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aftosa

baixo, mas há diferenças. “Lo-
cais com maior trânsito de ani-
mais e próximos a fronteiras 
foram avaliados como mais vul-

neráveis e, caso hou-
vesse uma ação de 

defesa sanitá-
ria, ela deveria 

focar esses 
locais”, re-
vela Basso. 
S e g u n d o 
Chiochetta, 
estados em 

fronteira exi-
girão estraté-

gias específicas 
de vigilância quan-

do se alterar o status sa-
nitário do País.

IMPACTO DA DOENÇA EM MS
Mato Grosso do Sul tem duas 
cidades entre as cinco com o 
maior rebanho bovino do País, 
Corumbá e Ribas do Rio Pardo, 
de acordo com a pesquisa Pro-
dução da Pecuária Municipal 
(PPM) 2015, divulgada pelo 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). O Esta-
do, no ano passado, se manteve 
como o quarto maior produtor 
de bovinos do Brasil, atrás de 

Mato Grosso (1º), Minas Gerais 
(2º) e Goiás (3º). Por isso, não é 
difícil deduzir o impacto nega-
tivo do surto de aftosa ocorrido 
em 2005.

O Estado tem uma grande ex-
tensão territorial em fronteira 
com o Paraguai e a Bolívia – são 
700 km de fronteira seca. “Esse 
trecho possui alta vulnerabili-
dade, principalmente pela exis-
tência de elevado número de 
estradas vicinais, dificultando a 
atuação das equipes de campo; 
e de um grande número de al-
deias indígenas e assentamen-
tos rurais na faixa de fronteira, 
onde há trânsito informal de 
animais entre as propriedades”, 
alerta Chiochetta. O estudo da 
Embrapa permite detectar es-
sas áreas com potencial de risco 
e integra as medidas de vigi-
lância. “É possível analisar di-
ferentes cenários desde o mais 
sensível até o mais específico, 
utilizando como base o banco 
de dados gerado pelo Iagro para 
realizar o monitoramento das 
áreas”, esclarece a pesquisado-
ra Thaís Basso.

Luciano Chiochetta relata 
que, após o surto, a agência es-
tadual priorizou a recuperação 

DaliZia
embrapa gado de Corte

Uma parceria franco-brasileira 
mapeou o risco de reintrodu-
ção da febre aftosa na fronteira 
do Brasil com o Paraguai, após 
o surto de 2005. O trabalho de 
modelagem matemática foi 
realizado pela pesquisadora 
Thaís Basso Amaral, da Em-
brapa Gado de Corte (MS), 
com o apoio de duas especia-
listas de instituições france-
sas: Valery Gond, do Centro 
de Cooperação Internacional 
em Pesquisa Agronômica para 
o Desenvolvimento (Cirad), e 
Annelise Tran, da Maison de 
Sensoriamento Remoto em 
Montpellier. O documento foi 
publicado em edição temática 
da revista Pesquisa Agropecu-
ária Brasileira (PAB) sobre as 
ameaças sanitárias à agrope-
cuária. A segunda etapa da 
vacinação contra a febre aftosa 
no País segue por todo o mês 
de novembro. O mapeamento 
é parte da estratégia brasileira 
de conquistar o status de erra-
dicação da doença, sem a ne-
cessidade de vacinação.

O grupo inovou ao adotar 
uma metodologia inédita no 
País, chamada de análise mul-
ticritério difusa para tomada 
de decisões em grupo, para 
determinar as áreas de risco de 
introdução da aftosa na frontei-
ra. “A metodologia é inovadora 
e nunca utilizada no Brasil para 
esse tipo de análise e traz uma 
nova abordagem que pode 
auxiliar políticas públicas na 
erradicação da aftosa”, afirma 
Thaís Basso. Luciano Chiochet-
ta, diretor da Agência Estadual 
de Defesa Sanitária Animal e 
Vegetal de Mato Grosso do Sul 
(Iagro), informa que há estu-
dos em andamento no Minis-
tério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa) sobre 

avaliação da situação de todos 
os estados para a definição de 
uma estratégia para o avanço do 
status sanitário do País. “Existe 
também a necessidade de in-
vestimento em tecnologia de 
informação e sistemas de moni-
toramento utilizando o georre-
ferenciamento, para direcionar 
as ações de defesa sanitária ani-
mal”, declara Chiochetta.

Basso explica que o mapea-
mento é resultado da análise de 
variáveis combinadas e, pos-
teriormente, é cartografado, a 
partir do uso de um software de 
informação geográfica. “Para 
isso, contamos com oito exper-
tises de organizações públicas e 
privadas, especialistas em sani-
dade animal, que listaram pos-
síveis fatores de risco e os classi-
ficaram por prioridade”, conta. 
Localização da propriedade, 
tráfego de animais, 
distância da fron-
teira e locais de 
concentra-
ção bovina 
(leilões e 
e x p o s i -
ções), den-
sidade ani-
mal e tipo 
de fazenda 
foram alguns 
fatores consi-
derados. Paralela-
mente, construíram-se 
quatro cenários: com poucas 
variáveis de risco, com metade, 
com muitos e um que contenha 
a maioria desses itens. A análi-
se oferece um índice de risco da 
região, tornando-a mais vulne-
rável ou não, visível em mapas.

O estudo foi realizado nos 
municípios fronteiriços sul-
mato-grossenses de Porto 
Murtinho (norte), Ponta Porã 
(centro) e Mundo Novo (sul), 
considerados como referência, 
e os mapas mostraram que o 
risco de uma reintrodução é 

do status sanitário do Estado e 
estabeleceu diversas ações: ge-
orreferenciamento de todas as 
propriedades na faixa de fron-
teira; controle de trânsito dos 
animais; monitoramento de 
estoque efetivo de rebanhos das 
propriedades por meio da iden-
tificação individual de bovinos 
e bubalinos; vacinação contra 
febre aftosa supervisionada pe-
lo serviço veterinário oficial em 
100% das propriedades; vigilân-
cia ativa em estabelecimentos 
rurais considerados de maior 
risco; e monitoramento soroe-
pidemiológico para circulação 
viral e eficiência vacinal na faixa 
de fronteira. As iniciativas exe-
cutadas pela Iagro, com direcio-
namento e apoio do Mapa, são 
recomendadas pela Organiza-
ção Mundial de Saúde Animal 
(OIE) como uma condição para 
que Mato Grosso do Sul tivesse 
seu status restituído, observa 
o chefe do serviço estadual de 
Saúde Animal da Superinten-
dência Federal de Agricultura 
(SFA/MS), Elvio Cazola.

Atualmente, considerando a 
efetividade das ações adotadas 
para a recuperação e manuten-
ção do status sanitário, ocor-
reram algumas mudanças nos 
procedimentos, porém, algu-
mas medidas foram mantidas, 
como condição para manuten-
ção do status, como a identifica-
ção individual dos bovinos e bu-
balinos, segundo informa Chio-
chetta. Elvio conta que, a partir 
de 2008, em uma ação conjunta 
entre os países do Cone Sul, 
com apoio técnico do Centro 
Pan-americano de Febre Aftosa 
(Panaftosa), o Brasil participou 
na Zona de Alta Vigilância, hoje 
Zona de Fronteira. “Este foi um 
modelo de vigilância veteriná-
ria ativa, longitudinal, visando 
a detecção precoce e ação ime-
diata em caso de reintrodução 
do vírus na região”, conta.
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