
Vigilância em saúde animal 

Bahia, janeiro de 2021 

Iram Ferrão /ADAB 

iram.ferrao@adab.ba.gov.br 



Doenças de notificação obrigatória  

Venus has a beautiful name and is the 

second planet  

Mercury is the closest planet to the Sun 

and smallest one 

Despite being red, Mars is actually a 

cold place  

Venus has a beautiful name and is the 

second planet  

Mercury is the closest planet to the Sun 

and smallest one 

Despite being red, Mars is actually a 

cold place  

1 

2 

3 

6 

5 

4 

Introdução 
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notificação 

Processo saúde / doença Programas Sanitários 

e-SISBRAVET 

Doenças de notificação obrigatória 

Módulo II 



MÓDULO I 
Vigilância em saúde animal; 

O papel do Médico Veterinário (autônomo ou da iniciativa privada) na vigilância em saúde animal: 

 Detecção 

 Notificação 

 Orientação aos produtores 

 Habilitação junto ao SVO; 
 

MÓDULO II 
Doenças de notificação obrigatória; 

Sistema Brasileiro de Vigilância e Emergências Veterinárias - e-SISBRAVET; 

Programas sanitários oficiais executados na Bahia. 

 

MÓDULO III 
Instituições /Organizações internacionais e nacionais de saúde animal; 

Principais doenças emergenciais/transfronteiriças: 

Febre Aftosa  

Peste suína africana (PSA) 

Peste suína clássica (PSC) 

Influenza aviária; 

Emergência em saúde animal; 

Introdução Conteúdo 
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Sistema de vigilância em saúde animal 
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CERTIFICAÇÃO AVALIAÇÃO 



1,5 bilhão 215 mihões 43 mihões 

11 mihões 8 mihões 

FONTE: IBGE 2018 

Rebanhos brasileiros 



 

•  A manutenção do sistema de vigilância é atividade de extrema importância ao Sistema de 

Vigilância em Saúde Animal e sua base é formada pela notificação compulsória de doenças 

que impactam à saúde pública, produção animal ou comércio internacional. 

 

• No Brasil, o modelo adotado da vigilância é a sindrômica. Neste sistema, produtores de 

animais e comunidades desempenham papeis importantes na notificação de sinais clínicos 

ao SVO. Quatro são as síndromes investigadas: vesicular (SV), nervosa (SN), hemorrágica 

dos suínos (SHS), respiratória ou nervosa de aves (SRNA). Cada síndrome possui uma ou 

mais doenças-alvo, de modo que a prioridade do processo diagnóstico é de descartar ou 

confirmar a(s) doença(s) alvo. 

Vigilância em Saúde Animal 
Modelo brasileiro 

 



DETECÇÃO 

INTERVENÇÃO 

NOTIFICAÇÃO 

Serviço Veterinário Oficial 

Produtores /M V 

Vigilância em Saúde Animal 
 

Objetivos 
 

• Monitorar séries históricas; 

• Estabelecer programas de controle 

/erradicação/prevenção de doenças 

endêmicas ou emergenciais; 

• Certificações nacionais e internacionais; 

• Capacidade de notificação. 

Componentes (atores) 

Indústria, Universidades, Instituições, 

outros 

Componentes (ação) 
 



Notificação é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à 

saúde, feita à autoridade sanitária por profissionais de saúde ou qualquer cidadão, 

para fins de adoção de medidas de intervenção pertinentes. (FUNASA, 2002) 

 

De acordo com a OIE, se define como Doença de Notificação Obrigatória, aquela 

“doença inscrita em uma lista pela autoridade veterinária e cuja presença deve ser 

levada ao seu conhecimento assim que for detectada ou considerada suspeita, em 

conformidade com a regulamentação nacional”. 

 

BRASIL – IN Nº 50 de 23/09/2013 

Notificação 
 





Segundo Medronho et al. (2009), os sistemas de vigilância em saúde 

animal podem ser avaliados conforme os seguintes indicadores: 
 

 Oportunidade: agilidade do sistema em cumprir suas etapas de forma a prover 

respostas em curto prazo. Pode ser avaliada por meio do tempo de ação e de reação; 

 

  Sensibilidade: capacidade de o sistema detectar todos os casos de doença; 

 

 Aceitabilidade: disposição de indivíduos de participarem e utilizarem o sistema;  

 

 Representatividade: diz respeito à possibilidade de o sistema cobrir todos os grupos 

populacionais;  

 

  Valor preditivo positivo: refere-se à proporção de suspeitas notificadas que 

realmente são confirmadas conforme definição de caso para determinada doença.  

Vigilância em Saúde Animal 
Critérios de avaliação 



TEMPO DE AÇÃO: 

 Representado pelo intervalo de tempo entre o provável início da doença e a 

notificação. 

TEMPO DE REAÇÃO: 

 Representado pelo intervalo de tempo entre a notificação e o atendimento a esta 

notificação pelo serviço veterinário oficial. 

 Avalia o grau de participação, conhecimento e comprometimento da comunidade. 

 Avalia a capacidade e o preparo do pronto atendimento do serviço veterinário oficial. 

Vigilância em Saúde Animal 
 



DETECÇÃO INTERVENÇÃO 

NOTIFICAÇÃO 

Serviço Veterinário Oficial 

Produtores, M V, outros 

Fluxo vigilância passiva 

Tempo de ação 

Vigilância passiva 



DETECÇÃO INTERVENÇÃO 

NOTIFICAÇÃO 

Serviço Veterinário Oficial 

Produtores, M V, outros 

Fluxo vigilância passiva 

Tempo de reação 

Vigilância passiva 



OIE 

PANAFTOSA 

MAPA 

ADAB 
UVL 



SN SNA SV SH 

2020 27 58 7 - 

2019 82 59 33 2 

 

 BOLETIM DE INFORMAÇÃO ZOOSANITÁRIA E EPIDEMIOLOGIA  

Grupo de Epidemiologia  

epidemiologia.adab@adab.ba.gov.br  

Diretoria de Defesa Sanitária Animal – DDSA  

ADAB 

118 

Notificações 

em 2020 

 

44 

municípios 

  (10,55%)  



Por que notificamos pouco? 

• Possíveis razões: 

 

– Falta de conhecimento 

• A quem notificar? 

• O Que notificar? 

• O que acontece se eu notifico? 

 

– Desconfiança 

• Por desconhecimento; 

• Por experiência prévia; ou 

• Compensação insuficiente. 



Para a OMS, saúde é: 

“O estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença.” 

 

 

 

 

“O processo saúde-doença é determinado pelo modo como o homem se apropria da natureza 

em um dado momento, apropriação que se realiza por meio do processo de trabalho baseado em 

determinado desenvolvimento das forças produtivas e relações sociais de produção”. 

 (LAURELL) 

 

 

 

    “A doença origina-se de processos sociais, cresce através de relações ambientais e 
ecológicas desfavoráveis, atingindo seres vivos pela ação direta de agentes físicos, 
químicos, biológicos e psicológicos, ao se defrontarem, no indivíduo susceptível, com 
pré-condições genéticas ou somáticas desfavoráveis”  

                                                                          Maria Zélia Rouquayrol, 1999. 

Alguns conceitos importantes 





DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS 

 

Transmitida de um indivíduo infectado 

a outro (s) por várias rotas. Contato  

direto ou indireto ou ainda por vetores. 

DOENÇAS  NÃO TRANSMISSÍVEIS 

 

Não é transmitida de um homem ou animal 

a outro (s) por várias rotas. Ex.: Doenças 

metabólicas, fotossenssibilização,  

CONTAGIOSA 

 

Transmitida de um indivíduo infectado 

a outro (s) por  contato direto ou ar. 

Ex.: Febre Aftosa, Influenza, PSC 

NÃO CONTAGIOSA 

 

Transmitida de um indivíduo infectado a 

outro (s) por  vetores. 

Ex.: Raiva dos herbívoros, Peste eqüina 
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infectocontagiosas infecciosas 



Relação agente - hospedeiro 



Cadeia epidemiológica 
 

Fonte de infecção 

Vias de eliminação 

Vias de transmissão Porta de entrada 

Susceptível 



• Fonte de infecção (FI) - hospedeiro vertebrado que alberga um 

determinado agente etiológico e elimina de seu organismo para o 

exterior. (DOENTE, PORTADOR, RESERVATÓRIO); 

 

• Via de eliminação (VE) - é o meio ou veículo de que se vale o parasito 

para ganhar o meio exterior. É o acesso do parasita para o meio 

exterior. As modalidades são secreção oro-nasal, fezes, sangue, urina, 

descargas purulentas, descamações cutâneas e sêmen; 

 

• Via de transmissão (VT) - é o meio ou veículo que o agente utiliza 

para ganhar um novo hospedeiro 

Elos da cadeia epidemiológica 
 



Porta de entrada  
 

Susceptível 
 

•  é todo hospedeiro vertebrado passível de ser infectado por   

determinado agente etiológico podendo se tornar uma presumível 

fonte de infecção. 
 

Elos da cadeia epidemiológica 
 



 cadeia epidemiológica 

• Contágio direto (superposição da superfície infectante da FI com a 

ser infectada do Suscetível).  

 

• Contágio indireto por fômites (instrumentos, equipamentos), 

contato próximo (secreção oro-nasal) e pelo ar (poeira, 

gotículas/tosse e espirro); 

 

• Fômites, objetos, veículos e instalações - são objetos inanimados. 

Exemplo: os instrumentos veterinários, agulhas de injeção, veículos, 

calçados, roupas, comedouros, bebedouros, dentre outros. 



• Vetores biológicos e mecânicos - invertebrados que carreiam 

agentes de doenças na parte externa do corpo (vetor mecânico) ou 

internamente (vetor biológico). 

 

• Alimento (ração e água) - salmonelas, micotoxinas presente em 

rações, E. coli, Mycobacteriun bovis; 

 

• Susceptível – é todo hospedeiro vertebrado passível de ser 

infectado por determinado agente etiológico podendo se tornar uma 

presumível fonte de infecção. 

 

 cadeia epidemiológica 



Cada enfermidade ao afetar as populações animais se estabelecem a partir 

da interação AGENTE / HOSPEDEIRO/ AMBIENTE, em determinado tempo 

e espaço geográfico, definindo um perfil epidemiológico característico ao 

qual denominamos MODELO EPIDEMIOLÓGICO 



O conhecimento dos MODELOS EPIDEMIOLÓGICOS das enfermidades de 

interesse à produção animal são se suma importância para se determinar as 

estratégias de combate viáveis a tais enfermidades: 

Prevenção 

 Controle 

Erradicação 



O que notificar ? 

Doença de notificação obrigatória 

O I E 









• Critérios básicos  

 

– Propagação internacional  

 

– Potencial zoonótico  

 

– Propagação significativa em populações imunologicamente 
desprotegidas  

 

– Enfermidades emergentes  
 

 



Difusibilidade 

Repercusões no comércio  

internacional 

Grande poder de difusão e especial 

gravidade 

(tipo epidêmico) 

Transmisiveis 

(tipo endêmico) 

Impacto socio-econômico e 

sanitário 
Importante em  

nível regional 

Variável Muito importante 

Importante em  

nível nacional  

ou transnacional 

Brucelose 

Tuberculose 

Raiva 

A I E 

Febre Aftosa 

B S E 

Peste Suína Africana 

New Castle 

Influenza Aviária  

Exemplo 



Base legal - Brasil 





1. Doenças erradicadas ou nunca registradas no País, que requerem notificação 

imediata de caso suspeito ou diagnóstico laboratorial:  





2. Doenças que requerem notificação imediata de qualquer caso suspeito:  



 3. Doenças que requerem notificação imediata de qualquer caso confirmado:  



4. Doenças que requerem notificação mensal de qualquer caso confirmado: 



Como notificar ? 









NOTIFICANTE 

DATA PROVÁVEL DO INÍCIO DO AGRAVO 

ESPÉCIE (s) ENVOLVIDA (s) 



SINAIS CLÍNICOS OBSERVADOS 

SUSPEITA CLÍNICA 

LOCALIZAÇÃO  

IDENTIFICAÇÃO NOTIFICANTE (facultativo) 



Atendimento 





SIZ / MAPA / Brasil 







• Os programas sanitários são elaborados com o objetivo de controlar,  erradicar ou 

prevenir doenças de grande impacto econômico na saúde animal e saúde pública; 

• São de caráter oficial, coordenados pelo Estado e sustentados por ação coletiva.  

 

Doença alvo 

Sistemas de produção / espécies 
Estratégias de  combate 

Base legal 

Fundamentação científica 

Impacto regional 

Programas de Saúde Animal 



Programas Nacionais de Saúde Animal 



Programa Nacional de Vigilância à Febre Aftosa - PNEFA  

Erradicar a Febre Aftosa requer alto nível 

organizacional, estrutural e institucional. 

Além de esforços integrados e contínuos 

fundamentados cientificamente... 







Componentes de vigilância / Febre Aftosa 











Plano estratégico 2020/2026 













Áreas em transição com a retirada da 

vacinação contra a Febre Aftosa 
2020 

    

    Países / zonas livres sem vacinação 

    Países / zonas livres com vacinação 

    Status não reconhecido 

    Zonas em transição com retirada da vacina 

 

 

Brasil ( AC, PR, RS, RO e partes AM e MT) 

 

Bolívia ( 2 regiões) 

Fonte: COSALFA/2020 









INSTRUÇÃO NORMATIVA SDA No 10, DE 3 DE 

MARÇO DE 2017. 















Programa Nacional de Raiva dos Herbívoros 

• Desenvolver suas atividades considerando o conceito de Saúde Única, trabalhando em parceria com 

o Ministério da Saúde no diagnóstico da Raiva e na proteção da Saúde Pública e com o do Meio 

Ambiente respeitando as Leis de Proteção da Fauna; 

• Vigilância ativa em áreas de maior risco de Raiva; 

• Investigação epidemiológica e laboratorial de todos os casos suspeitos de raiva em herbívoros 

domésticos e em morcegos; 

• Vacinação estratégica dos herbívoros domésticos; 

• Uso da pasta anticoagulante em animais espoliados por morcegos, nos rebanhos de maior risco de 

Raiva; 

• Monitoramento de morcegos hematófagos visando detecção de atividade viral nas colônias; 

• Comunicação de Risco nas áreas de maior risco e Gerenciamento da Indignação, Educação em 

Saúde e Orientação Preventiva em saúde nas demais. 

 



Programa Nacional de Raiva dos Herbívoros 
Comunicação e divulgação 





• Prevenir e controlar as enfermidades de interesse em avicultura e 

saúde pública; 

 

• Definir ações que possibilitem a certificação sanitária do plantel 

avícola nacional; 

 

• Favorecer a elaboração de produtos avícolas saudáveis para o 

mercado interno e externo 

 



 

• Influenza aviária – Exótica no Brasil (nunca identificada); 

• Doença de Newcastle – Últimas ocorrências em 2006 (aves de 

subsistência); 

• Salmoneloses: 

     Salmonella Gallinarum, Salmonella Pullorum, Salmonella Enteriti

dis, Salmonella Typhimurium ; 

• Micoplasmoses – Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma 

synoviae e Mycoplasma melleagridis (perus); 

 

Doenças alvo 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/pnsa/influenza-aviaria-ia
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/pnsa/influenza-aviaria-ia
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/pnsa/influenza-aviaria-ia
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/pnsa/influenza-aviaria-ia
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/pnsa/doenca-de-newcastle-dnc
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/pnsa/doenca-de-newcastle-dnc
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/pnsa/doenca-de-newcastle-dnc
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/pnsa/doenca-de-newcastle-dnc
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/pnsa/doenca-de-newcastle-dnc
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/pnsa/doenca-de-newcastle-dnc
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/pnsa/doenca-de-newcastle-dnc
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/pnsa/micoplasmas
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/pnsa/micoplasmas
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/pnsa/micoplasmas
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/pnsa/micoplasmas
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/pnsa/micoplasmas
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/pnsa/micoplasmas
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/pnsa/micoplasmas
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/pnsa/micoplasmas
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/pnsa/micoplasmas
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/pnsa/micoplasmas
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/pnsa/micoplasmas
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/pnsa/micoplasmas
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/pnsa/micoplasmas
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/pnsa/micoplasmas
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/pnsa/micoplasmas
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/pnsa/micoplasmas
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/pnsa/micoplasmas
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/pnsa/micoplasmas


Produção e exportação carne avícola 



Parque avícola  

BAHIA / 2020 

• 130 milhões de aves alojadas 

 

• Matrizeiros: 5 

• Incubatórios: 4 

• Granjas de corte: 476 

• Granjas postura: 29 

• Abatedouros: SIF 2 / SIE 13 

DDSA/ADAB 

Dr Itamar Garrido 





Atualização: 28/01/2021 17:54 

Influenza Aviária de Alta Patogenicidade 
Focos em curso 



      São considerados casos suspeitos de IA e DNC quaisquer uma das condições descritas 

a seguir, identificadas nos locais de criação de aves: 

 

• I – taxa de mortalidade maior ou igual a 15% (quinze por cento) em aves comerciais de corte com até 50 

(cinquenta) dias de alojamento (por núcleo); 

• II – taxa de mortalidade maior ou igual a 20% (vinte por cento) em aves comerciais de corte com mais de 50 

(cinquenta) dias de alojamento (por núcleo); 

• III – taxa de mortalidade maior ou igual a 10% (dez por cento) ocorrida em um período de até 72 (setenta e 

duas) horas ou com aumento súbito e significativo em quaisquer estabelecimentos de aves domésticas; 

• IV – sinais clínicos respiratórios, ou neurológicos ou digestivos acentuados em um grupo expressivo de aves 

domésticas; 

• V – lesões macroscópicas extensas e em múltiplos órgãos em um grupo expressivo de aves domésticas e que 

sejam compatíveis com IA ou DNC; 

• VI – queda súbita e significativa na produção de ovos ou aparecimento de ovos malformados em quantidades 

expressivas e associadas a sinais neurológicos e respiratórios em aves de reprodução ou de postura de ovos 

para consumo; 

• VIII – quaisquer relatórios de ensaios laboratoriais parciais positivos (exceto laudo sorológico positivo para 

DNC em aves vacinadas para DNC) 

 

 

Notificação 



Programa Nacional de Sanidade Suídea - PNSS 

O Programa de Sanidade Suídea trabalha para manter a saúde do rebanho suíno, 

concentrando-se nas doenças listadas na OIE, como a Peste Suína Africana, Peste 

Suína Clássica, Doença de Aujeszky, enfermidades estas que tem alto poder de 

difusão e que acometendo o rebanho comercial é capaz de causar muitos prejuízos 

econômicos ao país. 

Base legal: A Competência da sanidade suídea é conferida ao Ministério da 
Agricultura Pecuária e Abastecimento  - MAPA  sendo o Regulamento 
Técnico do Programa Nacional  de Sanidade Suídea  aprovado pela Instrução 
Normativa nº 47, de 18/6/2004. 

http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/consultarLegislacao.do?operacao=visualizar&id=7938
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Granja de Reprodutores Suídeos Certificada (GRSC) 

 

• As Granjas (GRSC) são aquelas que comercializam, distribuem ou mantém 

reprodutores suínos para multiplicação animal e que atendem integralmente às 

disposições básicas e específicas estabelecidas para a certificação; 

 

• Níveis de biosseguridade; 

 

• IN 11 e IN 19 / MAPA; 

 

• A certificação é obrigatória para as doenças: Peste Suína Clássica, Brucelose, 

Tuberculose, Doença de Aujeszky, Sarna e livre ou controlada para Leptospirose. 

 

Programa Nacional de Sanidade Suídea – PNSS 
certificação 
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reprodutores suínos para multiplicação animal e que atendem integralmente às 

disposições básicas e específicas estabelecidas para a certificação; 

 

• Níveis de biosseguridade; 

 

• IN 11 e IN 19 / MAPA; 

 

• A certificação é obrigatória para as doenças: Peste Suína Clássica, Brucelose, 

Tuberculose, Doença de Aujeszky, Sarna e livre ou controlada para Leptospirose. 

 

Programa Nacional de Sanidade Suídea – PNSS 
Peste Suína Clássica 



Situação epidemiológica: 

 

• Doença ausente na zona livre de PSC (última 

ocorrência: 1998, em SP). 

• Doença presente na zona não livre de PSC 

(detecção clínica nos estados do Ceará, Piauí e 

Alagoas em 2018 e 2019, 2020). 

 

Base legal 

 

• Instrução Normativa MAPA nº 06/2004    

• Instrução Normativa MAPA nº 27/2004 

 

Programa Nacional de Sanidade Suídea – PNSS 
certificação 
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Programa Nacional de Sanidade Apícola - PNSAp 

Doenças alvo 



• Sanidade da matéria-prima obtida a partir dos cultivos nacionais; 

• Prevenção, controle e erradicação de doenças nos sistemas de 

produção de animais aquáticos; 

• Mercado interno e externo; 

• Regras higiênico-sanitárias. 

 

Programa Nacional de Sanidade dos Animais Aquáticos - PNSAA 



Aquicultura: é o cultivo de animais aquáticos em qualquer fase de sua vida; 

 

• Piscicultura 

• Ranicultura 

• Malacocultura 

• Carcinicultura 

• Quelonicultura 

• Algicultura 

• Criação de jacarés 

 

Programa Nacional de Sanidade dos Animais Aquáticos - PNSAA 



 

 

 

- O PNSAA foi instituído pelo MAPA por meio da Instrução Normativa Nº 53, de 2 de 

julho de 2003; 

 

- Instrução Normativa Interministerial MPA/MAPA nº 7, de 8 de maio de 2012: 

 

 Programa Nacional de Controle Higiênico- Sanitário de Moluscos Bivalves – PNCMB; 

 

 Programa de vigilância ativa de contaminantes em áreas primárias de produção 

ostras,   mexilhões, vieiras e berbigões; 

 

- Instrução Normativa MPA nº04, de fevereiro de 2015: 

 

Programa Nacional de Sanidade de Animais Aquáticos de Cultivo – “Aquicultura com 

Sanidade” 

 

Sustentabilidade dos sistemas de produção de animais aquáticos 

 

Programa Nacional de Sanidade dos Animais Aquáticos – PNSAA 
Base legal 



• Doença da Mancha Branca 

 

 

• Síndrome de Saura 

 

 

• Septicemia Hemorrágica Viral 

 

 

• Viremia Primaveril da Carpa 

 

 

• Infecção por Ranavírus 

 

 

• Infecção por Bonamia ostrae 

 

Programa Nacional de Sanidade dos Animais Aquáticos – PNSAA 
Doenças alvo 



Programa Nacional de Sanidade dos Animais Aquáticos – PNSAA 
Diagnóstico laboratorial 



Programa Nacional de Sanidade Apícola – PNSAp 

Prioridades 





Programa Nacional de Sanidade Apícola – PNSAp 

Doenças alvo 



Obrigado !!! 
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