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MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, BLOCO D ‐ Bairro Zona Cívico‐AdministraƟva, Brasília/DF, CEP 70043900
Telefone: 61 32183222 e Fax: ‐ hƩp://www.agricultura.gov.br

21000.025184/2016‐66
Oİcio nº 94/2016/DSA ‐ MAPA
Brasília, 09 de junho de 2016.
Ao Senhor
TIRSO DE SALLES MEIRELLES
M.D. Presidente do
CONSELHO NACIONAL DA PECUÁRIA DE CORTE ‐ CNPC
cnpc@cnpc.org.br
C/c.: SebasƟão Costa Guedes
M.D. Presidente do GIEFA
scguedes@uol.com.br

Assunto: Propostas à OIE.

Prezados Senhores,
1.

Reﬁro‐me aos expedientes do Conselho Nacional de Pecuária de Corte – CNPC,
encaminhando a este Ministério a ata do "Fórum 2020 ‐ O futuro do Brasil sem AŌosa",
apresentando propostas para avanço da zona livre sem vacinação e demandando
encaminhamento à Organização Mundial de Saúde Animal – OIE para permiƟr o ingresso de
animais para exposições pecuárias e bovinos para engorda em zonas livres sem vacinação,
provenientes de zonas livres com vacinação, mediante realização de provas sorológicas.

2.

O Art. 8.8.2 do Código do Código em vigor, que trata das exigências para
reconhecimento de zona livre sem vacinação, em seu ítem 4.e., exige a ausência de introdução
de animais vacinados na zona em processo de reconhecimento, nos úlƟmos 12 meses, exceto
naqueles casos especiﬁcados nos Art. 8.8.8 e 8.8.9.

3.

Por outro lado, o Art. 8.8.11 do Código Sanitário para Animais Terrestres da OIE,
para ingresso de ruminantes e suínos na zona sem vacinação, provenientes de zonas livres com
vacinação, exige que os animais não tenham manifestado sinais clínicos da doença no
embarque, permaneceram na zona livre com vacinação pelo menos nos úlƟmos 3 meses,
resultaram negaƟvos às provas sorológicas a que foram submeƟdas e não foram expostos a
fontes de infecção se transitarem por zona infectada.

4.

A combinação dos dois arƟgos que tratam diretamente do assunto em pauta,
parece‐nos apresentar contradições, que prejudicam as zonas livres com vacinação, uma das
razões que nos levaram a sugerir modiﬁcações no Código em vigor.

5.

Além disso, entendendo‐se a necessidade, segurança e os enormes beneİcios
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que trariam uma alteração do Código, para permiƟr o ingresso de animais vacinados em zonas
livres de febre aŌosa sem vacinação, provenientes de zonas livres com vacinação, e
antecipando‐se à demanda do CNPC, coincidente em seus propósitos com nossas sugestões,
em janeiro deste ano, este Departamento encaminhou proposta mais ampla à OIE para
alteração de vários arƟgos do Capítulo 8.8 do Código, que trata de infecção pelo vírus da febre
aŌosa, contemplando inclusive aspectos relacionados ao trânsito de animais vacinados de
zonas livres de febre aŌosa com vacinação para zonas sem vacinação, que teriam impactos
favoráveis maiores que aqueles da proposta do CNPC.
6.

No relatório da reunião da Comissão do Código de Animais Terrestres da OIE,
realizada entre 8 e 19 de fevereiro deste ano, ﬁcou registrado o recebimento dos comentários
ao Capítulo 8.8 do Código, recebidos do Brasil e de outros países, analisou todas os
comentários e efetuou a alteração do texto do Código em conformidade. Porém, o que
consideram duas grandes questões conƟnuam por resolver, que tratam da circulação de
animais vacinados para zonas livres sem vacinação e períodos de espera para recuperar o
status de livre de acordo com a políƟca aplicada. Assim, a Comissão do Código esperará para
abordar estes assuntos em sua reunião de setembro próximo.

7.

Dessa forma, seguimos acompanhando o assunto junto à OIE e ofertando as
contribuições que sejam possíveis, para que tenhamos as adequações almejadas e que
favoreça à ampliação das zonas livres sem vacinação com menores impactos econômicos.

8.

Sobre as demais propostas do CNPC, colhidas em seu Fórum, em prol da
suspensão da vacinação contra febre aŌosa e ampliação da zona livre de febre aŌosa, é
oportuno informar que as mesmas estão na pauta do Grupo de Trabalho, criado por este
Ministério para revisão do PNEFA, que apresentará sua proposta no ﬁnal de agosto para
discuƟrmos com todos os setores interessados no segundo semestre deste ano.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por GUILHERME HENRIQUE FIGUEIREDO MARQUES,
Diretor do Departamento de Saúde Animal, em 12/06/2016, às 21:13, conforme horário oﬁcial
de Brasília, com fundamento no art. 10, paragrafo 2º, da Medida Provisória nº 2.200‐2, de 24 de
Agosto de 2001.
A autenƟcidade deste documento pode ser conferida no site hƩp://sistemas.agricultura.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código veriﬁcador 0508528 e o código CRC C874A459.
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