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A Peste Suína Africana
A peste suína Africana (PSA) é uma doença altamente contagiosa
causada por vírus da Família Asfaviridae, sendo a única espécie.
Afeta exclusivamente os suínos, tanto os domésticos como os selvagens
de todas as idades
A PSA não é transmissível aos humanos
NÃO HÁ VACINA OU TRATAMENTO CONTRA A PSA
Elevada mortalidade em suínos e javali
Abordagem de emergência e restrições à comercialização
É um vírus ADN de genoma grande, com vários genes que representam mecanismos de
evasão a resposta imunitária do hospedeiro, como por exemplo:
- A inibição de citoquinas responsáveis pela resposta inflamatória
- A hemadsorção que lhe permite disseminação escapando ao sistema imunitário

A Peste Suína Africana
Quadros clínicos hiperagudos e agudos

Baço aumentado,
congestivo e hemorrágico

•
•
•
•
•
•

Febres altas, falta de apetite
Vómito, diarreia
Abortos
Vermelhidão cutânea
Morte em 6 a 13 dias
Congestão, edema, hemorragias dos órgãos
e tecidos

•
•
•

Afeta todas as idades
Grande quantidade vírus no sangue
Anticorpos não detetaveis (evolução rápida)

Mortalidade pode chegar aos 100%
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A Peste Suína Africana

Transmissão
direta

Carcaças contaminadas
ou restos de comida

Transmissão
indireta

Javalis infetados
Suínos e javalis suscetíveis
Veículos, vestuário,
equipamentos
contaminados

Suíno doméstico
infetado
Argasídeos
Ornithodoros spp.
Adaptado de https://www.pirbright.ac.uk/news/2017/08/african-swine-fever-advance-through-europe

Situação da Peste Suína Africana no mundo
Ano 2007 - Ano 2018
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Situação da Peste Suína Africana no mundo
1 de janeiro de 2018 – 1 de outubro 2018
Países que notificaram surtos de PSA
CONTINENTE
EUROPA
EUROPA
AFRICA
EUROPA
AFRICA
EUROPA
EUROPA
EUROPA
EUROPA
AFRICA
EUROPA
ASIA
AFRICA
EUROPA
EUROPA

PAÍS
RUSSIA
UCRANIA
ZAMBIA
REP CHECA
COSTA MARFIM
MOLDAVIA
LETONIA
POLONIA
HUNGRIA
AFRICA DO SUL
ROMENIA
CHINA
CHADE
BULGARIA
BELGICA

DATA DE INÍCIO DOS FOCOS
14/01/2014
16/10/2016
07/04/2017
21/06/2017
02/09/2017
12/11/2017
02/01/2018
02/03/2018
20/04/2018
23/05/2018
17/07/2018
01/08/2018
25/08/2018
31/08/2018
09/09/2018

Fonte: WAHIS – Organização Mundial de Saúde Animal - OIE

Situação da Peste Suína Africana na Europa
Distribuição espacial dos focos de PSA na Europa União Europeia e Ucrânia

Fonte: Sistema de Notificação de doenças da Comissão Europeia (ADNS)
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Nº de casos em javali

Nº de explorações

Situação da Peste Suína Africana na Europa
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Fonte dos dados: - Sistema de notificação de doenças animais da Comissão Europeia (ADNS)

Situação da Peste Suína Africana na Europa
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Medidas preventivas e de controlo na UE
GESTÃO DE FOCO DE DOENÇA DE EMERGÊNCIA
(Diretiva n.º 2002/60/CE)
- Definição de zonas de restrição (3km + 10km)
- Interdição da movimentação
- Abate total e eliminação no local dos cadáveres
- Vazio sanitário e desinfeção
REGIONALIZAÇÃO
- Medidas adicionais relativas ao comércio
intracomunitário garantias oferecidas pela
certificação veterinária
A Comissão Europeia atualiza através do
Comité PAFF a Decisão (EU) n.º 2014/709/EU
mediante a ocorrência de focos nos animais
domésticos ou casos em javalis

Medidas preventivas na União Europeia

Regionalização

Fonte:
http://ec.europa.eu/food/animals/animaldiseases/control-measures/asf_en

Parte IV: Focos em suínos e casos em javalis. Situação endémica
Parte III: Focos em suínos e casos em javalis. Situação ainda não endémica
Parte II: Casos em javalis
Parte I: zona tampão de alto risco, sem focos e casos. Vigilância ativa e passiva
Zona de restrição: Zonas de proteção e vigilância em redor de um foco em suínos domésticos
Zona infetada: Zona com restrições em redor do local onde foi encontrado o javali infetado com PSA
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Medidas preventivas na União Europeia
Regionalização
Parte IV – Focos em suínos e casos em javalis
Situação endémica
Itália, Ilha da Sardenha (desde 1978)
•

Proibição da expedição de suínos vivos
Não existem derrogações
• Proibição da expedição de remessas de sémen, óvulos e embriões
Não existem derrogações
• Proibição da expedição remessa de carne de suíno e outros produtos contendo carne de suíno
Derrogação: condições sanitárias
Provenientes de suínos que tenham sido mantidos desde o seu nascimento em explorações localizadas em
zona livre (fora das zonas enumeradas no anexo da Decisão)
Armazenados, produzidos em estabelecimentos aprovados (Diretiva 2002/99/CE) pelas autoridades
veterinárias realizados separadamente da carne e produtos originários das zonas de regionalização

• Proibição de expedição de subprodutos
Derrogação: condições sanitárias
Os produtos derivados obtidos de subprodutos têm que ser submetidos a um tratamento que assegure que
não representa qualquer risco no que se refere à PSA

•

Proibição da expedição de javalis vivos e de carne e produtos provenientes de carne de javali
Não existem derrogações

Medidas preventivas na União Europeia
Regionalização
Parte III – Focos em suínos e casos em javalis
Situação ainda não endémica (Bulgária, Letónia, Lituânia, Polónia e Roménia)
• Proibição da expedição de suínos vivos de explorações da parte III
Derrogação: condições sanitárias
Expedição apenas autorizada para zonas das parte II ou III. Várias condicionantes
relativas aos suínos (submetidos a exames clínicos e testes laboratoriais), à exploração
(inspeções da autoridade competente, à localização da exploração, ao período de tempo
de permanência na exploração, itinerário, transporte. Se forem para outro estado membro (zona II e III) o EM de
origem informa a Comissão e ou outros EM da autorização do EM de destino.

• Proibição da expedição de suínos vivos para abate imediato
Derrogação: condições sanitárias
Expedição apenas autorizada para zonas das parte II ou III. Várias condicionantes relativas aos suínos
(permanência durante 30 dias e sem introdução na exploração de suínos vivos das zonas II, III e IV) nos 30 dias
anteriores, submetidos a exames clínicos e testes laboratoriais), itinerário fixo e matadouro aprovado,
condicionantes no transporte e abate. Se forem para outro estado membro (zona II e III) o EM de origem informa
a Comissão e ou outros EM da autorização do EM de destino.

• Proibição da expedição de remessas de sémen, óvulos e embriões
Derrogação: condições sanitárias
Expedição apenas autorizada para zonas das parte II, III outros EM e países terceiros. Centro de sémen aprovado
que cumpra as normas de biossegurança Várias condicionantes relativas aos suínos dadores (submetidos a
exames clínicos e testes laboratoriais). Se sémen, óvulos e embriões forem para outro estado membro o EM de
origem informa a Comissão e ou outros EM da autorização do EM de destino.
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Medidas preventivas na União Europeia
Regionalização
Parte III – Focos em suínos e casos em javalis (cont.)
Situação ainda não endémica (Bulgária, Letónia, Lituânia e Roménia)
• Proibição da expedição de remessa de carne de suíno e
outros produtos contendo carne de suíno
Derrogação: condições sanitárias
Provenientes de suínos que tenham sido mantidos desde o seu nascimento
em explorações localizadas em zona livre (fora das zonas enumeradas no anexo da
Decisão). Submetidos a exames clínicos e testes laboratoriais.
Armazenados, produzidos em estabelecimentos aprovados (Diretiva 2002/99/CE) pelas autoridades veterinárias
realizados separadamente da carne e produtos originários das zonas enumeradas no anexo

• Proibição de expedição de subprodutos
Derrogação: condições sanitárias
Os produtos derivados obtidos de subprodutos têm que ser submetidos a um tratamento que assegure que não
representa qualquer risco no que se refere à PSA
Subprodutos animais de origem animal com exceção dos suínos selvagens, para eliminação dos mesmos
provenientes de uma matadouro localizado numa zona onde não ocorrerem focos nos 40 dias anteriores à
expedição com condições especiais de transporte. Está proibida a sua armazenagem na zona de destino.

•

Proibição da expedição de javalis vivos e de carne e produtos provenientes de carne de javali
Não existem derrogações

Medidas preventivas na União Europeia
Regionalização
Parte II – Casos em javalis
(Bélgica, Hungria, Estónia, Letónia, Lituânia, Polónia, República Checa e Roménia)

• Proibição da expedição de suínos vivos de explorações da parte II
Derrogação: condições sanitárias
Expedição apenas autorizada para zonas das parte II ou III, outros EM e países terceiros. Várias condicionantes
relativas aos suínos (submetidos a exames clínicos e testes laboratoriais), à exploração (inspeções da
autoridade competente, à localização da exploração, ao período de tempo de permanência na exploração,
itinerário fixo o, transporte. Se forem para outro estado membro (zona II e III) o EM de origem
informa a Comissão e ou outros EM da autorização do EM de destino.

• Proibição da expedição de suínos vivos para abate imediato
Derrogação: condições sanitárias
Expedição apenas autorizada para zonas das parte I e II. Várias condicionantes
relativas aos suínos ( permanência durante 30 dias e sem introdução na exploração
de suínos vivos das zonas (II, III e IV) nos 30 dias anteriores, submetidos a exames clínicos e testes laboratoriais),
itinerário fixo e matadouro aprovado, condicionantes no transporte e abate. Se forem para outro estado membro
(zona I e II) o EM de origem informa a Comissão e ou outros EM da autorização do EM de destino.

•

Proibição da expedição de javalis vivos
Não existem derrogações
• Proibição da expedição de remessa de carne de javali
Derrogação: condições sanitárias
Expedição autorizada para as zonas livres, outros EM e países terceiros desde que a carne tenha sido produzida
e transformada de acordo com a Diretiva 2002/99
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Medidas preventivas na União Europeia
Regionalização
Parte I – Sem focos em suínos e sem casos em javalis
(Bélgica, Hungria, Estónia, Letónia, Lituânia, Polónia, República Checa e Roménia)

• Proibição da expedição de suínos vivos de explorações da parte I
Derrogação: condições sanitárias
Expedição condicionada para outros EM e países terceiros. Várias condicionantes relativas aos suínos
(submetidos a exames clínicos e testes laboratoriais), à exploração (inspeções da autoridade
competente, à localização da exploração, ao período de tempo de permanência na exploração,
itinerário, transporte.

•
•

Proibição da expedição de javalis vivos
Não existem derrogações
Proibição da expedição de remessa de carne de javali
Derrogação: condições sanitárias
Expedição autorizada para as zonas livres, outros EM e países terceiros desde que os javalis tenham
sido submetidos a testes serológicos e virológicos
ou produzida e transformada de acordo com a Diretiva 2002/99

Situação da Peste Suína Africana na Europa
Estratégia para a Europa do Leste
SANTE /7113/2015 – rev.9 - Medidas de acordo com a situação epidemiológica

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caça seletiva (fêmeas adultas e jovens) e
não dispersiva
Proibição da alimentação de javalis (iscos são
permitidos, não exceder 10 Kg/Km2/mês)
Remoção rápida das carcaças de javalis mortos
Proibição da comercialização de javalis e produtos
Uso de vedações
Campanhas de informação
Prevenção de comportamentos de risco para os
caçadores e produtores
Reforço da proibição da alimentação dos suínos
com restos de comida
Reforço das medidas de Biossegurança
Proibição da produção de suínos em extensivo e
semiextensivo
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Situação da PSA na Estónia, Letónia e Lituânia
Estónia 2018
- 4036 suínos testados – 0 positivos
- Inspeções de biossegurança
- 3564 javalis testados - 236 positivos (6,5%) (40% nos mortos)
- Caça seletiva de fêmeas e recolha de animais mortos

Letónia 2018
- 10 focos em suínos domésticos
- Principais fontes: contacto indiretos com javali
(camas contaminadas)
- 8091 javalis testados - 733 positivos (9,1%)

Lituânia 2018
- 49 focos em suínos, incluindo 5 em explorações comerciais
- Principais fontes: veículos e pessoas
- 2749 casos em javalis

FONTE:
PAFF Com
Set/2018

Situação da PSA na Polónia e Hungria

FONTE:
PAFF Com
Set/2018

Polónia 2018
- 108 focos em suínos domésticos (total desde 2014 – 214)
(35 focos em expl. comerciais, 9 com mais de 1000 suínos)
- 359.475 suínos testados
- 1920 casos em javalis; 24.207 javalis testados (8% prev.)
Em vários surtos não foi possível a retirada de mercado local
de carne de suíno dos animais anteriormente abatidos

Hungria 2018
- Primeira confirmação em abril – 1 javali morto
- 529 javalis testados (maioria mortos) - 36 positivos (6,8%)
(em duas áreas)
- 3499 suínos testados (PCR) – 0 positivos
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Situação da PSA na República Checa

FONTE:
PAFF Com
Set/2018

Primeiro Foco PSA: 26.06.2017

Zona infetada vedada (89 Km2) - Parte II
Encontrados mortos: 433/212 positivos; Caçados 3526/18 positivos
Zona infetada - Parte I
Encontrados mortos: 136/0 positivos, Caçados 9583/0 positivos
Área de caça intensiva
Caçados 9505/0 positivos

Resto do país
Caçados 1982/0 positivos

Incidência semanal nos
javalis mortos desde
junho 2017

Último caso positivo
javali encontrado
morto a 15.04.2018

Situação da PSA na Roménia
300 focos em suínos domésticos

FONTE:
PAFF Com
Set/2018

(286 em 1 mês)
- 6876 suínos testados

Medidas nos suínos domésticos
•
•
•
•
•
•
•
•

As previstas na Diretiva 2002/60/CE,
As medidas previstas na Regionalização
Postos permanentes de limpeza e desinfeção de
veículos
Controlo dos veículos de transporte de animais e
produtos
Campanha de informação na TV
Abate preventivo 10 km em redor das explorações
comerciais
Recolha de lixos das estradas públicas e autoestradas
Pagamento de um prémio a quem notificar um suíno
morto ou com sinais e que se confirmou ser positivo
(15€)
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Situação da PSA na Roménia

FONTE:
PAFF Com
Set/2018

Medidas nos javalis
Nas zonas infetadas

(8 km em redor de cada caso de javali)
•

Alimentação apenas como isco

•
•

Abate de todos os javalis
Testes serológicos (amostra para 5% de
prevalência) e virológicos (10% dos javalis com
lesões)

•

Procura intensa dos javalis mortos

•

Incineração das carcaças dos javalis mortos

Medidas nos javalis
Nas zonas não infetadas
•

Alimentação apenas como isco

•
•

Caça intensa
Todos javalis caçados são testados
(testes serológicos e virológicos)

•
•

Procura intensa dos javalis mortos
Pagamento de gratificação a quem
encontrar uma carcaça de javali (50 €)

Situação da PSA na Bulgária
1 foco de PSA numa exploração caseira com 7 suínos,
em Tutrakatsi Varna

FONTE:
PAFF Com
Set/2018

Medidas
•

Todos os 97 suínos em Tutrakasi foram abatidos

•

Desinfeção de veículos e equipamentos

• Na zona de proteção
todos os suínos (991) testados com
resultados negativos
•

Vigilância clínica e serológica
na zona de vigilância

Zona de proteção
(10 km em redor do foco)

Zona de vigilância
(Toda a região de Varna –
3.819,5 km2)
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Situação da PSA na Bulgária

FONTE:
PAFF Com
Set/2018

Vedação para impedir a movimentação de
javalis ao longo da fronteira com a Roménia

Medidas preventivas a nível nacional
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Controlo do movimento de pessoas, animais e produtos de origem animal dos países
afetados com PSA;
Testagem e eliminação dos produtos confiscados;
Controlos oficiais à biossegurança nas explorações;
Proibição de alimentar os animais com erva;
Nos 20 Km em redor das explorações – diminuição das explorações caseiras;
Testagem de todos os javalis mortos;
Desenvolvimento de uma app/software para caçadores;
Locais adequados para eliminação de subprodutos nas zonas de caça;
Formação dos caçadores;
Reforço da vigilância passiva nos javalis.

Situação da PSA na Bélgica
12 casos de PSA com 22 javalis positivos em Étalle,
província do Luxemburgo (2.10.2018)

FONTE:
PAFF Com
Set/2018

Medidas na zona infectada
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Proibição de caçar e alimentar javalis
Acesso limitado à floresta
Medidas de biossegurança (veículos, botas)
Call center para notificação de javalis mortos
Recolha e testagem de todos os javalis
encontrados mortos
Recenseamento dos efetivos suinícolas
Vedação dupla para os parques exteriores
Transporte dos suínos apenas com
autorização das autoridades
Evitar contatos com alimentação, material
contaminado

Zona infetada com 630 Km2
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Situação da PSA na Bélgica

FONTE:
PAFF Com
Set/2018

Medidas preventivas a nível nacional
•

Medidas de biossegurança reforçadas

•

Após contato com javalis: não entrar em explorações antes das 72h

•

Proibição de agrupamento de suínos

•

Limpeza e desinfeção de veículos após cada transporte, 1-1 transporte

•

Quarentena obrigatória para todos os suínos que entram na exploração

•

Vigilância: Não se efetuar tratamento aos suínos sem testar primeiro para a PSA

Medidas preventivas na Dinamarca

FONTE:
PAFF Com
Set/2018

Medidas para os javalis
•
•
•
•

Vedação ao longo da fronteira com a Alemanha
Erradicação dos javalis na Dinamarca (estimam uma população residual de 100 –
150 javalis)
Autorização para caçar dia e noite
Vigilância nos javalis caçados (teste para diagnóstico de triquina pago pelos SV)
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Medidas preventivas na Dinamarca
•

Campanhas de informação em relação à biossegurança
das explorações e durante a caça

•

Poster com informação nas vias rodoviárias mais
importantes

•

Obrigações de dupla vedação nas explorações em
extensivo

•

Redução de risco da contaminação via restos alimentares
nas explorações caseiras - informação

•

Controlos oficiais da limpeza e desinfeção de veículos

•

Aumento das coimas para a importação ilegal de comida
e veículos sem a correta limpeza vindos países terceiros

•

Vigilância suínos: testagem em duas amostras por dia
em suínos mortos por causa desconhecida – papel da
indústria

•

Quarentena de veículos que transportam animais vivos
de acordo com um código (7 dias para países infetados
cor preta e 48 horas para países em risco cor vermelha)

FONTE:
PAFF Com
Set/2018

Nenhuma das 8.500
explorações tem vedações

Medidas preventivas na França e Luxemburgo
CRIAÇÃO DE DUAS ZONAS:
ZONA DE VIGILÂNCIA REFORÇADA
(fonteira da Bélgica – 15 km)
•

Vigilância clínica de todas as explorações de suínos

•

Reforço de biossegurança (veículos, fauna selvagem, etc.)

•

Interdição da caça maior

•

Procura ativa de javalis mortos e transporte para laboratório para análise

ZONA DE OBSERVAÇÃO
•

Manutenção das atividades de caça para redução da população de javalis

•

Procura ativa de javalis mortos e transporte para laboratório para análise

•

Reforço da biossegurança nas explorações suínas

•

Confinamento obrigatório dos suínos

•

Reativação de centros de recolha de animais selvagens de caça

15

14/12/2018

Medidas preventivas em curso em Portugal
PSA – AUMENTO DO NÍVEL DE ALERTA:
As medidas assentam em 4 eixos
1.
2.
3.
4.

Comunicação e sensibilização
Reforço da vigilância em suínos domésticos
Reforço da vigilância em javalis
Preparação de resposta a contingência

Medidas preventivas em curso em Portugal
REFORÇO DA COMUNICAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO:
- Distribuição de notas informativas, folhetos, publicação de informação no site da DGAV.
- Distribuição de mensagens de alerta e apara os aeroportos e as empresas de transporte
rodoviário, de mercadorias, de animais, concessionárias de auto-estradas, etc.
- Reunião com várias entidades para sensibilização e reforço de controlos, como a GNR, a
ASAE, a ATA/ANA, etc.
- Sensibilização do Setor, a través da FPAS e SCS, para o reforço da biossegurança. Lançamento
em colaboração de um sistema de auto-avaliação de biossegurança.
- Preparação de folhetos sobre biossegurança em explorações caseiras e comerciais
- Reuniões com o Setor da Caça, com as OSC e ICNF, reuniões com gestores das ZC de Trás-osMontes, com caçadores de LVT, do Alentejo, e participação em vários fóruns com
disponibilização de folheto “Peste suína africana o papel do caçador”.
- Sensibilização de responsáveis por todos os Parques Zoológicos a nível nacional um conjunto
de medidas de prevenção da transmissão da PSA aos suídeos aí alojados.
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Medidas preventivas em curso em Portugal
REFORÇO DA COMUNICAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO:

Medidas preventivas em curso em Portugal
REFORÇO DA VIGILÂNCIA SOBRE OS SUÍNOS DOMÉSTICOS:
- Acompanhamento das entradas de suínos para abate e para vida
registadas no TRACES e reforço das medidas aplicadas em matadouros
(desinfeção com produtos apropriados de veículos e abegoarias,
cuidadosa inspeção ante e post-mortem).
- Serologias em suínos domésticos, a partir dos soros colhidos para a D.
Aujeszky, inclusão nesta amostra de qualquer suíno que apresente
alterações cutâneas não suspeitas de PSA (as suspeitas de PSA são
tratadas como tal).
REFORÇO DA VIGILÂNCIA SOBRE OS JAVALIS:
- Inclusão no PVS Caça Maior da recolha de amostras de javalis
encontrados mortos nos concelhos fronteiriços.
- Desenvolvimento de aplicação de telemóvel para notificação de javalis
mortos, com vista a estabelecer um padrão de mortalidade em período de
ausência de doença.
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Medidas preventivas em curso em Portugal
REFORÇO DA PREPARAÇÃO DE RESPOSTA A CONTINGÊNCIA:
- Treino interno dos MV oficiais (seminários, exercícios de simulação de secretária,
exercícios de biossegurança, atualização dos planos).
- Reforço da colaboração e desenvolvimento de protocolos com outras entidades
como a ANPC, GNR-SEPNA, Exército Português, Liga dos Bombeiros Voluntários, etc.
- Desenvolvimento de módulo de contingências no Sistema Informativo de Sanidade
dos Suínos.

Agradeço a atenção!
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