação em maio de 

2019), Rio Grande do Sul (avaliação para iniciar a transição da condição em 2020), Acre e Rondônia (Estados 
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pertencentes ao Bloco I do Plano estratégico 2017-2026 e que pretendem iniciar a transição da condição em 

2020).  

Esse processo de evolução da condição sanitária da doença estabelece um cenário favorável para 

investigar o que está acontecendo na fronteira sudoeste do Brasil, com o intuito de descartar a presença de 

transmissão do vírus da febre aftosa nessa área em particular. Por conveniência, decidiu-se usar uma faixa de 

fronteira de 15 km, que é a distância normalmente usada na região para definir a área de proteção e vigilância 

diferenciada das fronteiras e que delimita a população-alvo (alvo) desse estudo. Além disso, devido à situação de 

risco específica da Venezuela, decidiu-se fazer um censo das propriedades da Zona de Proteção em Roraima. 

Nas populações vacinadas, os animais mais jovens, preferencialmente até 12 meses de idade, 

representam a subpopulação com resultados de imunidade mais baixos e, portanto, seriam os mais suscetíveis 

no caso de transmissão do vírus da febre aftosa. 

O estudo foi proposto como um estudo transversal com duas etapas, a primeira para a seleção das 

propriedades e a segunda na qual os animais são selecionados dentro dos rebanhos. Assim, para uma população 

de referência de 30.757 propriedades rurais situadas na área do estudo epidemiológico proposto, foram 

selecionadas 330 propriedades para amostragem conforme ilustra a Figura 2. Já no estado de Roraima, a seleção 

foi dirigida a todas as propriedades localizadas dentro da Zona de Proteção, totalizando 13 propriedades com 

bovinos incluídas no estudo. 

 

 

Figura 2 – Mapa da área do estudo, destacando a região envolvida e a distribuição das propriedades amostradas.  
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A seguir, a Tabela 1 demonstra os dados finais da primeira sorologia dos animais do estudo, com a 

indicação do número de propriedades, número de animais coletados e resultados laboratoriais por zona. 

Tabela 1 – Número de propriedades, animais coletados e resultados laboratoriais, por zona, na primeira sorologia do estudo 

soroepidemiológico para febre aftosa na região de fronteira realizado em 2019, onde R=reativas e I= Indeterminadas. 

 

Conforme previsto no desenho do estudo, foi realizada uma segunda sorologia de todos os animais 

amostrados em propriedades que tiveram pelo menos um animal reativo ou indeterminado na primeira sorologia. 

Os resultados estão descritos na Tabela 2. 

Tabela 2 – Número de animais coletados e resultados laboratoriais, por zona, na segunda sorologia do estudo 

soroepidemiológico para febre aftosa na região de fronteira realizado em 2019, onde R=reativas e I= Indeterminadas. 

 

 

Na primeira sorologia, o número médio de bovinos reativos ou indeterminados por propriedade 

amostrada em cada unidade da federação foi inferior a dois animais, com um número máximo na mesma 

propriedade de quatro animais reativos ou indeterminados. 

Além disso, na segunda sorologia, a coleta pareada foi realizada em todas as propriedades com pelo 

menos um bovino reativo ou indeterminado, com recuperação média de 97% das amostras esperadas. Os 

resultados dessas amostras não demonstraram um aumento significativo no total de animais positivos em 

nenhuma das propriedades avaliadas. Assim, de acordo com a interpretação da sorologia pareada, esses 

resultados contribuíram para descartar a presença de transmissão viral. 

No entanto, para acrescentar ainda mais segurança ao descartar a presença de transmissão viral o estudo 

previu a coletada de duas amostras de líquido esofágico-faríngeo (LEF), em intervalos de 15 dias, dos animais 

reativos ou indeterminados na segunda sorologia, além de novas inspeções nos rebanhos envolvidos. As amostras 

Dados Gerais

UF Zona
Nº de 

propriedades
Amostras

Amostras 

negativas (N)

Frequência 

relativa 

Amostras 

reativas (R)

Frequência 

relativa (R)

Amostras 

Indeterminadas (I)

Frequência 

relativa (I)

Propriedades com 

amostras R ou I

RS 2 97       4.714             4.666 98,98% 28 0,59% 20 0,42% 37

RR 3 12          230                224 97,39% 4 1,74% 2 0,87% 4

RO 3 34       1.798             1.787 99,39% 7 0,39% 4 0,22% 8

PR 3 17          269                261 97,03% 1 0,37% 7 2,60% 6

MS 3 e 4 62       3.360             3.314 98,63% 14 0,42% 32 0,95% 30

MT 3 54       3.359             3.302 98,30% 22 0,65% 35 1,04% 34

AC 3 66       3.180             3.160 99,37% 8 0,25% 12 0,38% 18

Total 342     16.910           16.714 98,84% 84 0,50% 112 0,66% 137

ELISA 3ABC/EITB (1ª sorologia)

UF Zona
Amostras 

previstas

Animais 

amostrados

% de 

recuperação

Amostras 

reativas (R)

Frequência 

relativa (R)

Amostras 

Indeterminadas (I)

Frequência 

relativa (I)

Propriedades 

amostradas

Propriedades com 

amostras R ou I

RS 2 1956 1884 96,32% 4 0,21% 14 0,74% 37 13

RR 3 150 141 94,00% 1 0,71% 1 0,71% 4 1

RO 3 404 394 97,52% 0 0,00% 7 1,78% 8 5

PR 3 105 85 80,95% 0 0,00% 0 0,00% 6 0

MS 3 e 4 1870 1824 97,54% 3 0,16% 23 1,26% 30 15

MT 3 2094 2045 97,66% 6 0,29% 22 1,08% 34 16

AC 3 941 927 98,51% 2 0,22% 9 0,97% 18 8

Total 7520 7300 97,07% 16 0,22% 76 1,04% 137 58

ELISA 3ABC/EITB (2ª sorologia)Dados Gerais
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foram fornecidas e estão em fase de processamento no laboratório oficial do Ministério da Agricultura. Os Estados 

do PR, RR e RO já concluíram seus resultados e todas foram negativas. Os estados de AC, RS, MT e MS, por sua 

vez, receberão os resultados até o final de março de 2020. 

Cabe ressaltar que durante todo estudo foram realizadas as atividades de vistoria geral do rebanho 

susceptível e inspeção clínica dos animais amostrados em acompanhamento realizado a cada 15 dias sem que 

tenham sidos detectados sinais clínicos sugestivos de doença vesicular. 

 

5. Capacidade de diagnóstico laboratorial 

Instituída pelo Decreto nº 5741/2006, a Rede de Laboratórios Federais Agropecuários (LFDA), do MAPA, 

é composta pelas unidades localizadas em seis estados da federação, além de serviços laboratoriais avançados. 

Dentre elas, as unidades de Minas Gerais, Pará, Pernambuco e Rio Grande do Sul atuam no diagnóstico da febre 

aftosa, conforme demonstra a figura abaixo (Figura 3).  

 

  

Figura 3 - Laboratórios Federais Agropecuários com atuação no diagnóstico da febre aftosa 

 

Todos os quatro laboratórios têm em seus escopos os ensaios sorológicos para pesquisa de anticorpos 

contra proteínas não estruturais do vírus da febre aftosa (Elisa 3ABC e EITB) que são utilizados nos estudos e 

monitoramentos sorológicos para comprovação de áreas livres de febre aftosa com vacinação. 

O LFDA localizado em Minas Gerais possui área laboratorial que cumpre os requisitos de Segurança 

Biológica Nível 4 (NB4) estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) e tem capacidade de 

executar, além de métodos para diagnósticos diferenciais, os ensaios sorológicos de Vírus Neutralização e 

Competição em Fase Líquida – CFL – este último para pesquisa de anticorpos contra as proteínas estruturais do 

vírus, assim como ensaios moleculares como a PCR em tempo real e sequenciamento e os métodos de isolamento 

do vírus em célula. 
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Por sua vez, o LFDA-RS é responsável pelos ensaios envolvidos no controle das vacinas de febre aftosa 

comercializadas no Brasil, sendo os principais o controle da potência da vacina (Elisa CFL) e da pureza em relação 

a proteínas não estruturais (Elisa 3abc e EITB). Os testes de vacinas são executados em unidade de 

experimentação animal localizada na cidade de Sarandi no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. 

OS LFDA possuem em seu corpo técnico servidores dos cargos de Auditor Fiscal Federal Agropecuário, 

Técnicos de Laboratório e Auxiliares, além de colaboradores terceirizados. Todas as unidades que realizam 

diagnóstico de aftosa são acreditadas na Norma ISO/IEC nº 17025:2017 pela Coordenação Geral de Acreditação 

do INMETRO. 

 

6. Programas de vacinação 

Em 2019, os estados brasileiros utilizaram diferentes estratégias de vacinação contra febre aftosa: (1) 

vacinação de todo o rebanho bovino e bubalino; (2) vacinação de animais com idade até 24 meses; e (3) vacinação 

anual de todo o rebanho bovino e bubalino (Figura 4). 

Com base na Resolução IV da 44ª Reunião Ordinária da COSALFA, o Brasil utilizou vacinas bivalentes com 

os sorotipos A e O, na dosagem de 2 ml, em todo o território nacional. 

 A produção de vacinas contra a febre aftosa em 2019 contou com oito empresas privadas para atender 

as demandas internas e de outros países da região. 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. 

Em 2019, foram produzidas aproximadamente 312 milhões de doses de vacinas bivalentes e importadas 

27,4 milhões de doses também bivalentes. Foram aprovadas pelo controle de qualidade 324,4 milhões de doses 

bivalentes e exportadas ou doadas para outros países 33,3 milhões de doses bivalentes, além de 1 milhão de 

doses trivalentes produzidas e exportadas.  

Os dados das etapas de vacinação contra febre aftosa no Brasil em 2019 estão apresentados nas Tabelas 

3 e 4, demonstrando índices vacinais declaratórios dentro das expectativas. 
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Legenda: 

 

(a) Em 41 municípios que compõem as margens do Rio Amazonas, são vacinados todos os bovinos e búfalos nos períodos de 15/03 a  30/04 e de 15/07 a 30/08. Os municípios 

de Guajará e Boca do Acre seguem o calendário do estado do Acre e as partes dos municípios de Canutama e Lábrea seguem o calendário do estado de Rondônia. 

(b) Nas propriedades do Pantanal, a vacinação é realizada em todo rebanho bovino e bubalino no período de 01/11 a 15/12. 

(c) Nas propriedades localizadas na região de fronteira internacional (ex-ZAV), é realizada a vacinação dos animais no mesmo período da região do planalto, utilizando as 

mesmas estratégias. Nas propriedades do Pantanal, os produtores devem vacinar todo o rebanho, optando pelos períodos de 01/05 a 15/06 ou 01/11 a 15/12. 

(d) Nos municípios de Faro e Terra Santa, são vacinados todos os bovinos e búfalos no período de 15/3 a 30/4 e de 15/7 a 30/8; no município de Juruti (propriedades situadas 

à margem esquerda do Rio Juruti Velho) também são vacinados todos os bovinos e búfalos nos meses de maio e novembro. No Arquipélago do Marajó, todo o rebanho bovino 

e bubalino é vacinado de 15/08 a 15/10. 

(e) A vacinação nas reservas indígenas “Raposa Serra do Sol” e “São Marcos” ocorre até os dias 15/5 e 15/11. 

(f) Na Ilha do Bananal são vacinados todos os bovinos e búfalos no período de 01/08 a 15/09.  

(g) Em virtude do Plano Estratégico 2017/2026 do PNEFA, poderá haver alterações no calendário do segundo semestre em algumas UFs. 

Figura 4. Estratégias de vacinação contra a Febre Aftosa no Brasil, por Unidade da Federação, em 2019. 
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Tabela 3 - Cobertura Vacinal de Febre Aftosa no Brasil na 1ª etapa de 2019. 

UF 
Bovinos e Bubalinos 
existentes na etapa 

Bovinos e Bubalinos 
envolvidos na etapa 

Bovinos e bubalinos 
vacinados na etapa 

Cobertura  
Vacinal (%)  

Acre 3.317.826 1.394.613 1.374.935 98,59 

Alagoas 1.121.691 1.106.088 1.042.687 94,27 

Amapá Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Amazonas 1.492.769 1.225.248 1.191.142 97,22 

Bahia 9.970.132 9.932.762 9.316.986 93,80 

Ceará 2.609.172 2.607.532 2.342.649 89,84 

Distrito Federal 88.258 88.145 86.042 97,61 

Espírito Santo 1.990.575 677.390 664.086 98,04 

Goiás 22.230.251 22.074.849 21.908.299 99,25 

Maranhão 8.270.262 8.247.063 8.002.558 97,04 

Mato Grosso 30.354.140 29.878.076 29.796.789 99,73 

Mato Grosso do Sul 20.039.306 19.559.822 19.365.601 99,01 

Minas Gerais 23.300.610 23.128.115 22.656.768 97,96 

Pará 20.692.100 20.615.465 20.302.546 98,48 

Paraíba 1.241.440 1.239.122 1.044.867 84,32 

Paraná 8.994.420 3.923.886 3.884.720 99,00 

Pernambuco 1.863.325 1.852.622 1.765.597 95,30 

Piauí 1.690.351 1.690.351 1.317.589 77,95 

Rio de Janeiro 2.607.528 2.600.057 2.265.261 87,12 

Rio Grande do Norte 926.661 925.916 897.540 96,94 

Rio Grande do Sul 12.615.987 12.615.987 12.489.240 99,00 

Rondônia 13.972.394 13.793.724 13.791.836 99,99 

Roraima 866.689 866.190 856.467 98,88 

Santa Catarina Não se aplica Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

São Paulo 10.681.426 10.557.596 10.513.873 99,59 

Sergipe 959.077 957.029 911.333 95,23 

Tocantins 8.356.092 8.322.951 8.250.944 99,13 

Total 210.252.482 199.880.599 196.040.355 98,08 
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Tabela 4 - Cobertura Vacinal de Febre Aftosa no Brasil na 2ª etapa de 2019. 

UF 
Bovinos e Bubalinos 
existentes na etapa 

Bovinos e Bubalinos 
envolvidos na etapa 

Bovinos e bubalinos 
vacinados na etapa 

Cobertura  
Vacinal (%)  

Acre 3.513.820 3.510.075 3.450.629 98,31 

Alagoas 1.134.550 439.790 423.512 96,30 

Amapá 333.440 334.759 325.373 97,20 

Amazonas 1.562.081 919.433 891.283 96,94 

Bahia 9.970.132 3.102.239 2.975.937 95,93 

Ceará 2.611.492 964.755 845.149 87,60 

Distrito Federal 87.932 36.571 34.922 95,49 

Espírito Santo 2.017.548 2.001.656 1.980.206 98,93 

Goiás 22.498.383 9.755.843 9.697.137 99,40 

Maranhão 8.707.464 3.019.165 2.947.327 97,62 

Mato Grosso 30.552.395 14.400.270 14.381.319 99,87 

Mato Grosso do Sul 19.422.860 9.043.128 8.998.467 99,51 

Minas Gerais 23.579.813 9.573.656 9.372.854 97,90 

Pará 20.599.249 9.526.497 9.408.957 98,77 

Paraíba 1.287.928 374.266 324.571 86,72 

Paraná 8.994.420 Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

Pernambuco 1.910.374 535.350 516.466 96,47 

Piauí 1.626.495 463.815 438.093 94,45 

Rio de Janeiro 2.235.733 857.843 738.845 86,13 

Rio Grande do Norte 1.041.188 300.907 284.623 94,59 

Rio Grande do Sul 12.042.967 4.513.503 4.243.882 94,03 

Rondônia 14.356.008 6.046.635 6.032.915 99,77 

Roraima 878.952 350.999 344.380 98,11 

Santa Catarina 4.654.081 Não se aplica Não se aplica Não se aplica 

São Paulo 10.412.592 4.423.365 4.404.711 99,58 

Sergipe 1.059.407 389.413 374.783 96,24 

Tocantins 8.487.890 3.762.260 3.675.967 97,71 

Total 215.579.194 88.646.193 87.112.308 98,27 

 
 

7. Capacitação e divulgação 

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

previstos entre as estratégias 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. Por meio 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. 
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6.1. Capacitações 

Além de dispor de um plano anual que orienta os treinamentos de seus servidores e de recursos humanos 

externos, o Ministério também apoia diretamente os treinamentos organizados pelos SVOs nos estados, com 

instrutores de seu próprio quadro técnico ou de instituições colaboradoras. 

Com vistas à implantação do e-SISBRAVET, foram realizadas diversas capacitações em 2019, iniciando em 

Brasília com 3 capacitações para representantes de todos os SVOs, e seguindo com mais 13 capacitações em 12 

estados, e alcançando um público aproximado de 500 servidores estaduais e federais. 

Dentre as principais capacitações em doenças vesiculares, destaca-se o treinamento rotineiro sobre o 

Plano de Ação para Febre Aftosa, volume I - Atendimento à notificação de suspeita de doença vesicular, para o 

qual é disponibilizada equipe de instrutores do MAPA, instituída pela Portaria nº 3.888, de 21 de agosto de 2019, 

e em consonância com as diretrizes das ações de educação continuada vigentes. 

Para o adequado planejamento e organização dos treinamentos, os serviços veterinários oficiais nos 

estados devem encaminhar solicitação a este Ministério com antecedência mínima de 6 meses. Mediante a 

aprovação da solicitação, são disponibilizados recursos para diárias e deslocamento dos instrutores, devendo o 

estado solicitante arcar com o custeio dos participantes. Em 2019, foram realizados 5 treinamentos do Plano de 

Ação nos estados do Pará, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo e Amapá, envolvendo 216 servidores estaduais e 

federais. 

Com relação aos cursos na área de emergência sanitária, o MAPA promoveu dois cursos em 2019, sendo 

o primeiro em abril, com 19 participantes, e o segundo em agosto, com 162 participantes do Serviço Veterinário 

Oficial do País e nove profissionais de países do Mercosul, também com participação de profissionais do Panaftosa 

e do Comitê Veterinário do Cone Sul. 

O primeiro curso “VI Taller Nacional de capacitación para uma respuesta rápida y eficaz ante uma 

emergência de fiebre aftosa” ocorreu em Brasília (DF),  de 09 a 11 de abril de 2019, dentro das atividades do 

Programa BID/CVP de “Programa de apoyo para la capacitación de los Servicios Veterinarios de los países del cono 

sur para enfrentar la última etapa del PHEFA”. 

O segundo curso, realizado em São José dos Pinhais, no Paraná, de 12 a 16 de agosto de 2019, também 

fez parte das atividades do Programa BID/CVP e teve como objetivo principal capacitar profissionais que atuam 

em saúde animal para exercerem a função de gestores e executores das atividades contidas no Plano de 

Contingência para Febre Aftosa - Níveis Tático e Operacional e compor cadastro desses profissionais. Foram 

treinados servidores do MAPA e das Instâncias Intermediárias do SUASA (correspondente aos Órgãos Executores 

de Sanidade Agropecuária - OESA) para atuarem como gestores e executores das atividades em situações de 

emergência zoossanitárias, em particular da febre aftosa.  

Os objetivos específicos do curso foi dar aos participantes conhecimentos sobre os seguintes temas: 

• sistema de gestão de emergências zoossanitárias; 

• perfil e competências exigidos dos profissionais que exercem a funções de gestores de planos de 

contingência em emergências zoossanitárias;  

• responsabilidades e atribuições inerentes à atuação como gestores do Plano de Contingência para 

Febre Aftosa - Níveis Tático e Operacional; e 

• execução da atividades contidas no Plano de contingência para febre aftosa - volumes I e II. 

O curso também serviu para elaboração de um cadastro de profissionais com competência para atuar em 

emergências zoossanitárias, consideradas as peculiaridades de cada segmento do Centro de Operações de 

Emergência Zoossanitária (Coezoo) e em suas Coordenações: Operações de campo, Planejamento e 

epidemiologia, Logística e Administrativo financeira.  
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6.2. Divulgação 

A divulgação dos assuntos de saúde animal de interesse nacional é realizada por meio da página oficial do 

MAPA na internet (www.agricultura.gov.br) e dos veículos de comunicação oficial e privados. Informações mais 

específicas sobre o PNEFA podem ser acessadas pelo link http://agricultura.gov.br/febreaftosa.  

Em cumprimento à Lei de acesso à informação, o Ministério 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 (http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/site/index.html) e o 

Serviço de Ouvidoria (http://www.agricultura.gov.br/ouvidoria). 

 Os SVEs também realizam a divulgação de suas ações e promovem a comunicação social por meio das 

suas páginas na internet e por contato direto com o público alvo. As atividades de educação sanitária e 

comunicação social são realizadas principalmente pelos SVEs a partir de iniciativas com recursos próprios, 

apoiadas pelo MAPA.   

Em 2019, os SVEs produziram material informativo, promoveram entrevistas, palestras, fóruns estaduais 

e diversas outras atividades de comunicação social, como a realização de 3.059 palestras ministradas para um 

público aproximado de 90 mil pessoas (Tabela 5). 

Tabela 5 – Número de participantes e de palestras sobre doenças vesiculares ou PNEFA em 2019. 

Descrição Quantidade 

Nº de palestras sobre doenças vesiculares ou PNEFA                   3.059  

Nº de participantes nas palestras sobre doenças vesiculares ou PNEFA                 90.701  

Nº de Veterinários do SVO capacitados em doenças vesiculares ou PNEFA                   1.715  

Nº de Auxiliares técnicos do SVO capacitados em doenças vesiculares ou PNEFA                   4.184  

Nº de Veterinários Habilitados capacitados em doenças vesiculares ou PNEFA                   3.195  

Nº de Veterinários Privados capacitados em doenças vesiculares ou PNEFA                       639  

 

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

(FONESA) são também oportunidades 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 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. 

Dentro do Plano Estratégico 2017-2026 foram implantadas equipes gestoras em cada UF brasileira e uma 

equipe gestora nacional a fim de acompanhar o andamento das 102 ações previstas para a ampliação das zonas 

livres com febre aftosa no País. Além disso, reuniões de Bloco foram realizadas nas 5 regiões do país para discutir 

com todas as partes interessadas no PNEFA o andamento do Plano estratégico. Por fim, em 2019 foi realizado o I 

Fórum Nacional de Febre Aftosa, durante a Expointer, no Rio Grande do Sul. Todas as informações sobre esses 

eventos, além da programação dos eventos previstos para 2020 podem ser visualizados em: 

http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-

animal/febre-aftosa/plano-estrategico-pnefa-2017-2026 

http://www.agricultura.gov.br/
http://agricultura.gov.br/febreaftosa
http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/site/index.html
http://www.agricultura.gov.br/ouvidoria
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/febre-aftosa/plano-estrategico-pnefa-2017-2026
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/febre-aftosa/plano-estrategico-pnefa-2017-2026
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8. Atividades internacionais e em fronteiras 

No cenário sul-americano, o Brasil continuou apoiando países vizinhos nas ações de vigilância e de 

prevenção da febre aftosa, em especial nos estados de Rondônia, Mato Grosso e Roraima, que fazem fronteira 

com a Bolívia e com a Venezuela. 

 

8.1.  Apoio a ações na região de fronteira com a Bolívia 

Com base em acordos internacionais entre Brasil e Bolívia1, desde o ano 2002 o Estado de Rondônia tem 

apoiado ações de vacinação contra febre aftosa em propriedades bolivianas em um raio de 25 km da fronteira, 

passando a atuar em uma área maior a partir de 2016, quando o raio de abrangência passou a ser de 50 km. 

Este apoio inclui, entre outras atividades, a doação da vacina contra febre aftosa realizada pelo Fundo 

Privado de Rondônia (FEFA/RO), além de ajuda de custo a técnicos do SENASAG, no valor de R$ 450,00 por pessoa, 

alcançando um montante na ordem de R$ 3.600,00. 

Ainda com vistas à vacinação em território boliviano, além da doação da vacina, o Estado de Rondônia, 

tem arcado com um custo médio de 90 mil reais por etapa de vacinação, incluindo disponibilização de técnicos 

(35 técnicos em média) e equipamentos como lanchas (4 lanchas com motor de 40 ou 90 Hp) e embarcações 

cabinadas (4), entre outros custos. 

O auxílio na vacinação do país vizinho ocorre duas vezes por ano, sendo a primeira etapa nos meses de 

junho e julho, e a segunda no mês de dezembro. Na primeira etapa é realizada a vacinação de todo o rebanho e 

por isso é necessário o afastamento dos técnicos brasileiros por um tempo maior do que na segunda etapa.  

Além do apoio nas etapas de vacinação, o Estado de Rondônia, em conjunto com o SENASAG, tem 

auxiliado nas fiscalizações de propriedades do Departamento do Pando, local onde está suspensa a vacinação 

contra febre aftosa desde 2017.  

Em 2019 foi realizado o apoio ao 37° ciclo de vacinação contra febre aftosa, realizado em 5 regiões ao 

longo da fronteira internacional: 

• Número de servidores brasileiros envolvidos: 37  

• Número de servidores bolivianos envolvidos: 11  

• Número de propriedades fiscalizadas: 129  

• Número de animais vistoriados/inspecionados: 14.232  

• Número de animais vacinados: 14.232 

 

Com relação às ações realizadas pelo estado do Mato Grosso, a estratégia de ação de vigilância foi 

implantada em 11 de setembro de 2017 e desde então está sendo executada de forma contínua e ininterrupta.  

A atividade é desenvolvida em estabelecimentos rurais, áreas de posse, reservas indígenas e estradas 

principais e vicinais localizadas na faixa de 15 Km da fronteira com a Bolívia, denominada “Área de Vigilância da 

Fronteira com a República da Bolívia” dos municípios de Cáceres, Pontes e Lacerda, Porto Esperidião e Vila Bela 

da Santíssima Trindade, bem como municípios que representam risco sanitário devido a vínculo epidemiológico. 

O principal objetivo é reduzir o risco de introdução e/ou instalação de doenças exóticas ou já erradicadas, por 

meio de medidas de fiscalização e vigilância ativa. 

 
1 Convênio de Sanidade Animal em áreas de fronteira Brasil/Bolívia, promulgado pelo Decreto nº 83.309, de 04 de abril de 1979; Memorando de 
Entendimento sobre Cooperação Técnica entre as autoridades sanitárias da República Federativa do Brasil e da República da Bolívia, de 27 de março de 
2003; e Portaria nº 051 – SDA/MAPA, de 07 de agosto de 2003, que cria grupo coordenador das atividades a serem executadas na região de fronteira entre 
a República Federativa do Brasil e a República da Bolívia, visando à erradicação e à prevenção da Febre Aftosa. 
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Por ocasião da fiscalização do embarque e desembarque dos bovinos nas propriedades rurais localizadas 

na referida área de vigilância da fronteira, os médicos veterinários procedem à vistoria e inspeção clínica de 

animais de produção, visando identificar possíveis sinais de doenças infectocontagiosas. Também são realizadas 

barreiras volantes de fiscalização, coibindo possíveis movimentações irregulares de animais, atualização do 

cadastro de produtores, estabelecimentos rurais, pontos de risco, vias de acesso e outros de interesse da defesa 

sanitária animal. Ainda são desenvolvidas ações de educação sanitária e comunicação social, construindo um bom 

relacionamento com os produtores rurais da região, buscando apoio comunitário às atividades de saúde animal. 

Na faixa de 15 km na fronteira do estado do Mato Grosso com a Bolívia existem 1.086 estabelecimentos 

rurais, com 598.185 bovinos. Em 2019, 585 estabelecimentos rurais receberam 1.345 visitas de médicos 

veterinários, sendo vistoriados 240.297 e inspecionados clinicamente 14.234 animais suscetíveis a febre aftosa. 

Ainda em relação às ações desenvolvidas na região da fronteira com a Bolívia, o Estado do Acre realizou 

três ações de fiscalização, de forma conjunta com o SENASAG, inspecionando clinicamente 142 animais em 4 

propriedades rurais, com colheita de sangue de 42 animais para teste de brucelose. A equipe contou com 2 

médicos veterinários do SVO do Brasil e com 2 médicos veterinários e 2 técnicos do SVO da Bolívia. 

 

8.2. Apoio a ações na região de fronteira com outros países 

Em 2019, de forma colaborativa o SVO do estado do Mato Grosso do Sul acompanhou visita em 

propriedade rural no Paraguai, com inspeção clínica de 150 animais e colheita de amostras de 32 bovinos para o 

inquérito sorológico de eficiência vacinal para febre aftosa e prevalência de brucelose. 

Com relação à Colômbia, técnicos do SVO brasileiro realizaram visitas em locais e instituições de interesse 

em municípios localizados na fronteira com a Colômbia para avaliar a situação e dimensionar a necessidade de 

atuação do MAPA na região em virtude da ocorrência de Febre Aftosa naquele país. As visitas buscaram identificar 

a estrutura do serviço veterinário oficial e as atividades de defesa sanitária animal desenvolvidas na região. 

Também em 2019 ocorreu reunião do MAPA com o Instituto Colombiano Agropecuário para avaliação de ações 

que podem ser realizadas de forma conjunta entre os dois países nos municípios de Tabatinga, no Brasil, e de 

Leticia, na Colômbia.  

 

8.3.  Zona de Proteção na fronteira com Venezuela, em Pacaraima - Roraima  

O Estado de Roraima foi reconhecido como zona livre de febre aftosa com vacinação pela OIE, em maio 

de 2018, e faz fronteira com a Guiana, reconhecida pela OIE como país livre de febre aftosa sem vacinação, e com 

a Venezuela, sem reconhecimento oficial de status sanitário para febre aftosa. 

A tríplice fronteira delimitada entre o Estado de Roraima, Guiana e Venezuela compõe cerca de 2.100 Km, 

em grande parte protegida por densas florestas e cordilheiras. Na fronteira com a Venezuela especificamente, 

considerada de maior risco para febre aftosa devido à ausência de status sanitário daquele país, a criação de 

animais domésticos torna-se comprometida na região em função, principalmente, das condições geográficas, 

resultando em baixa densidade de animais de produção e pouca movimentação desses animais na região. 

Contudo, existem algumas áreas de fronteira seca, onde os pequenos rebanhos indígenas, criados em ambos os 

lados da fronteira, interagem em constante contato. Por isso, as propriedades indígenas localizadas na faixa de 

fronteira brasileira são monitoradas por meio de ações frequentes de vigilância epidemiológica pelo serviço 

veterinário oficial e os rebanhos existentes submetidos à vacinação oficial contra a febre aftosa em etapas 

semestrais.  
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Para reforçar as ações de vigilância e a proteção da zona livre de febre aftosa com vacinação na região, foi 

instalada uma Zona de Proteção (ZP) na fronteira de Pacaraima, regulamentada pela Instrução Normativa Nº 52, 

de 2 de outubro de 2018, e demonstrada na Figura 5. 

 

Figura 5 – Fronteira de Roraima com a Venezuela, com destaque para zona de proteção da zona livre de febre aftosa com 
vacinação brasileira. 

 

Na Zona de Proteção, existem 13 explorações pecuárias com bovinos, sendo quatro de não indígenas e 

nove pertencentes a comunidades indígenas. Nessa zona, os bovinos e pequenos ruminantes são identificados 

individualmente e inspecionados regularmente pelo SVO, que realiza semestralmente a vacinação contra febre 

aftosa de todo rebanho bovino e bubalino e controla a movimentação de animais. Ademais, nas reservas indígenas 

Raposa Serra do Sol e São Marcos, como reforço às medidas de proteção naquela fronteira, todos os bovinos e 

bubalinos são igualmente vacinados pelo SVO semestralmente, atividade desenvolvida desde 2010. As tabelas 

abaixo (Tabelas 6 e 7) demonstram os dados vacinais de Pacaraima em 2019. 

 

Tabela 6 - Bovinos vacinados com agulha oficial na 1ª etapa de 2019, em Pacaraima, Brasil – Fronteira com Venezuela. 

Municípios 
0-12 meses 13-24 meses 25-36 meses +36 meses Total Total de 

Bovinos M F M F M F M F M F 

Pacaraima 1.872 2.316 1.580 2.527 362 1.786 301 7.778 4.115 14.407 18.522 

 

Tabela 7 - Bovinos vacinados com agulha oficial na 2ª etapa de 2019, em Pacaraima, Brasil – Fronteira com Venezuela. 

Municípios 
0-12 meses 13-24 meses 25-36 meses +36 meses Total Total de 

Bovinos M F M F M F M F M F 

Pacaraima 1.585 2.149 1.388 2.531 383 2.387 346 7.608 3.702 14.675 18.377 
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Para a execução das fiscalizações do trânsito de animais e de produtos pecuários, a Zona de Proteção 

conta com dois postos fixos e uma equipe volante de fiscalização. Os postos fixos funcionam 24 horas nos 7 dias 

da semana. As equipes que atuam são compostas por seis servidores de nível médio (Técnicos de Fiscalização 

Agropecuária), que se revezam em duplas durante turnos de trabalho de 8 horas por 10 dias. A segurança é 

permanente com o contingente da Policia Militar e do Exército Brasileiro. Esporadicamente há presença e apoio 

da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal quando em missões no local. Ainda a SFA/RR dispõe de um drone 

e servidor treinado para auxiliar nas ações de vigilância e fiscalização na região.  

Durante o ano de  2019, foram emitidas 125 GTA’s para trânsito de animais assim distribuídos:  60 caprinos 

para recria e reprodução, 53 bovinos para engorda e reprodução, 70 ovinos para engorda, 1.150 aves para abate 

e recria, 7 equinos para a prática de esporte, 7 suínos para recria e 81.000 alevinos para cria. 

Com vistas ao pleito de manutenção de zona livre de febre aftosa com vacinação junto à OIE, em 2019 

foram colhidas 236 amostras de soro bovino no município de Pacaraima como parte do estudo 

soroepidemiológico para a febre aftosa.  

Algumas atividades de vigilância ativa desenvolvidas na Zona de Proteção ao longo do ano envolvem: 65 

visitas em propriedades, com inspeção clínica dos animais; 03 embarques acompanhados de animais susceptíveis 

a febre aftosa; 11 ações de educação sanitária; e 289 identificações individuais de bovinos.  

No posto fixo de fiscalização foram vistoriados 150.091 veículos; apreendidos e destruídos 142,5 de 

produtos cárneos;  e 583,87 Kg de produtos lácteos. Os produtos apreendidos foram destruídos por incineração 

em equipamento localizado junto à Unidade de Defesa Agropecuária de Pacaraima, localizada em frente ao posto 

fixo de fiscalização da Zona de Proteção. 

 

  

9. 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, 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. 

Entre 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 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 (considerando, principalmente, 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 Brasil. 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 



 
 

 
21 

 

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), que está apta a manter bovinos, bubalinos, suínos e aves de companhia em 

suas instalações. 

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. 

 

10. Descrição do plano de contingência nacional 

Entre os projetos do MAPA está 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 é 

coordenado pela Secretaria de Defesa Agropecuária, que deverá atuar em consonância com as diretrizes e 

procedimentos a serem definidos no Plano Nacional de Contingência para Emergências Agropecuárias do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que ainda está em fase de elaboração. Em sua estrutura 

orgânica, abrangerá dois subsistemas: Sistema Brasileiro de Vigilância e Emergências Veterinárias - SISBRAVET e 
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Sistema Brasileiro de Vigilância e Emergências Fitossanitárias - SISBRAFITO, que ficarão sob a responsabilidade e 

coordenação do DSA e do Departamento de Sanidade Vegetal, respectivamente. O SINEAGRO, em sua 

organização, está 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 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 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 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 Emergências Veterinárias” (SISBRAVET), sob 

coordenação do DSA, tem como atribuições a elaboração e organização dos procedimentos técnicos para 

aplicação pelas equipes de gerenciamento e execução das ações de campo. No DSA foi estruturado um setor 

específico para gestão e coordenação das estratégias de preparação e reposta a emergências zoossanitárias.  

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

qualquer suspeita de doença vesicular, é o documento utilizado como referência pelos médicos veterinários do 

serviço oficial, em formato impresso e eletrônico, para os treinamentos conduzidos no âmbito das unidades da 

Federação. O referido documento está sendo atualizado, no momento em fase final de revisão, com previsão de 

publicação para o primeiro semestre de 2019. 

O “Plano de Contingência para emergências de febre aftosa - volume II”, inclui a definição de estratégias 

e declaração do estado de emergência zoossanitária, assim como 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, 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 unidades veterinárias locais com profissionais treinados e equipados para o pronto 

atendimento. Esta rede é  continuamente estimulada para realizar atividades visando à promoção da integração 

e participação da comunidade na notificação de doenças dos animais. Todos os atendimentos a notificações de 
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doenças vesiculares são registrados no SivCont até o ano de 2019 e a partir de 2020 no e-SISBRAVET, garantindo 

transparência e adequado controle das informações. O apoio laboratorial para diagnóstico rápido e preciso é 

assegurado pela rede oficial de Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária do MAPA, que realiza testes 

diagnósticos 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 ao final de 2018, 

aproximadamente, 154 milhões de dólares. 


