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Febre Aftosa
O que é Febre Aftosa?
• É uma doença infecciosa causada por um vírus, transmitida com grande facilidade e rapidez
entre os rebanhos de animais que possuem o casco partido, como: caprinos, ovinos, suínos,
bubalinos, animais selvagens (veados) e principalmente os bovinos.
Sintomas
• Os animais com apresentam febre, babam muito, possuem feridas na boca, no úbere (tetas) e
entre as unhas, têm dificuldade em andar, param de comer, beber e emagrecem rapidamente.
Como a doença é transmitida?
•A

principal fonte de transmissão é a saliva e o líquido presente nas vesículas (bolhas) que se
rompem e se transformam em feridas;
• No leite;
• Na urina e nas fezes;
• Além do ar, água, ração, cochos, pessoas e veículos que tiveram contato com animais doentes;
• Animais que tiveram a doença e se recuperaram, podem continuar eliminando o vírus por
longo período.
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Sinais clínicos

Feridas entre os cascos

Feridas na língua
Fonte: Instituto Federal do Pará
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Prejuízos

• Restrição ao comércio de animais e seus produtos (carne e leite) e também dos
produtos agrícolas;
• É a principal barreira sanitária no comércio internacional, interestadual e
intermunicipal;
• Os principais países compradores de proteína animal e que remuneram melhor,
preferem adquirir produtos de locais (países e estados) que são reconhecidos como
livres de aftosa sem vacinação;
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NA
ECONOMIA:
- AFETA A
EXPORTAÇÃO
DE CARNE E
VENDA DE
ANIMAIS

EFEITOS DA FEBRE
AFTOSA

NO HOMEM:
-FEBRE
- AFTAS

NOS ANIMAIS:
- AFTAS
- LESÕES NOS CASCOS
- DIFICULDADE EM
LOCOMOÇÃO
- DIFICULDADE EM SE
ALIMENTAR
- MORTE
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Calendário de Vacinação - MS

O Brasil, sob a coordenação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e com
a participação dos serviços veterinários estaduais e do setor agro produtivo, erradicou a Febre Aftosa
em todo o país, alcançando o reconhecimento internacional da Organização Mundial de Saúde Animal
(OIE) em maio de 2018. (Fonte: MAPA/GOV BR - link);
• A vacinação contra a febre aftosa é obrigatória e deve atender ao calendário oficial do Estado do
Mato Grosso do Sul, conforme as regiões sanitárias;
• São realizadas campanhas em duas etapas, conforme a localização das propriedades:
➢Planalto - Maio (01 a 31/05): todo o rebanho;
- Novembro (01 a 30/11): animais com até 24 meses de idade.
➢Pantanal - Maio (01/05 a 15/06) ou Novembro (01/11 a 15/12): todo o rebanho, conforme opção do
produtor;
OBS: Desde a etapa de Maio/2019, são utilizadas vacinas com doses de 2 ml.
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Registro Obrigatório da Vacinação - MS

➢ 1ª etapa: Planalto – de 01/05 a 15/06
Pantanal – de 01/05 a 30/06
➢ 2ª etapa: Planalto – de 01/11 a 15/12
Pantanal – de 01/05 a 30/12
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
CT-13 (comprovante de aquisição de vacina).
AÇÕES NECESSÁRIAS:
✓ 1 – Aquisição de vacinas nas revendas cadastradas, juntamente com o CT-13
(comprovante de aquisição de vacina contra aftosa) e nota fiscal;
✓ 2 – Realização da vacinação dos animais na propriedade, conforme o calendário;
✓ 3 – Registro da vacinação no sistema E-SANIAGRO, previamente cadastrado, com acesso
através de usuário e senha.

PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA PARA A FEBRE
AFTOSA - PNEFA
1895

1992

• Primeiro registro
de ocorrência da
doença

2006

• Implantação do
PNEFA

• Última
ocorrência de
Aftosa no MS

2007

2017

2020

• SC recebe
reconhecimento
como Zona Livre

• Lançamento do
Plano Estratégico

• AC, PR, RS, RO e
regiões do AM e
de MT recebe
reconhecimento
como Zona Livre

Plano Estratégico – 2017 - 2026
OBJETIVOS
•

•
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Criar e manter condições sustentáveis para garantir o status de país
livre de aftosa e ampliar as zonas livres de febre aftosa sem
vacinação, protegendo o patrimônio pecuário nacional e gerando o
máximo de benefícios aos atores envolvidos e à sociedade brasileira.
Início 2017 – término 2026.

Situação da Aftosa na América do Sul
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Última atualização em maio de 2021

Fonte: MAPA / OIE

Composição dos Blocos - 2019
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Mapa com zonas livres - versão 2021
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Fonte: MAPA – 2021

Ações do Plano Estratégico para a Retirada da Vacinação
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Benefícios provenientes da retirada da vacinação:
Possibilidade de
aumentar o fornecimento
de proteína animal para
o mercado externo.

Possibilidade de abertura
de novos mercados para
carne suína, aves e
bovina.

Potenciais mercados–
Japão, Coreia do Sul,
Indonésia entre outros.

Adequação aos maiores
níveis de exigências
sanitárias globais.

AÇÕES DO SISTEMA FAMASUL E SENAR MS
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Cursos de FPR
• Aplicação de medicamentos em bovinos;
• Boas práticas agropecuárias na bovinocultura de
corte;
• Manejo racional de bovinos para abate.

Palestras e Fóruns
• Palestra com os Técnicos de Campo do SENAR/MS;
• Fóruns e Workshops sobre o PNEFA.

AÇÕES DO SISTEMA FAMASUL E SENAR MS
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Representatividade
• Grupo de Trabalho de Sanidade Animal na CNA;
• Grupo Gestor do PNEFA da SEMAGRO;
• Comissão Técnica Consultiva do SISBOV do MAPA;
• Conselho Estadual de Saúde Animal - CESA;
• Conselho Deliberativo da REFASA – Reserva Financeira
para Ações de Defesa Sanitária Animal.
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https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-48-de-14-de-julho-de-2020-266804871
http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/febreaftosa/pnefa-2017-2026/pnefa-2017-2026
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saúde-animal/programas-de-saude-animal/febreaftosa/combate-febre-aftosa
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CNPGC-2009-09/12401/1/DOC166.pdf
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/febreaftosa/documentos-febre-aftosa/plano-de-acao-para-febre-aftosa.pdf
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/febreaftosa/combate-febre-aftosa
https://www.iagro.ms.gov.br/o-estado-de-ms-passa-a-ter-duas-regioes-sanitarias-para-vacinacao-contra-febre-aftosa-planaltoe-pantanal/
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-52-de-11-de-agosto-de-2020-272326377
http://www.ms.gov.br/ms-tera-conselho-municipal-de-saude-animal-visando-evolucao-do-status-sanitario-da-aftosa/
https://www.iagro.ms.gov.br/vacinacao-etapa-maio-2021/
https://www.cartasdeservicos.ms.gov.br/registro-on-line-da-vacinacao-contra-febre-aftosa/
http://www3.servicos.ms.gov.br/iagro_ged/pdf/2434_GED.pdf
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