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 Fundamentação para vigilância em saúde animal

Ciência  X  Amparo legal

 Parceria                           

Introdução
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Capacitar médicos veterinários autônomos que atuam no setor privado para maior

participação no sistema de vigilância em saúde animal no combate as suspeitas de

enfermidades de caráter emergencial de alto impacto na economia e saúde pública;

Ampliar a sensibilidade do sistema de vigilância em saúde animal no Estado da

Bahia;

Incrementar o número de notificações das suspeitas de enfermidades de impacto à

produção animal baiana junto a ADAB.

ObjetivosIntrodução



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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A Medicina Veterinária e sua evolução no tempo

Ciência dos animais
Ciência agrária

Ciência da saúde Saúde única
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Ciência agrária
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Ciência da saúde

Ciência agrária

Ciência dos animais

Bem estar animal

DOENÇA

INDIVÍDUO

CLÍNICA

SANIDADE

COLETIVO

PREVENÇÃO

TECNOLOGIA

CAPITAL

HOMEM

SAÚDE PÚBLICA

INFORMAÇÃO BEM ESTAR ANIMAL 

MEIO AMBIENTE

Ferrão, 2020



Medicina Veterinária 
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Universalidade

Transversalidade

Sustentabilidade
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• Manter e melhorar a saúde e o bem estar dos animais produtores de alimentos no mundo;

• Controle de doenças zoonóticas e de origem alimentar em animais produtores de alimentos;

• Prestar cuidados de saúde para prevenir e controlar doenças zoonóticas em animais de companhia;

• Realizar pesquisas que ajudem a melhorar vacinas, diagnósticos e produtos farmacêuticos;

• Trabalhar para reduzir o impacto da produção animal no meio ambiente (saúde da vida selvagem e

biodiversidade);

• Melhorar a saúde de animais aquáticos, exóticos e de zoológico;

• Orientar os proprietários de animais e o público sobre essas questões de importância crucial;

• Participar de debates políticos e sociais relacionados aos fatores que levam ao surgimento de doenças.

O treinamento multidisciplinar fornece as ferramentas adequadas para lidar questões sanitárias importantes. A

sociedade espera que os veterinários, independentemente de suas responsabilidades de trabalho, tenham

conhecimento sobre doenças transfronteiriças e emergentes que afetam humanos e animais.

A contribuição dos médicos veterinários para a prevenção e proteção da saúde 

humana, dos animais e da segurança alimentar e meio ambiente:



Um mundo, uma saúde

Atualmente, há uma compreensão crescente de que a saúde

humana, a saúde animal e o meio ambiente estão intimamente

ligados. Desde 1980, mais de 75 por cento das doenças infecciosas

humanas emergentes foram zoonóticas ou transmitidas por vetores.



Os animais domésticos, a fauna silvestre e o 

homem estão expostos ao mesmo perigo





Produção de alimentos

Medicina Veterinária no contexto atual

Aumennto da produção animal desde 1963. Fonte: FAO.
Adaptado por Dara Neubauer, Iowa State University

Meio ambiente

Sanidade animal



Animais 

Homem

Saúde pública

Economia

Produção animal

Zoonoses

Alimentos 

Os veterinários são essenciais na detecção, prevenção e tratamento de doenças animais, muitas das quais são

zoonóticas. Eles não apenas trabalham para manter os animais saudáveis e tratar suas doenças, mas também

conduzem pesquisas para desenvolver melhores vacinas, diagnósticos e tratamentos clínicos, além de

contribuir como profissionais de saúde pública.

Homem

Medicina Veterinária



Um dos benefícios das grandes operações modernas de produção de animais é que

elas produzem carne, leite e ovos de alta qualidade com eficiência e baixo custo. Essas

operações ajudam a atender ao aumento da demanda, em todo o mundo, por proteínas

de alta qualidade a baixo custo.

Ao mesmo tempo, há maior pressão sobre a produção animal, no que diz respeito aos

cuidados com o meio ambiente e o bem-estar animal.

Os médicos veterinários e a organização da medicina veterinária desempenham um

papel fundamental na busca de um equilíbrio harmonioso entre os seguintes fatores:

 A necessidade de produção eficiente de alimentos;

 A conservação do meio ambiente;

 Bem estar animal.

Aumento da produção animal: o equilíbrio



Fatores que levam ao surgimento e 

reemergência de uma doença

As doenças podem surgir e reaparecer em todo o mundo devido a uma série de 

causas inter-relacionadas, associadas a fatores envolvidos como:

• 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;

• Transmissão de patógenos entre espécies;

• Comércio e viagens internacionais;

• Introdução acidental ou deliberada de doenças em novas áreas.



O Surgimento de Novas Doenças

Encefalopatia Espongiforme Bovina

Um exemplo recente do surgimento de novos patógenos é a encefalopatia espongiforme bovina (BSE),

comumente conhecida como doença da vaca louca. Foi diagnosticada pela primeira vez em 1986 no

Reino Unido. Evidências epidemiológicas sugerem que esse surto ocorreu quando o agente da BSE foi

amplificado pela alimentação de vacas com farinha de carne e ossos contaminada usada como

suplemento de proteína. Quando a doença foi reconhecida, uma epidemia em grande escala havia

começado. Apesar das medidas de controle, o número de casos aumentava a cada ano, atingindo o

pico máximo em 1992, antes de a doença ser finalmente controlada. O agente da BSE também infectou

alguns gatos domésticos e de zoológico alimentados com tecido bovino, causando aproximadamente

100 casos de encefalopatia espongiforme felina.

Em muitos países, o uso de farinha de carne e ossos de mamíferos para alimentação de ruminantes é

proibido. Os requisitos de teste e proibições também foram estabelecidos no uso de certos tecidos

bovinos como alimento humano.

A BSE foi diagnosticada pela primeira vez no Reino Unido em 1986.

Fonte: Danelle Bickett-Weddle, Iowa State University.



Aumento da população humana

Crescimento da população

• Entre 1950 e 2015, a população mundial cresceu de 2,4 bilhões para 7,3 

bilhões. Espera-se que chegue a 9,7 bilhões em 2050 e 11,2 bilhões em 

2100.

• Em 2015, 60% da população vivia na Ásia, 16% na África, 10% na Europa, 

9% na América Latina e Caribe e 5% na América do Norte e Oceania; 26 

por cento da população mundial tinha menos de 15 anos em 2015.

• Se a população crescesse para 2,4 bilhões nos próximos 35 anos, a oferta 

de alimentos teria que se expandir dramaticamente.



Segundo cálculos do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, Divisão de

População, para o ano de 2025, a projeção de crescimento populacional aumentará para pouco mais de 8

bilhões e em 2050 chegará a 9,1 um bilhão de pessoas. Em 2050, setenta por cento das pessoas viverão em

cidades. Ambientes urbanos superlotados, especialmente aqueles sem infraestrutura adequada, podem

aumentar a epidemia de doenças como a gripe.

Gráfico de crescimento populacional



Aumento da produção animal de “subsistência”

 Demanda por proteína;

 Criação aves, porcos ou pequenos ruminantes;

 Mais de 90% das 570 milhões de fazendas com produção em pequena escala (FAO);

 Reaproveitamento de resíduos domésticos e subprodutos derivados de lavouras na 

alimentação animal; 

 Interação próxima entre animais e pessoas pode facilitar a introdução e propagação de 

doenças, principalmente zoonóticas;

Inobservância de procedimentos de biossegurança sem  acesso a cuidados veterinários

Em particular, doenças como a gripe H5N1 em aves e a brucelose em pequenos ruminantes apresentam 

desafios significativos em relação às doenças zoonóticas na produção de quintal em muitas regiões do 

mundo.



Transmissão interespécie de patógenos

 aumento da produção animal,

 invasão de habitats naturais,

 degradação ambiental e as mudanças climáticas

 novos ambientes / contato animais selvagens

/exposição novos agentes

Transmissão vírus influenza em diferentes espécies.
Ilustração gráfica de Dara Neubauer, Iowa State University

Um exemplo dessa transmissão entre espécies ocorreu na pandemia de influenza de alta patogenicidade

ocorrida a partir dos anos 2000, a partir de países do sudeste asiático e posteriormente europa se

espalhando entre aves silvestres e rapidamente pela população de aves domésticas causando doenças

graves. O vírus foi posteriormente transmitido a pessoas que mantinham contato próximo com aves.



Comércio internacional

 Comercialização em escala global de produtos;

 Necessidade de diretrizes para controlar a importação e exportação de

alimentos

 Regulamentos sanitários e fitossanitários (padrões comerciais de saúde animal

e vegetal (OMC);

 Expansão do comércio agrícola;

 Segundo a OMC, 23% da produção mundial de alimentos é comercializada

globalmente.



Mapa mundial da carne bovina 

2018



Turismo global

 Incremento contínuo no trânsito de pessoas;

 Em 2013, havia 1,1 bilhão de turistas viajando ao redor do mundo;

 Podem, inadvertidamente, carregar e espalhar doenças humanas e animais.

 O turismo global pode aumentar drasticamente a velocidade com que uma doença se espalha

pelas fronteiras internacionais.



Introdução deliberada de doenças
Bioterrorismo

 Os patógenos têm sido usados deliberadamente contra humanos e animais há décadas;

 Grupos terroristas ou criminosos podem ter acesso a patógenos na natureza ou em

laboratórios;

 A detecção de um surto de doença animal são os mesmos, quer o agente tenha sido

liberado intencionalmente, acidentalmente ou como resultado de uma ocorrência natural;

 Os serviços veterinários nacionais são essenciais para responder efetivamente à

introdução de um patógeno, mesmo aquele que é liberado intencionalmente;

 Laboratórios que manipulam patógenos perigosos de alto impacto (incluindo aqueles

que foram erradicados, devem ter um alto nível de biossegurança.



• “O objetivo da epidemiologia veterinária é definir, conhecer e resolver perfis

específicos de saúde animal, que por sua vez são estendidos como a síntese num

espaço e tempo concretos entre os problemas produtivos sanitários e as ações

organizadas pela sociedade para resolvê-los”. Rosemberg (1986);

• A Epidemiologia consiste na principal base científica que fundamenta a execução da

vigilância em saúde animal, dispondo de métodos que permitem uma prática

instrumental que confere especificidade aos objetos de conhecimento e intervenção no

âmbito da saúde animal em sua dimensão coletiva ;

• A Vigilância em Saúde Animal é a própria expressão de aplicação da Epidemiologia

Veterinária.

Epidemiologia



Epidemiologia

Estatística

Sociologia

Geografia

Biologia

Economia

Informática

A Epidemiologia permite a utilização de bases científicas de outras áreas de

conhecimento, definindo um método de aplicação na área de saúde.

Saúde Pública Saúde Animal

Epidemiologia Ciência multidisciplinar

Saúde Ambiental 



 Vias de transmissão

 Transmissão vertical e horizontal

 Fômites e vetores

 Características dos patógenos que

Influenciam o risco de disseminação

 Persistência no meio ambiente

 Persistência no hospedeiro

 O ciclo de vida de um patógeno

Modelos Epidemiológicos



Manejo sanitário X Vigilância em saúde animal



Manejo sanitário X Vigilância em saúde animal

Porteira a fora

Porteira a dentro

VIGILÂNCIA

MANEJO



Vigilância 

Vocabulário: Substantivo feminino

1.ato ou efeito de vigiar.

2.estado de quem permanece alerta, de quem age com 

precaução para não correr risco; cuidado.

Base legal: SUS

A Vigilância Epidemiológica é definida pela Lei n° 8.080/90 como “um conjunto de ações que

proporciona o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores

determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar

e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos”.

Vigilância Epidemiológica

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm




Vigilância em Saúde Animal

A vigilância epidemiológica aplicada à saúde animal constitui um

conjunto de atividades que devem se desenvolver de forma

sistemática e contínua para a obtenção dos conhecimentos em

que se baseiam as medidas sanitárias de intervenção necessárias

para prevenir, controlar ou erradicar um determinado problema

em saúde animal.

É um processo dinâmico no qual deve se obter INFORMAÇÕES

pertinentes sobre a ecologia do agente de uma enfermidade e de

seus hospedeiros, sobre o papel de reservatórios e vetores, a

implicação do meio ambiente e a presença de fatores de risco e

impacto na população, economia e saúde pública. (Vasquez,

M.J.S. 2015)

Vigilância 
em saúde 

animal

ECOLOGIA 
DO 

AGENTE

ECOLOGIA 
DO 

HOSPEDEIRO

RESERVATÓRIOS E 
VETORES

MEIO 
AMBIENTE

RISCOS

IMPACTOS



• Reduzir o risco do ingresso de fontes e infecção e de contaminação;

• Detectar essas fontes quando elas se estabelecem em seu território;

• Notificar sua localização rapidamente às autoridades veterinárias;

• Coordenar a reação imediata para a total erradicação dessa ameaça aos

rebanhos ou restabelecimento da condição de livre das zonas ou

compartimentos afetados, dependendo da espécie e do sistema de produção

envolvido.

Vigilância em Saúde Animal
Objetivos



• Conhecimento da população; ( CADASTRO, LOCALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO )

• Controle da movimentação de animais; ( TRÂNSITO, RASTREABILIDADE, COMERCIALIZAÇÃO )

• Capacidade clínica e de diagnóstico laboratorial;

• Fontes de informação;

• Sistemas de informação e qualidade de dados;

• Estratégias de vigilância ativa

⁻ Vigilância baseada em risco

⁻ Oportunidade – trabalho em tempo real

⁻ Análises epidemiológicas das informações

Vigilância em Saúde Animal
Domínio



O conhecimento da população exposta, sua distribuição e formas de 

organização no espaço constitui o ponto de partida para a definição das 

estratégias de combate aos problemas sanitários

 Base cadastral dos rebanhos, propriedades, criadores, indústrias;

 Caracterização dos sistemas de produção e suas formas de organização;

 Geolocalização.

Vigilância em Saúde Animal
População



BAHIA – 2020

2.213

14.435

18.124

120.905

136.457

0,76%

4,94%

6,20%

41,39%

46,71%

292.131 
Total de explorações pecuárias de bovinos /BAHIA

• Até 10 bovinos
5,65 bov./exp.

• De 11 a 50 bovinos
22,28 bov./exp.

• De 51 a 100 bovinos
69,93 bov./exp.

• De 101 a 500 bovinos
202,51 bov./exp.

• Acima de 500 bovinos
1.054 bov./exp.

2.332.907

3.323.040

1.567.354

2.794.670

871.553

10,6 M  bovinos

Explorações pecuárias / Bovinos População bovina

Fonte:SIAPEC – ADAB

Ferrão, 2020

8,82%

26,32%

14,71%

31,13%

21,69%

88,10%
com até 50 bovinos



Município pop. bovina

ITAMARAJU 173.006

ITANHEM 146.063

GUARATINGA 142.805

ITARANTIM 141.902

ITAMBE 122.806

ITAPETINGA 117.505

CORRENTINA 117.077

MEDEIROS NETO 114.641

VITORIA DA CONQUISTA 110.947

IBICUI 108.075

Distribuição população bovina

Bahia – 2020

BAHIA: 10.600.000

Fonte:SIAPEC – ADAB  03/07/2020

Ferrão, 2020

10 municípios com maior rebanho bovino 
BAHIA 2020





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



O trânsito de animais constitui o principal fator de RISCO para a 

disseminação das principais enfermidades de impacto a produção animal

 Sistema de controle da movimentação animal e conhecimento da dinâmica espacial 

populacional;

 Estudos retrospectivos para a definição dos fluxos e perfis de comercialização animal 

como predição da propagação de enfermidades transmissíveis em determinadas áreas;

 Identificação dos padrões de contato entre rebanhos para definição de estratégias de 

BIOCONTENÇÃO e BIOEXCLUSÃO em situações de emergência.

Vigilância em Saúde Animal
Trânsito







BOVINOS

CAPRINOS

OVINOS

Ferrão, 2020



• Colheita das informações

• Consolidação das informações

• Estocagem e recuperação das informações

• Análise das informações

• Comunicação das conclusões

Vigilância em Saúde Animal
Sistema de informações



• 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



Sistema de vigilância em saúde animal
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Segundo Medronho et al. (2009), por cada um dos indicadores a serem

avaliados, entende-se:

 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



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)



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



Identificação de áreas de maior risco e dos municípios 

de maior representatividade

Sistema de vigilância

Estrutura dos sistemas de informações em vigilância SVO 

Registro/compilação de informações

Passivo Atendimento a notificações de 

suspeitas de ocorrência de 

doenças

Identificação de propriedades com maior característica 

para introdução e manutenção do agente 

Ativo

Abatedouros Aglomerações de 

animais

Inquérito 

soroepidemiológico
Inspeção em 

propriedades 

rurais



DETECÇÃO INTERVENÇÃO

NOTIFICAÇÃO

Serviço Veterinário Oficial

Produtores, M V, outros

Fluxo vigilância ativa

Vigilância em Saúde Animal



DETECÇÃO INTERVENÇÃO

NOTIFICAÇÃO

Serviço Veterinário Oficial

Produtores, M V, outros

Fluxo vigilância passiva

Vigilância em Saúde Animal



DETECÇÃO INTERVENÇÃO

NOTIFICAÇÃO

Serviço Veterinário Oficial

Produtores, M V, outros

Fluxo vigilância passiva

Tempo de ação

Vigilância em Saúde Animal



DETECÇÃO INTERVENÇÃO

NOTIFICAÇÃO

Serviço Veterinário Oficial

Produtores, M V, outros

Fluxo vigilância passiva

Tempo de reação

Vigilância em Saúde Animal



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. Márcio Petró, IDARON





Obrigado !!!

(71) 99143 6128

iram.ferrao@adab.ba.gov.br


