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INTRODUÇÃO AO TEMA  

Em 2015, a 5ª Reunião Extraordinária da COSALFA, realizada em Cuiabá, Mato Grosso, Brasil, aprovou o Guia 
Técnico de Trabalho para a última etapa do Programa Hemisférico para a Erradicação da Febre Aftosa 
(PHEFA) para a transição de zonas e países livres com vacinação para o status de livre sem vacinação e, quanto 
mais tempo passa com ausência de novos casos nas zonas livres com vacinação, mais necessário se faz 
examinar os fundamentos que justificam a manutenção de programas de vacinação sistemática de bovinos e 
avaliar se há condições para sua modificação e suspensão, no contexto do PHEFA. Em 2016, portanto, tiveram 
início diversas ações que levam em conta a aplicação das recomendações do Guia, ajustadas às realidades 
particulares, em nível tanto nacional como sub-regional. 

Ademais, na COSALFA 43, realizada no Uruguai em abril de 2016, refletiu-se sobre a persistência do vírus tipo C 
na região e acordou-se fazer uma avaliação de risco, que avalie a necessidade de manter esse tipo viral nas 
vacinas usadas em quatro países da região. O impacto econômico de um status sem vacinação, as novas 
demandas de financiamento para os programas de prevenção e vigilância e os efeitos da eventual suspensão 
dos programas de vacinação, tanto para o serviço veterinário como para a indústria, são temas que devem ser 
abordados pelos países, a fim de explorar e elaborar as melhores estratégias que facilitem a transição de um 
status sanitário para outro. Além disso, os países livres são conclamados a colocar-se em dia com os desafios 
técnicos que surgem ao se alcançar um status sem vacinação, bem como a conhecer, rever e incorporar 
ferramentas que aprimorem suas capacidades para prevenção, detecção de riscos e resposta em caso de uma 
emergência sanitária. 

A agenda do Seminário Internacional Pre-COSALFA foi elaborada para atender a todos esses temas, não 
somente para saber como as recomendações do Guia estão sendo aplicadas pelos países, mas também para 
discutir o impacto e os efeitos que a transição terá sobre os programas de febre aftosa, bem como uma 
atualização relativa ao risco da circulação do vírus C e às ferramentas que contribuam para melhorar o preparo 
para uma resposta rápida aos focos de febre aftosa. 

Os temas serão abordados por especialistas reconhecidos e por representantes dos serviços veterinários em 
sessões temáticas, que serão seguidas de debate para tomar conhecimento dos diferentes pontos de vista da 
audiência constituída pelos principais atores e representantes dos setores público, privado e acadêmico, 
interessados na erradicação da febre aftosa. As conclusões de cada sessão serão apresentadas na 44ª Reunião 
da COSALFA, programada para os dias 6 e 7 de abril de 2017. 

 

 



AGENDA PROVISÓRIA  
 
 SEGUNDA-FEIRA, 3 de abril de 2017 

08:00 - 08:30 Inscrição  

08:30 - 09:00  Abertura do Seminário  
- Guilherme H. Figueiredo Marques, Diretor do Departamento de Saúde Animal, Ministério da  
   Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)  
- Artur Eduardo Alves de Toledo, Presidente, Agencia Goiânia de Defesa Agropecuária (AGRODEFESA)  
- Alfredo Luiz Correia, Presidente, Fundo para o Desenvolvimento da Pecuária em Goiás  
  (FUNDEPEC) 
- Ottorino Cosivi, Diretor, Centro Pan-Americano de Febre Aftosa (PANAFTOSA-OPAS/OMS)  

09:00   SESSÃO 1: Seguimento do Guia Técnico de Trabalho para a última etapa do PHEFA  
Moderador e introdução do tema: Alejandro Rivera, PANAFTOSA-OPAS/OMS   

09:15 - 09:45 1.1   Análise de trânsito animal como ferramenta de apoio aos programas de saúde animal  
no Brasil 
José Henrique H. Grisi Filho, Universidade de São Paulo (USP), Brasil 

09:45 - 10:15   1.2   Estudos de Imunidade para Caracterização de Risco no Equador e na Venezuela 
Manuel Sánchez, PANAFTOSA-OPAS/OMS 

10:15 - 10:30 Discussão 
10:30 - 10:45     Intervalo - Visita a trabalhos em pôster  

10:45 - 11:15  1.3   Transição para uma zona livre sem vacinação no Peru  
         Ubaldo Flores, SENASA     

11:15 - 11:45  1.4   Capitação dos serviços veterinários da região andina para a última etapa do PHEFA    
         Deyanira Barreto, Oficial Regional de Desenvolvimento Pecuário, FAO  

11:45 - 12:00  Discussão  

12:00 -  13:30  Almoço   

13:30  SESION 2:  Suspensão dos programas de vacinação de FA: os efeitos nas atividades dos 
Serviços Veterinários 

 Moderador: Eduardo Álvarez 

13:30 - 14:00  Experiência no Peru. Ubaldo Flores, SENASA    

14:00 - 14:30     Experiência no Chile. Gabriela Espejo Repetto, SAG 

14:30 - 16:30 MESA REDONDA  
Responsáveis dos Programas de Febre Aftosa dos países livres de febre aftosa 

- Argentina.  Cristian Samuel Gómez, SENASA 
- Bolívia. Daniel Gareca, SENASAG 
- Brasil. Eliana Lara, MAPA 
- Equador. Patricio García, AGROCALIDAD 
- Paraguai. Carlos Ramirez, SENACSA 
- Uruguai. Edgardo Vitale, MGAP   

16:30 - 16:45 Intervalo - Visita a trabalhos em pôster 

16:45 - 17:15 Discussão  

17:15 Encerramento 

19:00 Coquetel oferecido pelo MAPA - Brasil  

 



 

 

TERÇA-FEIRA, 4 de abril de 2017  

08:30   SESSÃO 3: O Impacto econômico do status livre sem vacinação  
Moderador: Alejandro Rivera, PANAFTOSA-OPAS/OMS   

08:30 - 09:10     3.1 Avaliação Econômica de uma transição para o status sem vacinação 
       Jaime Romero, IICA 

09:10 - 09:50     3.2  Implicações Econômicas de uma América Latina Livre de  Febre Aftosa  
        Amy Hagerman, Centro de Epidemiologia e Saúde Animal, USDA, EUA (via Skype) 

09:50 - 10:15 Discussão 

10:15 - 10:30 Visita a trabalhos em pôster (Intervalo) 

10:30  SESSÃO 4: Ferramentas para preparação e resposta rápida em caso de Febre Aftosa 
 Moderador e introdução ao tema: Manuel Sanches, PANAFTOSA-OPAS/OMS   

10:30 - 11:10     4.1 Ferramentas para a Vigilância em caso de focos de Febre Aftosa 
 Amy Delgado, Centro de Epidemiologia e Saúde Animal, USDA, EUA  

11:10 - 11:50     4.2  Modelagem de apoio para preparação e resposta   
Amy Delgado, Centro de Epidemiologia e Saúde Animal, USDA, EUA  

11:50 - 12:30     4.3  Zona de Contenção de febre aftosa: Proposta OIE, 2016  
       Tom Smylie, Agência de Inspeção Alimentar do Canadá  

12:30 - 12:45 Discussão no plenário 

12:45 - 14:30 Almoço   

14:30 SESSÃO 5: Avaliação do Risco de Febre Aftosa pelo Vírus C  
Moderador: Alejandro Rivera, PANAFTOSA-OPAS/OMS  

14:30 - 15:00     5.1. Caracterização do vírus tipo C no mundo e nas Américas 
        Rossana Allende, PANAFTOSA-OPAS/OMS 

15:00 - 15:30     5.2. Ocorrência do vírus C nas Américas 
        Manuel Sánchez, PANAFTOSA-OPAS/OMS 

15:30 - 16:00     5.3. Vigilância de febre aftosa para o vírus C 
        Alejandro Rivera, PANAFTOSA-OPAS/OMS 

16:00 - 16:30     5.4. Avaliação de Riscos de Vírus C 
        Alejandro Rivera, PANAFTOSA-OPAS/OMS 

16:30 - 16:00     Discussão  

16:45 - 17:00 Visita a trabalhos em pôster (Intervalo) 

17:00 -  17:45 Apresentação dos três melhores trabalhos em pôster selecionados  

18:00  Encerramento do Seminário  


