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PHEFA 2011 – 2020 

• A maioria da população bovina e bubalina da América do Sul 
encontra-se em área livre de Febre aftosa (95%).

• São 318.299.910 de bov e bub em área livre com vacinação e 
16.045.088 em área livre sem vacinação.

• Somente 17.741.730 de cabeças em área não livre.

• Dos bovinos em área livre, 94,6% está em área livre com 
vacinação.



PHEFA 2011 – 2020 

• No Plano de Ação do PHEFA 2011 -2020 existe 
a previsão de que ocorra a erradicação da 
Febre Aftosa no Continente Americano até 
2020 e que os rebanhos estejam em áreas 
livres.



PHEFA 2011 – 2020 

• As matrizes de progressão existentes no Plano de Ação 
indicam a necessidade de evolução  das situações existentes 
no momento da realização do Plano.

� País ou áreas não livres evoluem para livre com vacinação;

� País ou área Livre com vacinação evolui para livre sem 
vacinação.

� País livre sem vacinação mantém sua conquista.



PANAFTOSA/PNEFA

• De 1951 a 1964:

Pesquisas, treinamentos, capacitação e programação.

• 1965 a 1992 programa era apenas de controle, após 1992 o 
programa evoluiu para  erradicação.

23 anos de programa de erradicação da febre aftosa.



Brasil



Brasil



Summary of the last outbreaks of FMD in Brazilian States and 
the time without FMD  problems until Set 2015



Summary of the last outbreaks of FMD in Brazilian States and 
the time without FMD  problems until Set 2015



RESUMO DOS ESTADOS SEM FOCOS – PLATAFORMA PARA 
DISCUTIR A RETIRADA DA VACINAÇÃO

TEMPO
QUANTIDADE DE 

ESTADOS
ESTADOS QUANTIDADE DE DOSES

+ 20 ANOS
4

DF, SC,  GO e AC

156  MILHÕES
+ 19 ANOS

5
SE, MT, SP, ES e MG

+ 18 ANOS
5

PI, RJ, CE, BA e TO

+15 ANOS 6 PE, RO, AL, AP, PB e RN

144 MILHÕES+14 ANOS 3 RS, RR e MA

+11 ANOS 2 PA e AM

+ 9 ANOS 2 PR e MS 30 MILHÕES

27 ESTADOS - TOTAL 330 MILHÕES



Aftosa

Vacinação - Brasil:

• PNEFA deve ampliar área sem vacinação. 

• Brasil tem 212.300.000 de bovinos dos quais apenas 
4.280.000 em área livre sem vacinação!

• PHEFA prevê 2020 para erradicar.

• Regional ou Nacionalmente ?

• Retirada total/parcial ou modificar o esquema de 
vacinação?

• PANAFTOSA mostra ausência de circulação viral.



Dados para pensar

Maiores Importadores  - Não Aftosicos

Valor em US$ milhões

• EUA 1.100

• Japão 1.600

• Corea do Sul 380

• União Européia 370

• Canada 350

• México 210

• Malasia 200

• Total: 4.170 Milhões
Ainda faltam Caribe+América Central



Aftosa

Setor privado brasileiro propõe que se discuta uma evolução do PNEFA 
que: 

� Inicie-se a evolução de livre com para livre sem pelo 
PR+Sudeste, + parte do Centro Oeste, + Leste.

� Prosseguir com Nordeste, parte do Norte, restante do Centro 
Oeste, +RS.

� Finalmente retirar nos estados, MS e RR.

� Retirada pode também ser antecipada no Nordeste (7 estados).



Aftosa

Proposta a ser discutida para alterar o PNEFA!

• Retirar vacinação  em animais para abate  após 2 anos de 
idade. Estes receberiam no máximo de 4 a 5 doses na vida. 

• Em bezerros vacinar aos 60 dias, repetir 90 dias depois, e 
após de 6 em 6 meses até idade de 2 anos.

• Em vacas leiteiras, vacas de cria, touros  e animais para 
exposições agropecuárias, vacinar também no 3º ano de vida 
e posteriormente vacinar uma vez por ano.



Aftosa

Outros pontos a discutir:

Solicitação dos países para alteração do Código OIE:

Assegurar presença de animais vacinados em exposições 
agropecuárias  nas áreas livres sem vacinação com 
identificação,guias especiais e testes específicos. 



Aftosa

Outros pontos a discutir:

Aos países da Cosalfa

Manipulação de vírus exóticos ao continente?
permitir ou proibir? Ou permitir que venha de outros  bancos 
internacionais  um quantitativo de vacinas prontas e outro de 
concentrados já inativados ?



Aftosa

Outros pontos a discutir:
Banco de reserva de vacina e de antígenos continentais –

necessidade de posicionamento e debate pelos setores 

� Sob supervisão do PANAFTOSA: continental ou nacional?

� Associar a bancos internacionais já existentes? 

� Quantitativos de vacinas prontas e de concentrados? 

� Quem financia? Oficial ou privado?

� Onde ficará?

� Exigências ? 

� Investimentos e Cronograma.



OPAS

Fundo Fiduciário da OPAS – (Visão brasileira)

• Produtores devem contribuir;

• Com a retirada da vacina pode haver contribuição com maior 
facilidade,  fixando um percentual da “economia” com a 
vacina não só para  OPAS, mas também  para  Fundo Mundial 
da OIE e para o próprio MAPA .

• Este fundo poderia ser de 30% do economizado com vacina,  
sendo dividido em  10% para OPAS/PANAFTOSA,  5% para  a 
OIE, 7,5%  para o MAPA e 7,5% para as Federações de 
Agricultura que recolheriam e repassariam aos fundos.  Estes 
recursos seriam aplicados somente em projetos com aval do 
GIEFA/CNPC/Federações  de Agricultura.

• Até agora no Brasil, somente a ABIEC doou ao fundo da OIE.



OPAS/PANAFTOSA

Por que Fundo Fiduciário para a OPAS?

• Aumentar a capacidade de prevenção contra a 
doença;

• Aprimorar a vigilância no país e áreas de fronteiras;

• Treinar pessoal parar evitar reintrodução de focos  e 
casos de emergência;

• Manter banco de antígenos continentais e 

• Supervisionar banco de reserva de vacinas



O CNPC, coordenador do CONASAN e representante no

GIEFA realizarão em 26 de novembro/2015 em São Paulo, o

fórum:“2020 – O Futuro do Brasil sem Aftosa”. Serão

convidados representantes das Federações de Agricultura

dos Estados do Centro – Oeste, Sudeste, Leste e Sul do

Brasil. Dos países vizinhos como Bolívia e Paraguai.

Autoridades do MAPA e das Secretárias de Agricultura,

PANAFTOSA, setores privados e associações tais como: CNA,

FAESP, FARSUL, FAESC, FAEP, FAMASUL, FAMATO, FAEG,

FAEB, GIEFA,ABIEC, ABPA , ASSOCON,CFMV, SBMV e SINDAN.



CNPC /CONASAN

“2020 – O Futuro do Brasil sem Aftosa”.

O fórum propiciará em 26 de novembro/2015, ambiente

para ouvir e discutir os pontos de vista de seus participantes

e pretende concluir com uma visão do setor privado, após a

discussão com autoridades nacionais,estaduais,lideranças de

países vizinhos e entidades. Esta visão será entregue às

autoridades e divulgada à imprensa como a opinião das

classes produtoras brasileiras sobre este importante tema .



GIEFA

Agradece ao Centro Panamericano de
Febre Aftosa - PANAFTOSA , e outras
entidades organizadoras desta COSALFA
pela oportunidade de apresentar esta
proposta ao debate.



SENDO ORGÃO INTERNACIONAL 
COM LABORATÓRIO DE REFERENCIA 

SERÁ O RESPONSÁVEL PARA 
ESTABELECER E SUPERVISIONAR  

BANCOS DE ANTÍGENOS E DE 
VACINAS DENTRO DO PROGRAMA 

HEMISFÉRICO. 

PHEFA


