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Nota informativa n. ° 1/2018IPSA
Peste Suina Africana (PSA) - medidas preventivas para Portugal
A situagao epidemiologica da Peste Suina Africana (PSA) na Europa tem vindo a agravar-se
recentemente, atraves das seguintes ocorrencias:
1. As autoridades veterinarias da Romenia notificaram 2 focos de PSA em suinos domesticos, em
Satu-Maru, perto da fronteira corn a Ucrania e Hungria, confirmados respetivamente a 10 de 13
de janeiro de 2018. A zona de vigilancia em redor dos focos implementada ao abrigo da Diretiva
2002/60/CE estende-se ao territorio da Hungria.
2. Desde Novembro ate a presente data foram reportados casos em javalis nas regibes de
Legionowski, Warzawski e Piaseczynski da PoIonia, numa nova zona situada 100 km a oeste
das zonas da regionalizagao previstas na Decisao 2014/709/EU.
3. Tem ocorrido sucessivos alargamentos das zonas da regionalizagao, quer devido a casos de
PSA em javalis na PoIonia, na Letonia e na Lituania, quer devido a focos em suinos domesticos
na PoIonia.
4. Desde junho de 2017 continuam a ser notificados casos em javalis, na Republica Checa no
distrito de Zlin.
5. Em novembro as autoridades veterinarias da Federagao Russa notificaram a Organizagao
Mundial de SaUde Animal (01E), pela primeira vez, casos em javalis na regiao do enclave de
Kaliningrado, proximo da fronteira corn a PoIonia.
6. Tambem tem ocorrido focos em suinos selvagens e domesticos na Moldavia e na Ucrania perto
da fronteira corn a Romenia, Hungria e Eslovaquia.
A fonte provavel de infecao para os casos de javalis nas novas zonas distantes das infetadas tera sido a
ingestao de carne contaminada pelo virus deixada acessivel aos javalis pela atividade humana. A
atividade da caga tambern pode ter contribuido para a dispersao dos javalis e consequentemente para a
disseminagao do virus PSA. A ocorrencia dos focos em suinos domesticos na PoIonia foi atribuida
baixa biosseguranga nas exploragOes e a utilizagao de pastagens comuns corn ruminantes tambern
acessiveis aos javalis.
mapa da regionalizagao da Comissao Europeia, e a lista dos focos de PSA nos paises afetados
encontram-se disponiveis no portal da DGAV: Portal DGAV Pagina da Peste Suina Africana
Face ao atual contexto internacional a Diregao Geral de Alimentagao e Veterinaria solicita aos
produtores, comerciantes, industriais, transportadores, cacadores, medicos veterinarios e a todos
os que lidam corn os efetivos de suinos e corn as populacoes de javalis que reforcem as medidas
preventivas abaixo indicadas:
1 — A correta aplicacao das medidas de biosseguranca nas exploragoes, nos centros de
agrupamento e nos entrepostos;
2 — A apropriada aplicacao das medidas de biosseguranca nos transportes, nomeadamente no
respeitante a limpeza e a desinfecao dos veiculos que transportam os animais;
3 — A proibicao da alimentacao de suinos corn lavaduras (art.° 23.° Decreto-Lei n.° 143/2003 de 2 de
junho) e corn restos de cozinha e mesa ou materias que os contenham ou deles derivem (alinea b)
do artigo 11° do Regulamento n.° 1069/2009 de 21 de outubro);
4 — 0 adequado encaminhamento e destruicao dos subprodutos animais em conformidade corn o
Regulamento n.° 1069/2009 de 21 de outubro;
5 — A exigencia de que todos os intervenientes reportem qualquer ocorrencia ou suspeita de PSA
bem como aumentos anormais na mortalidade nas populagoes de javalis (artigo 3.° do Decreto-Lei
n.° 267/2003 de 25 de outubro), aos servicos regionais e locais da DGAV (os contatos dos servigos,
os nomes, telefones e enderegos eletronicos estao no portal da DGAV: Portal DGAV Pagina Pianos de continctencia
contactos). Quaisquer esclarecimentos adicionais podem ser obtidos atraves dos contatos referidos.
Lisboa, 22 de Janeiro de 2018
Diretor-Geral de Alimentagao Veterinaria
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