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O�cio nº 10/2017/DSA-SDA - MAPA

Brasília, 06 de janeiro de 2017.

Ao Dr. Ariel Mendes
ABPA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÍNA ANIMAL
ariel.mendes@abpa-br.org

Assunto: Ocorrência de casos de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) em diversos
países

Prezado Senhor

Conforme registros no Sistema Mundial de Informações de Saúde Animal da
Organização  Mundial  de  Saúde  Animal  (WAHIS/OIE)  observa-se,  de  forma  con�nua  e
persistente,  a  ocorrência  de casos  de Influenza Aviária  de Alta  Patogenicidade (IAAP)  em
diversos países do mundo.  Par�cularmente quanto à situação na América do Sul, destaca-se
que  foi  detectado  recentemente,  no  dia  4  de  janeiro  de  2017,  um  foco  na  região  de
Valparaíso, Chile, em estabelecimento de perus de engorda.

Neste sen�do, reiteramos a necessidade de adoção de medidas para reforçar
as ações de vigilância, bem como a manutenção adequada dos sistemas de biosseguridade já
implantados.

Como as  principais  fontes  de infecção dos focos  no�ficados  à  OIE  em aves
comerciais  ou de subsistência  têm sido por contato com aves silvestres  infectadas,  faz-se
necessário uma maior atenção quanto ao isolamento dos plantéis em conformidade com o
disposto na Instrução Norma�va nº 56, de 4 de dezembro de 2007.

O MAPA está  atento à  situação e  já  solicitou  aos  Serviços  Veterinários  nos
estados  o  aumento  das  a�vidades  de  vigilância  sanitária,  inclusive  nos  sí�os  de  aves
migratórias, e atenção em relação às medidas para atendimento de casos suspeitos, assim
como aumento das a�vidades de fiscalização em todos os portos, aeroportos internacionais,
postos  de fronteira  e  aduanas  especiais,  visando mi�gar  o  risco  de  entrada de  influenza
aviária no Brasil.

Adicionalmente, informamos que as importações de aves e produtos à base de
carne de aves do Chile estão suspensas

Atenciosamente,

http://www.agricultura.gov.br
mailto:ariel.mendes@abpa-br.org


Documento assinado eletronicamente por VALERIA BURMEISTER MARTINS, Diretor (a)
do Departamento de Saúde Animal - Subs�tuto, em 06/01/2017, às 18:43, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sistemas.agricultura.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 1640119 e o código CRC CE6C6DD3.
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