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O que é a Peste Suína Africana - PSA?
• A Peste Suína Africana é uma doença infectocontagiosa, cujo seu agente causador é o vírus
Asfavírus, que não afeta o homem, apenas os suínos domésticos, silvestres e asselvajados;
• É uma doença que esta sendo combatida em alguns países da Ásia, Europa e nas Américas.
O Brasil esta em alerta, com vigilância ativa nas fronteiras para evitar que haja casos no país.

Fonte: Formari

Quais os principais sinais clínicos?
Existem 3 formas de manifestação da doença: hiperaguda, aguda ou subaguda e crônica.

Forma hiperaguda
• Mortalidade súbita;
• Febre alta (42° a 25° C);
• Extremidades cianóticas
(arroxeadas);
• Lesões hemorrágicas em
múltiplos órgãos;
• Evolução rápida com
mortalidade de 100% dos
casos.

Forma crônica

Forma aguda ou sub aguda
•
•
•
•
•
•
•
•

Febre (40,5° a 42° C);
Vômito e falta de apetite;
Letargia e ataxia;
Aborto;
Diarreia sanguinolenta;
Extremidades cianóticas;
Lesões hemorrágicas na pele;
Paresia dos membros
posteriores;
• Convulsão;
• Morte, após 7 a 10 dias do
início dos sinais.

•
•
•
•
•
•
•

Perda de peso;
Picos de febre;
Necrose ou úlcera na pele;
Artrite;
Pericardite;
Sinais respiratórios;
Evolução lenta, de 2 a 15
meses e mortalidade baixa.

Fonte: Brasilagro

Sinais clínicos

Fonte: 3tre3

➢ Animais ficam amontoados, tristes, apáticos,
febris, com lesões hemorrágicas na pele.
Fonte: Epochtimes

Como ocorre a transmissão?

A PSA é transmitida através:
✓ Carne e subprodutos cárneos;
✓ Carcaças;
✓ Secreções (nasais ou orais) e excreções, de forma direta, quando os animais sadios,
entram em contato com animais infectados;
✓ Equipamentos, sapatos, vestuários, veículos e no transporte, infectados com o vírus;
✓ Vetores, como carrapatos e moscas.
O vírus é bastante resistente e estável em um amplo intervalo de temperaturas e pH (4 a
10), não é inativado pela refrigeração e nem pela maturação da carne. O vírus da PSA
pode permanecer infeccioso por 11 dias nas fezes, por meses na medula óssea, por 15
semanas na carne refrigerada e congelada, e entre 3 e 6 meses em presuntos e
embutidos curados não cozidos ou defumados.
É muito importante que a carne de animais infectados com o vírus da PSA não
entre na cadeia alimentar, para evitar disseminação.

Prejuízos causados pela PSA
Morte súbita com
poucos ou nenhum sinal
clínico
Rápida
disseminação
entre os animais

O impacto da introdução da
PSA nos Estados Unidos foi
estimado em US$ 16,5
bilhões apenas no primeiro
ano de surto.

Implica em barreira
comercial à
exportação da carne
suína

Significativas
consequências
socioeconômicas

Impacto direto no comércio
internacional de suínos e de
produtos de origem animal.

Fonte : EMBRAPA / OIE

Prevenção e controle
➢ Não existe vacina ou tratamento para a PSA;
➢ Países livres:

✓ Importação restrita de suínos vivos e produtos de origem suína oriundos de países com casos de
PSA;
✓ Descarte com tratamento térmico de resíduos de alimentos de aeronaves, navios ou veículos
provenientes de países com ocorrência da PSA;
✓ Medidas de biosseguridade rigorosas em granjas, prevenindo a introdução e a disseminação do vírus.
➢ Países com PSA endêmica:
✓ Em áreas endêmicas, é difícil eliminar o reservatório natural em javalis africanos, no entanto, o
controle dos vetores de carrapatos é importante na prevenção da doença;
✓ Evitar que os suínos domésticos sejam alimentados com carne de javalis ou animais infectados;
✓ Evitar a criação de suínos soltos;
✓ Todos os programas bem-sucedidos de erradicação da PSA envolveram o rápido diagnóstico, abate e
descarte de todos os animais em instalações infectadas, limpeza e desinfecção completas,
desinsetização, controle de movimentação e vigilância.

Programa Nacional de Sanidade Suídea
- PNSS - O PNSS tem por objetivo a detecção precoce e a erradicação da PSA no Brasil.
- A população-alvo do PNSS são os suínos de criações comerciais, de
subsistência e os asselvajados;
- Os critérios para a notificação estão previstos na IN nº 50/2013, na categoria 1,
que prevê a notificação imediata ao SVO, de qualquer caso suspeito da doença.

- O Brasil possui um sistema de vigilância das síndromes hemorrágicas o qual inclui a realização de
testes laboratoriais para PSA como diagnóstico diferencial de Peste Suína Clássica (PSC). O
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) está implementando cuidados nas
fronteiras e na importação de produtos agrícolas e alimentos de países onde a PSA está ocorrendo.
- O Plano Integrado de vigilância de doenças de suínos do PNSS e do Mapa contém orientações
específicas para conter a PSA.
-.

Notificação e Investigação
•

Qualquer caso suspeito de PSA, deve ser notificado ou comunicado por telefone, internet ou
presencialmente ao Serviço Veterinário Oficial (SVO), em Mato Grosso do Sul, na IAGRO Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, que é um órgão vinculado à Secretaria de
Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar
(SEMAGRO);

•

Em caso de ocorrência de um foco de PSA :
✓ Situação de EMERGÊNCIA SANITÁRIA;
✓ Adoção imediata de medidas sanitárias para impedir a disseminação da doença;
✓ Eliminação do foco o mais rápido possível.

•

Em caso de investigação ou suspeita de casos, a ação será de:
✓
✓
✓
✓
✓

Interdição da unidade;
Rastreamento de ingressos e egressos;
Investigação de vínculos;
Colheita de amostras;
Isolamento de animais suspeitos.

Definição de casos

Caso suspeito – qualquer
suíno notificado.

Fonte: MAPA

Caso ou foco confirmado –

Caso provável - constatação
pelo SVO, adoção imediata
de medidas de
biossegurança e diagnóstico
diferencial.

2. Detecção de antígeno viral ou
do vírus em amostras.

Caso descartado - caso
provável que não atendeu
aos critérios de confirmação
de caso.

Suspeita descartada - caso
suspeito cuja investigação do
SVO não ser compatível com
PSA.

1. Isolamento e identificação do
vírus de PSA;

Ações do Sistema FAMASUL e SENAR-MS
Cursos de FPR
•
•
•
•
•
•

Ambiência na suinocultura;
Bem-estar animal na suinocultura;
Biosseguridade na suinocultura;
Boas práticas agropecuárias na suinocultura;
Limpeza e desinfecção na suinocultura;
Saúde e segurança na avicultura e suinocultura.

Representatividade
• Grupo de Trabalho de Sanidade Animal na CNA;
• Conselho Estadual de Saúde Animal - CESA;
• Conselho Deliberativo da REFASA – Reserva Financeira para Ações
de Defesa Sanitária Animal.

Saiba mais:
https://m.epochtimes.com.br/surto-de-peste-suina-africana-na-china-pode-ter-origem-emimportacoes-da-russia/
https://www.embrapa.br/en/suinos-e-aves/psa
https://www.iagro.ms.gov.br/wp-content/uploads/2021/08/Ficha-Tecnica_PSA_jul_20.pdf
https://www.3tres3.com.br/artigos/estamos-prontos-para-reconhecer-a-peste-suinaafricana-psa-no-campo_6/
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saudeanimal/programas-de-saude-animal/sanidade-suidea/peste-suina-africana-psa/para-opublico-em-geral
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saudeanimal/programas-de-saude-animal/sanidade-suidea/peste-suina-africana-psa/paramedicos-veterinarios
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saudeanimal/programas-de-saude-animal/sanidade-suidea/peste-suina-africana-psa/paraviajantes
https://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2021-07/controle-da-peste-suinaafricana-na-china-segue-complicado#
https://www.gov.br/pt-br/servicos/notificar-suspeita-de-doencas-em-animais
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