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� Ações de prevenção de febre aftosa;

� O sistema de detecção de febre aftosa;

� O plano de contingência e sua articulação com o Sistema 

Nacional de Emergência;

� Ações de preparação do SVO, da comunidade e indústria.

Temática



� Base legal;

� Requisitos de importação e certificação;

� Análises de risco

� Quarentena

Ações de prevenção da febre aftosa



�Fiscalização do trânsito 
informal;

�Monitoramento de 
propriedades de maior risco;

�Vacinação estratégica 
assistida;

�Educação sanitária.

Ações de prevenção da febre aftosa



É proibida a importação de animais susceptíveis à febre 

aftosa, de seus produtos e subprodutos quando 

procedentes de países, regiões ou zonas não incluídos 

na Lista de Países Livres de Febre Aftosa publicada pela 

OIE, salvo algumas exceções:

� carnes frescas de bovinos, desossadas e maturadas;

� produtos produzidos com essas carnes frescas;

� carnes, miúdos, vísceras e outros produtos submetidos a 

procedimentos de inativação do vírus da febre aftosa;

� sêmen e embriões sob certas condições pré-definidas. 



Todos os animais susceptíveis à febre aftosa, seus 

produtos e subprodutos, materiais, substâncias ou 

qualquer produto veterinário que possa veicular o agente 

viral e venha ingressar irregularmente no país, 

particularmente em zonas livres da doença, em desacordo 

com as normais vigentes, deverão ser apreendidos e ter 

destinação apropriada.



Postos de fiscalização federalPostos de fiscalização federal

110 Pontos de 

Controle

n PORTOS  - 30 n AEROPORTOS - 27

n FRONTEIRAS - 26
n ADUANAS INTERIORES - 27

Fonte: VIGIAGRO/SDA/MAPA



Postos de fiscalização da zona livre de FA sem vacinaçãoPostos de fiscalização da zona livre de FA sem vacinação



Zona de Proteção da zona livre de FA com vacinaçãoZona de Proteção da zona livre de FA com vacinação

Limites da zona livre com vacinação

Limites das florestas públicas 









Estação Quarentenária de CananéiaEstação Quarentenária de Cananéia



MGMG

Lanagro Pedro Leopoldo/MG 

(Unidade NB 4-OIE) –

Isolamento viral

Lanagro Pedro Leopoldo/MG 

(Unidade NB 4-OIE) –

Isolamento viral

Biossegurança em laboratórios que 
manipulam vírus da febre aftosa

SPSP
Lab. Merial

Lab. Ouro Fino 

Lab. Biovet

Lab. Merial

Lab. Ouro Fino 

Lab. Biovet

Lab. Vallée

Lab. Inova

Lab. Vallée

Lab. Inova



Vacinação na fronteira de Roraima com VenezuelaVacinação na fronteira de Roraima com Venezuela

Vacinação oficial em terras indígenas na Vacinação oficial em terras indígenas na Vacinação oficial em terras indígenas na Vacinação oficial em terras indígenas na 

fronteira com a Venezuela desde 2010fronteira com a Venezuela desde 2010fronteira com a Venezuela desde 2010fronteira com a Venezuela desde 2010



Atendimento à 

notificação de 

suspeitas de 

doenças

Atendimento à 

notificação de 

suspeitas de 

doenças

Preparação e 

participação da 

comunidade

Preparação e 

participação da 

comunidade
Sistema 

de 
Vigilância

Estrutura 
do SVO

ATIVAATIVA PASSIVAPASSIVA

Inspeção de propriedades 

rurais

Inspeção de propriedades 

rurais

Estudos 

soroepidemiológicos

Estudos 

soroepidemiológicos

Inspeção em abatedourosInspeção em abatedouros

Fiscalização de 

aglomerações de animais

Fiscalização de 

aglomerações de animais

Fiscalização do  Trânsito 

de animais

Fiscalização do  Trânsito 

de animais

Propriedades com características de 

maior possibilidade de 

introdução/manutenção do agente

Propriedades com características de 

maior possibilidade de 

introdução/manutenção do agente

Identificação de áreas de maior risco 

e municípios com maior 

representatividade

Identificação de áreas de maior risco 

e municípios com maior 

representatividade

Sistema de vigilância...

Sistema para detecção precoce da febre aftosa



Todo cidadão que tenha 
conhecimento de casos suspeitos 
de doença vesicular são obrigados 
a notificar ao serviço veterinário 
oficial em prazo não superior a 24 
horas. 

Sistema para detecção precoce da febre aftosa



Sistema para detecção precoce da febre aftosa



MAPA

SisBraVet

Governos Estaduais

SVE – Serviços Veterinários Estaduais

Estruturas 

oficais

Estruturas 

oficais
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Secretaria de Defesa Agropecuária

Sistema de 

Informação

Sistema de 

Informação

Departamento de Saúde Animal

Grupos de 

Emergência

Grupos de 

Emergência

Plano 

de Ação
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de Ação

Superintendências Federais de Agricultura  
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Fundos de 

Emergência

Atenção às emergências...

Sistema Nacional de Proteção e 

Defesa Civil e Conselho 

Nacional – SINPDEC/CONPDEC

Sistema Nacional de Proteção e 

Defesa Civil e Conselho 

Nacional – SINPDEC/CONPDEC

Ministério da Integração 

Nacional

Ministério da Integração 

Nacional

Secretaria Nac. 

de Defesa Civil

Secretaria Nac. 

de Defesa Civil

Centro Nacional de 

Gerenciamento de Riscos e 

Desastres

Centro Nacional de 

Gerenciamento de Riscos e 

Desastres

Plano Nacional de 
Desastres

(Emergências Veterinárias) 



Plano de contingência... 

Arcabouço normativo e 

institucional

Plano de Contingência

Plano de Ação

SisBraVet Sistema Brasileiro de  Vigilância e Emergências 

Veterinárias

Adaptado do Sistema de Prevenção de Emergências da FAO (EMPRES)



Os princípios, estratégias, procedimentos e responsabilidades
em caso de emergência veterinária

Plano de contingência... 



Coodernação de Coodernação de Coodernação de Coodernação de 

Operações de Operações de Operações de Operações de 
Emergências Emergências Emergências Emergências 

Veterinárias Veterinárias Veterinárias Veterinárias 
(COEV)(COEV)(COEV)(COEV)



Plano de Ação para febre aftosa

Declaração e gerenciamento do estado de emergência para febre aftosa

Dirigido a veterinários  oficiais que atuarão em emergências (grupos de 

emergência – nacional e estaduais)



Ações de preparação dos SVOs e da iniciativa

�Organização de equipes;

�Aparelhagem das unidades veterinárias locais e das 
equipes de emergências;

�Treinamento de pessoal:

- Temas específicos

- Simulados

�Articulação contínua com o setor privado;

�Educação sanitária.



� Necessitamos concluir a remodelagem do SisBraVet, 
consolidando o sistema para uma atuação cada vez mais 
eficiente.

� Essa remodelação será fundamental em um contexto de 
possível ampliação da zona livre de febre aftosa sem 
vacinação no país.

� Teremos que redefinir os mecanismos de financiamento do 
sistema, para sua maior sustentabilidade.

� Teremos o grande desafio de capacitar todo corpo técnico 
do país.

Considerações finaisConsiderações finais
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