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Emergência  X  Desastre

Os desastres são produtos e, também, processos decorrentes da transformação e crescimento da sociedade,

do modelo global de desenvolvimento adotado, dos fatores socioambientais relacionados a modos de vida que

produzem vulnerabilidades sociais e, portanto, vulnerabilidade aos desastres.

São eventos adversos que causam grandes impactos na sociedade, onde esses eventos podem ser

diferenciados em função da origem. Os desastres ambientais são classificados como humanos ou naturais.

Os desastres humanos são aqueles gerados pelas ações ou omissões humanas, como acidentes de transito,

incêndios industriais e contaminações de rios. Já os desastres naturais são causados pelo impacto de um

fenômeno natural de grande intensidade sobre uma área ou região povoada, podendo ou não ser agravado

pelas atividades antrópicas.

Os impactos ambientais só são tidos como desastres ambientais quando os seus danos e prejuízos são

incalculáveis e de difícil restituição. Caso não possua danos ou ocorra em áreas não ocupadas o fenômeno é

apenas um evento natural.

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Regional
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As emergências em saúde animal decorrem de ameaças ao

equilíbrio dos sistemas de produção pecuária quanto a condição

sanitária dos rebanhos. São provocados por agentes biológicos de alto

poder de disseminação que colocam em risco a economia e a saúde

pública, podendo ainda determinar o desabastecimento e sérios

prejuízos à segurança alimentar.

Geralmente o impacto geográfico tem abrangência nacional ou

continental, levando a interferências de escala mundial.



• Aumento da população humana;

• Aumento do número de animais produtores de alimentos;

• Invasão por humanos e animais do habitat silvestre, com a consequente exposição 

de animais silvestres;

• Mudança climática;

• Degradação ambiental;

• Transferência de patógenos entre espécies;

• Comércio e viagens internacionais;

• Introdução acidental ou deliberada de doenças em novas áreas.

Fatores que levam ao surgimento e 

reemergência de uma doença

Embora não haja um acordo universal sobre a importância de cada um dos fatores acima, os veterinários devem estar 

familiarizados com as questões envolvidas. Muitas doenças que surgiram ou reemergiram ao longo da história por causa de 

um ou mais desses fatores.



• Aumento da população humana;

• Aumento do número de animais produtores de alimentos;

• Invasão por humanos e animais do habitat silvestre, com a consequente exposição 

de animais silvestres;

• Mudança climática;

• Degradação ambiental;

• Transferência de patógenos entre espécies;

• Comércio e viagens internacionais;

• Introdução acidental ou deliberada de doenças em novas áreas.

Embora não haja um acordo universal sobre a importância de cada um dos fatores acima, os veterinários devem estar 

familiarizados com as questões envolvidas. Muitas doenças que surgiram ou reemergiram ao longo da história por causa de 

um ou mais desses fatores.

Fatores que levam ao surgimento e 

reemergência de uma doença



Avaliação de risco de desastres

EVENTOS DE BAIXA PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA

X 

IMPACTO



Conceito de vulnerabilidade em saúde animal

exemplo: Febre Aftosa

A. Rivera, 2020



Níveis de 
vulnerabilidade

Prevenção

Exposição Detecção

Resposta

Potenciais vulnerabilidades no sistema de vigilância 

em saúde animal

A. Rivera, 2020



• Capacidade de 
reconhecer a doença

• Confiança 
produtor/SVO

• Compensação $$$

• Vigilância ativa

• Plano de contingência

• Preparação equipe

• Capacidade  
operacional

• Banco de antígenos

• Alimentação de porcos com 
restos orgânicos

• tratamento de resíduos 
orgânicos

• Acesso de animais a lixões

• Importações

• Protocolos sanitários

• Controle de ingresso de 
animais e produtos

• Biossegurança dos 
laboratórios

Prevenção Exposição

DetecçãoResposta

Potenciais vulnerabilidades no sistema de vigilância em 

saúde animal

A. Rivera, 2020



Emergência em saúde animal

entraves

 Fragilidade na formação acadêmica e profissional para o enfrentamento de

situações de emergência em saúde animal em contexto regional. O campo de

conhecimento das emergências em saúde animal é pouco abordado;

 Baixa incorporação do planejamento estratégico na gestão em saúde animal;

 Desarticulação intra e intersetorial;

 Aplicação ineficiente ou inexistente de ferramentas para a organização e gestão

da resposta.



PERIGOS

Alto poder de disseminação sem 

limites geográficos

Forte impacto econômico, implicando em restrições 

comerciais para produtos agropecuários

Grave ameaça à saúde pública



Demanda mundial por alimentos



1,5 bilhão 215 mihões 43 mihões

11 mihões8 mihões

FONTE: IBGE 2018

Rebanhos brasileiros











Doenças transfronteiriças

segundo a FAO

• As doenças transfronteiriças são doenças epidêmicas altamente contagiosas que

podem se espalhar com extrema rapidez, independentemente das fronteiras

nacionais. Eles causam altas taxas de morte e doenças em animais , com

graves consequências socioeconômicas e, às vezes, para a saúde pública, ao

mesmo tempo que constituem uma ameaça constante aos meios de subsistência

dos criadores de gado.

• A globalização, a invasão de terras e as mudanças climáticas contribuem para

surtos de doenças animais - algumas transmissíveis aos humanos - como a

influenza aviária de alta patogenicidade. Doenças animais de alto impacto,

como febre aftosa , peste suína clássica ou africana , embora não afetem

diretamente a saúde humana, afetam a segurança alimentar e nutricional e a

produção e comércio pecuário.





A PSA é um exemplo de doença grave

que ameaça a indústria suína em todo o

mundo. Historicamente, a PSA foi

encontrado principalmente na África, onde

é endêmico. No entanto, nos últimos

anos, ocorreram surtos fora da África. O

vírus se espalha facilmente e pode atingir

proporções epidêmicas em locais de

introdução recente. Além disso, a

erradicação da PSA é extremamente difícil

e cara, muitas vezes exigindo cooperação

além das fronteiras nacionais.

A PSA é causada por um grande vírus

DNA de fita dupla e envelopado da

família Asfarviridae . A PSA afeta

membros da família dos suínos

( Suidae ). As espécies suscetíveis

incluem porcos domesticados e porcos

selvagens / javalis (ambos subespécies

de Sus scrofa ).

Peste Suína Africana - PSA

African Swine Fever - ASF

Peste Porcina Africana - PPA



O impacto socioeconômico potencial da PSA é mais sério em países com uma grande indústria comercial de suínos. As principais

regiões produtoras de suínos do mundo são mostradas na figura abaixo. A China é o principal produtor, seguida pela União Europeia,

Estados Unidos e Brasil.

A PSA ocorreu pela primeira vez na África no início de 1900 e se espalhou para a Europa na década de 1950. Antes do surto de 2018

na China, a PSA estava ativa na Europa Oriental e na Rússia e causou enormes prejuízos econômicos, sendo responsável por mais de

800.000 mortes de suínos de 2007 a 2017 apenas na Rússia (Kolbasov et al. 2018).

A PSA não ocorre atualmente nas Américas. Na década de 1970, a PSA foi detectado no Caribe e na América do Sul. O Brasil e a

República Dominicana sofreram um surto em 1978, bem como o Haiti em 1979 e Cuba em 1980. Devido ao seu atual status livre de

FEA, as Américas têm a oportunidade de agir de forma decisiva, de forma coordenada, para prevenir a introdução de o PPA.

A fonte do recente surto de ASF na China não é clara, mas é a mesma cepa prevalente na Rússia (Zhou et al. 2018). Além da China, a

PSA foi recentemente descoberto na Polônia, Letônia, Ucrânia, Romênia, Moldávia, Bélgica, Rússia e Bulgária (The Pig Site 2018).

Peste Suína Africana / Histórico



Peste Suína Africana / Ciclo de transmissão



Porcos selvagens e domésticos são hospedeiros naturais do vírus ASF. Na África, três espécies selvagens

servem como reservatórios para a PSA: javali ( Phacochoerus aethiopicus ), hilóquero ( Hylochoerus

meinertzhageni ) e nogueira vermelha ( Potamochoerus porcus ). Existe a preocupação de que os porcos

selvagens nas Américas possam se tornar reservatórios para PSA se o vírus for introduzido.

Carrapatos moles do gênero Ornithodoros também atuam como reservatórios e vetores para PSA. Alguns

exemplos são Ornithodoros moubata na África e Ornithodoros erraticus na Península Ibérica. O papel dos

carrapatos na transmissão da PSA em outros lugares ainda não está claro.

A presença de reservatórios e vetores como porcos selvagens e carrapatos moles, pode dificultar a

erradicação da PSA em uma determinada área geográfica.

Peste Suína Africana / Ciclo silvestre



O movimento irrestrito de porcos selvagens através de fronteiras porosas é um importante fator de risco para

a introdução de PSA;

Porcos selvagens podem contribuir para a amplificação e transmissão de PSA para porcos domésticos,

especialmente em sistemas de pequenos produtores com baixos padrões de biossegurança;

Os carrapatos moles do gênero Ornithodoros desempenham um papel na transmissão do vírus PSA; Os

carrapatos têm vida longa e contribuem para o status endêmico da PSA em partes da África e da Península

Ibérica. A competição de potenciais vetores de carrapatos moles nas Américas não é totalmente

compreendida;

Se a PSA se estabelecesse em porcos selvagens nas Américas, como em algumas partes da Europa, a

erradicação se tornaria mais difícil. Seria necessária uma compreensão abrangente da ecologia da PSA no

contexto epidemiológico das Américas;

Para entender completamente esta ameaça, as populações de porcos selvagens e

carrapatos Ornithodoros devem ser monitoradas .

Peste Suína Africana / Risco para Américas



Distribuição suínos asselvajados / Brasil 2018
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2018/2021









Influenza Aviária de Alta Patogenicidade - IAAP

High Pathogenic Avian Influenza – HPAI





Anos
Amostras patogênicas: H5 ou H7

Vírus da Influenza Aviária:

Sorotipos Hx Ny

1 a 16 1 a 9





Aves silvestres / Reservatórios do vírus
Influenza Aviária

Iram 
Ferrão







Difusão VIA (I) :  aves migratórias são os reservatórios naturais há milhares de anos



Iram 
Ferrão

Prado

Serinhaém

Cacha pregos

Mangue Seco

Vigilância ativa para Influenza Aviária



Difusão VIA (II) : importação de aves ou outros animais exóticos



Difusão VIA (III) : Transporte de aves e animais vivos ou abatidos



Transmissão

1. Contato direto entre aves susceptíveis

2. Contato indireto - aerossóis

3. Fômites contaminados

4. Formas de difusão indireta:

- Veículos

- Pessoas

- Equipamentos

Influenza Aviária



Modo de difusão: Ave – humano

Vírus de aves, usualmente não infecta humanos;

 Difusão entre humanos não está confirmada;

 Aves excretam vírus pelas secreções nasais e oculares e pelas fezes;

 Contaminação: material fecal, oronasal e ocular;

 Evite contato com aerossois!

Influenza Aviária



Difusão pelo consumo da Carne

 Não existe evidências da difusão do vírus pela carne;

 O calor inativa o vírus.

Influenza Aviária ( MITOS )





Qual é a situação da gripe aviária neste ano? É zoonótico?

 Atualmente, há um aumento no número de epidemias de HPAI em andamento na Europa e na Ásia, bem como o

surgimento de cepas recombinantes (aquelas que combinam material genético de diferentes vírus da gripe aviária) que estão

afetando aves domésticas e selvagens.

 Em outubro e novembro de 2020, a FAO começou a alertar as autoridades de saúde animal em países de alto risco e

continua a fornecer conselhos e ações recomendadas.

A cepa HPAI mais prevalente desde outubro de 2020 é o H5N8, afetando mais de 30 países ou territórios administrativos da

Irlanda ao Japão, com mais de 1.300 eventos oficialmente relatados em aves domésticas e selvagens. Até agora, nenhuma

detecção confirmada foi relatada na África ou nas Américas, embora outra cepa (H5N1 HPAI) tenha sido relatada

recentemente em aves no Senegal.

 O vírus da gripe aviária H5N8 atualmente em circulação na Ásia, Oriente Médio e Europa não causou nenhuma infecção

humana até o momento. No entanto, seu potencial zoonótico não deve ser ignorado, pois se um vírus da gripe aviária adquirir

a capacidade de transmissão sustentada de pessoa para pessoa, a ameaça de pandemia se torna muito real muito

rapidamente.

 As análises das sequências de genes das cepas de vírus detectadas durante os surtos permitem que os cientistas

reconstruam a história da circulação e evolução do vírus nos continentes. De acordo com análises genéticas recentes,

embora o quadro clínico nas populações afetadas de aves domésticas e selvagens seja semelhante, a cepa do vírus H5N8

que circula atualmente na Ásia Oriental é geneticamente diferente daquela que circula na Europa. Isso significa que ambas as

epidemias se desenvolveram de forma independente ao mesmo tempo.



Mapa 2 . Distribuição global de AIV com potencial zoonótico * observada desde 01 de outubro de 2020 a 24 de fevereiro de 2021.

Mapa 1 . Distribuição global de AIV com potencial zoonótico * observado no período de 01 de outubro de 2019 a 30 de setembro de 2020 

(ou seja, onda anterior) 24 /02/2021, 17:00 horas; Roma



Figura 1 . Distribuições de eventos HPAI observados desde 01 de outubro de

2020 por subtipo (esquerda) e por região (direita)

24 de fevereiro de 2021, 17:00 horas; Roma



A, O, C, SAT1, SAT2, SAT3, ASIA1



Foot-and-Mouth Disease (FMD) Lesions on Cow and Swine

Febre Aftosa Lesões em bovinos e suínos

Doenças vesiculares: Febre Aftosa......................... ...........Picornaviridae........aphthovirus

Estomatite Vesicular.........................Rhabdoviridae.....vesiculovirus

Doença Vesicular dos suínos ..........Picornaviridae.........enterovirus

Exantema Vesicular dos suínos.......Caliciviridae...............vesivirus

Senecavirose....................................Picornaviridae.......senecavirus





PANAFTOSA

Centro Panamericano de 

Fiebre Aftosa

Salud Pública Veterinaria
OPS     

OMS

Distribuição dos 7 pools do vírus da febre aftosa



Por que a Febre Aftosa é tão Importante ?

Investimentos  públicos e privados na sua prevenção e erradicação, evitando 

altos custos operacionais na contenção de possíveis focos;

Prejuízos diretos aos criadores na produção de  leite e carne;

Restringe o mercado interno e externo de produtos e subprodutos de origem  

animal e vegetal, com prejuízos sócio- econômicos para o  País, estados e 

municípios. 

Representa o principal parâmetro internacional para a avaliação dos Serviços 

Veterinários Oficiais



Distribuição mundial das ocorrências recentes de Febre Aftosa em curso       
segundo a OIE

Atualização:09 de março de 2021  10:08 hs





• 90,71% da população bovina e bubalina livre com vacinação

• 4,69%   da população bovina e bubalina livre sem vacinação

• 4,60%  da população bovina sem reconhecimento sanitário por febre aftosa





Febre Aftosa/ Ciclo de transmissão







Febre Aftosa

Reino Unido

2001





A epidemia de febre aftosa de 2001 no Reino Unido, durante a

qual milhões de animais foram sacrificados ao longo de um

período de nove meses, teve um impacto devastador e

duradouro em indivíduos e comunidades. Em 2002, o

Parlamento Europeu observou que os formuladores de

políticas precisam ter uma melhor compreensão do impacto

social e psicológico de tais eventos em adultos e crianças, em

agricultores e não agricultores.

Embora muitos estudos sobre a febre aftosa tenham sido

publicados desde 2001, este é o primeiro a oferecer um exame

detalhado das várias maneiras pelas quais o surto afetou o

tecido da vida rural e da cultura rural entre classes e

gerações. Baseando-se nas experiências de agricultores,

mídia, artistas, escritores, crianças e igrejas, esta coleção

oferece um espaço para investigação acadêmica, reflexão

política e poética e expressão artística.

Editor: Manchester University Press

Data de publicação: julho de 2009









12/04/2006 a 08/10/2017: 11 anos
sem ocorrência de Febre Aftosa

2017





Saneamento de foco Febre Aftosa

MS 2005





Ciclo de gerenciamento de resposta.
Fonte: OIE. Adaptado por Lauren Gehring, Iowa State University

Emergência em saúde animal



Qualquer emergência ou desastre, incluindo emergências de 

doenças animais, envolve quatro fases de gerenciamento:

Fonte: CFSPH



Preparação

Identificação das partes interessadas e recursos da comunidade,

Desenvolvimento do plano local,

Prática: exercícios de simulação, funcional, etc., e

Identificação de operações agropecuárias.

Prevenção

Conscientização e educação (gestão de risco biológico), e Biossegurança.

Resposta

Detecção / diagnóstico e vigilância,

Contenção por meio de quarentena e controle de movimento, isolamento e biossegurança, 

Controle por despovoamento e eliminação, vacinação (não disponível para PSA), limpeza e desinfecção.

Recuperação

Restauração da confiança,

Pagamento de compensação aos agricultores, e

Continuidade de negócios.

Fonte: CFSPH

Nível crítico

Emergência em saúde animal





A LEGISLAÇÃO é o primeiro componente necessário ao planejamento de

emergência de doenças animais, pois são necessárias para a realização de
todas as ações de controle.

• Notificação obrigatória de doenças animais,

• Obrigação dos produtores de implementar medidas de controle de doenças,

• Estabelecimento de restrições de movimento (para quarentena, vigilância e controle),

• Destruição de animais infectados ou suspeitos e produtos de origem animal, e

• Compensação para proprietários de rebanhos afetados.

Emergência em saúde animal



Pode ser declarada como “estado de emergência” ou “estado de calamidade pública”, 

dependendo da sua gravidade e dimensão e no contexto da Defesa Civil

Emergência em saúde animal



SINEAGRO – Sistema Nacional de Emergências Agropecuárias

Envolve aspectos técnicos, políticos, econômicos e sociais

Extrapola a capacidade e as competências das estruturas tradicionais de defesa sanitária animal (SVEs e MAPA)

Emergência em saúde animal



Outros componentes de um plano de emergência 

para doenças animais incluem:

• Organização da cadeia de comando;

• Definição da estrutura, responsabilidades e competências dos centros nacionais e locais de 

controle de doenças;

• Formação de um grupo de especialistas para fornecer relatórios de surto aos centros de 

controle de doenças;

• Descrição dos recursos necessários, como pessoal, equipamento, etc.;

• Informações sobre pessoal de laboratório de diagnóstico, suprimentos e recursos;

• Preparação para campanhas de vacinação (não há vacina para ASF);

• Requisitos para treinamento de pessoal;

• Informações para o público sobre as consequências de doenças animais específicas.







Intervenções em emergências zoossanitárias

Abordagem operacional essencialmente geográfica, incluindo as inter-relações econômicas e sociais entre os

diferentes atores que participam dos sistemas agroindustriais ou das cadeias agroprodutivas.

Objetivo inicial:conhecer a dimensão do problema, buscando sua contenção ao menor espaço territorial possível,

com conseqüente redução dos impactos econômicos e sociais.

Para isso, devem ser imediatamente adotados os seguintes procedimentos:

a) identificação e intervenção nos focos, visando, entre outras atividades, conter e eliminar fontes de infecção e

levantar informações para apoiar a identificação da origem do agente viral;

b) análise da movimentação animal e investigação epidemiológica com inspeção em propriedades rurais,

destacando-se aquelas com vínculo epidemiológico (por exemplo, ingresso/egresso de animais ou

proximidade geográfica). Deve-se buscar a identificação da provável origem do agente viral e avaliar a

existência de focos secundários, assim como determinar a extensão e contiguidade das áreas afetadas;

c) delimitação de espaço geográfico inicial para interdição e intervenção, com proibição de movimentação de

animais e produtos de risco; e

d) organização e mobilização do aparato técnico e estrutural a ser utilizado na gestão das atividades de

contenção e saneamento da ocorrência zoossanitária. Os procedi



Delimitação da área de emergência





A análise de risco é necessária para determinar quais doenças 

exigirão um plano de preparação. A análise deve ser revisada e 

atualizada regularmente para detectar:

• Patógenos emergentes

• Mudanças na distribuição e virulência de riscos conhecidos

• Mudanças nas possíveis rotas de introdução



Componentes de análise de risco

Fonte: CFSPH; Adaptado da OIE

https://www.oie.int/es/normas/codigo-terrestre/acceso-en-linea/?htmfile=chapitre_import_risk_analysis.htm


 Orientar o público para tomar as decisões certas quando confrontado com um risco;

 Reduzir a incidência de uma doença e seu impacto, bem como o número de mortes (humanos e animais);

 Argumentar contra boatos e ruídos de comunicação;

 Embasar e colaborar com a execução de um plano de resposta,

 Evitar a má alocação e o uso desnecessário de recursos, e

 Manter os gestores informados sobre a tomada de decisões.

Comunicação de risco



Comunicação de risco
objetivos



Biossegurança

A biossegurança pode ser definida como uma série de medidas ou práticas de

manejo que protegem os animais da introdução e propagação de doenças.

A biossegurança é a pedra angular da produção pecuária; ajuda a manter a

segurança alimentar, proteger o meio ambiente e facilitar a continuidade dos

negócios. As práticas diárias de biossegurança protegem a saúde das populações

animais.

A biossegurança também é crucial para conter doenças animais

emergenciais. Agências governamentais específicas ao setor devem exigir a

implementação de medidas de biossegurança para evitar a entrada destas

doenças nas populações animais e mitigar sua disseminação nessas populações.



Os fundamentos da biossegurança:

• Epidemiologia da doença;

• Vias / duração da eliminação / excreção do patógeno;

• Sobrevivência do agente no meio ambiente;

• Rotas de transmissão.

Esses fundamentos permitem aos produtores adaptar ações de biossegurança a 

patógenos específicos, quando necessário.



Etapas principais no desenvolvimento de um plano de biossegurança



Biossegurança operacional

 A segregação é o primeiro e mais importante elemento da biossegurança. Animais

não infectados são separados de animais infectados ou potencialmente infectados para

prevenir a transmissão de doenças. A segregação envolve barreiras físicas, temporais e

processuais, sendo, portanto, uma espécie de biossegurança estrutural e operacional.

A limpeza é a segunda etapa mais importante da biossegurança. Fezes, urina ou

secreções que abrigam patógenos podem contaminar objetos. A limpeza envolve a

remoção da sujeira visível com sabão, água, uma escova e lavagem elétrica (se

necessário para superfícies ou equipamentos maiores). A limpeza é um componente da

biossegurança operacional.

 A desinfecção é a última etapa da biossegurança. Envolve a aplicação de

desinfetante em um objeto limpo (ou local) para destruir os agentes infecciosos. A

desinfecção deve ser feita completa e corretamente para ser eficaz.



Resposta coordenada a uma emergência em saúde animal

Caso ocorra um surto, o objetivo mais importante é que o país esteja

novamente livre da doença o mais rápido possível, o que exige uma

resposta muito bem planejada e coordenada.

A colaboração entre diversos grupos, incluindo agências nacionais,

governos estaduais e locais e organizações privadas, como grupos de

resposta veterinária, é essencial para garantir uma resposta integrada

eficaz.

Embora cada surto, e a resposta a ele seja diferente, todas as respostas

têm semelhanças e do início ao fim, seguem uma série de etapas que

são: reconhecimento, notificação, investigação, resposta e recuperação.



Fases do sistema de vigilância para a Febre Aftosa



Recuperação do “status sanitário”

O Código Sanitário de Animais Terrestres e o Código Sanitário de Animais Aquáticos da OIE, estabelecem as regras

que determinam quando um país será classificado como livre de doença. Os padrões da OIE que devem ser

atendidos antes da retomada do comércio internacional servem para restaurar a confiança de seus parceiros

comerciais internacionais sobre a segurança do comércio.

Os serviços veterinários trabalham para se recuperar de um surto de doença por meio da colaboração com governos

estaduais e locais e outras organizações, incluindo a indústria pecuária. As atividades de recuperação incluem:

 pagamento imediato pelo gado abatido e materiais destruídos,

 levantamento de quarentenas e controles de movimento,

 renegociação de protocolos internacionais de exportação,

declaração favorável do governo federal e da indústria e a consolidação das expectativas dos consumidores.

Os custos finais de um surto para um país, seus produtores e indústrias associadas podem ser altos. Além dos custos

diretos de erradicação, as restrições comerciais podem impedir os produtores de vender produtos animais

saudáveis e seu valor também diminui nos mercados domésticos.

Transportadoras também podem sofrer prejuízos, assim como em casos extremos, até mesmo a indústria do turismo.
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O Serviço Veterinário Oficial - SVO constitui o núcleo da prevenção

e controle de doenças animais; ajudar a identificar e priorizar

doenças de animais, com risco de incursão. O planejamento da

preparação, incluindo o desenvolvimento e a aprovação de planos

de contingência para doenças emergenciais, permite que o SVO

seja mais bem equipado para lidar com uma emergência e permite

que políticos e altos funcionários tomem decisões mais

rapidamente.

Em alguns países, o SVO e sua capacidade de reduzir o risco de

doenças transfronteiriças podem ser prejudicados por restrições

materiais e financeiras, falta de pessoal treinado, falta de legislação

adequada e conscientização das autoridades.

Fonte: CFSPH



Organização Mundial de Saúde Animal - OIE

• Promove a cooperação internacional no controle de doenças animais ;

• Desenvolve e mantém padrões de saúde relacionados ao comércio de animais e 

produtos de origem animal, testes diagnósticos e vacinas. A Organização Mundial do 

Comércio usa esses padrões enquanto monitora as regras de comércio entre os países;

• Fornece apoio técnico para controle e erradicação de doenças aos países membros 

que solicitam assistência;

• Trabalha para melhorar os serviços veterinários nacionais, especialmente para os 

países em desenvolvimento e em transição;

• Trabalha para garantir a segurança dos alimentos de origem animal e promover o 

bem-estar animal por meio de uma abordagem científica.



Melhorar a saúde e bem estar animal em todo o mundo

Compartilhar em tempo real  informações confiáveis sobre a situação 

zoosanitária mundial

Coletar, analisar e disseminar a todo o mundo informações 

científicas  em saúde animal

Promover a solidariedade internacional para atingir melhor controle 

das doenças animais no mundo
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