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INTRODUÇÃO 
No dia 24 de junho de 2017, o Instituto Colombiano Agropecuário (ICA) da Colômbia comunicou a 
Organização Mundial de Sanidade Animal (OIE) a detecção de um foco de Febre Aftosa causado por vírus 
tipo "O" em um rebanho bovino localizado no município de Tame, departamento de Arauca. Junto a essa 
comunicação, o ICA declarou emergência sanitária e iniciou as ações para o controle do foco, com base ao 
disposto em seu plano de contingencia, com o objetivo de superar esta emergência e recuperar o status 
sanitário de livre com vacinação. 

O surgimento do foco de febre aftosa na Colômbia ocorre depois de um período de quatro anos sem 
notificações da doença no continente, e não só teve um impacto para o setor pecuário colombiano, como 
também, se levantou preocupações sobre o risco que este representa para as metas do Programa 
Hemisférico de Erradicação de Febre Aftosa (PHEFA). 

Com o objetivo de conhecer as medidas sanitárias que o ICA tem implantado para o controle do foco, assim 
como os resultados da investigação epidemiológica e de laboratório e, para avaliar e comunicar o risco que 
o reaparecimento da doença representa para a última etapa do PHEFA se convoca aos países membros da 
COSALFA para uma reunião extraordinária, na cidade de Brasília, DF, Brasil, no dia 21 de julho de 2017. 

 

 

AGENDA PROVISIONAL 

 

Sexta-feira, 21 de julho de 2017 

08:30 - Inscrição  

08:45 - Abertura da Reunião  
 Palavras de boas vindas de Ottorino Cosivi, Diretor do PANAFTOSA-OPAS/OMS e Guilherme Marques, 

Diretor do Departamento de Saúde Animal, MAPA, Brasil e Presidente Pro Tempore da COSALFA 

 Apresentação dos Delegados 

 Leitura e aprovação do Programa da Reunião  

 Eleição dos Relatores 

09:00 -  PRIMERA SESSÃO - Apresentação das ações de Controle Sanitário e de Investigação epidemiológica 
do foco de febre aftosa da Colômbia, 2017 

 Representante do ICA, Colômbia 

09:45 - Discussão  

 



 

 

 

10:30 - Intervalo 

10:45 - SEGUNDA SESSÃO - Apresentação dos resultados da analise molecular da cepa viral isolada do foco 
de febre aftosa em Arauca - Colômbia, 2017 

 Rossana Allende, PANAFTOSA-OPAS/OMS 

11:15 - Discussão 

11:30 - TERCEIRA SESSÃO – Ações dos países vizinhos em relação a detecção de FA em Colômbia: 
 Brasil 
 Equador 
 Venezuela 

12:15 - Discussão 

12:30 - Almoço 

14:00 - QUARTA SESSÃO - Avaliação e Gestão de Riscos associados a ocorrência do foco de Colômbia no 
contexto do PHEFA 

 Alejandro Rivera, PANAFTOSA-OPAS/OMS 

14:30 - Discussão 

14:45 - Intervalo 

15:45 - Apresentação e Aprovação de Resoluções 

17:00 - Encerramento 

 

 

 


