
Ações do PPGCA para o fortalecimento da defesa sanitária animal, em parceria com o MAPA e com 

agências estaduais de defesa sanitária 

 

 

- Análises Epidemiológicas voltadas para o fortalecimento da Defesa Agropecuária Nacional 

 

 Professores do PPGCA participantes: 

- Rafael Romero Nicolino 

- Camila Stephanie de Oliveira 

 

 Objetivos 

- Fortalecer os sistemas de vigilância epidemiológica das doenças de notificação obrigatória no Brasil, 

segundo as definições preconizadas pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). 

- Fortalecer o conhecimento acerca das doenças que causam importantes impactos econômicos nos 

sistemas de produção pecuária brasileira através de estudos de prevalência, fatores de risco e 

geoprocessamento. 

- Delineamento dos estudos epidemiológicos, com definição de plano amostral para estudos diversos na 

defesa sanitária animal. 

- Estudos de análises de risco como ferramenta estratégica para os serviços de Vigilância 

Epidemiológica.  

 

 Produtos/impactos gerados para a sociedade: 

 

 - ANÁLISE DE RISCO DE IMPORTAÇÃO CAMARÕES NÃO VIÁVEIS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO. 

(https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/mapa-abre-consulta-publica-sobre-analise-de-

risco-de-importacao-de-camaroes/ARI_camaroes_nao_viaveis.pdf)  

- Dossiês brasileiros solicitando o reconhecimento dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Bloco 1, 

como livres de febre aftosa sem vacinação. 

- Documento: Avaliação e acompanhamento dos dossiês para solicitação de reconhecimento de Zona 

Livre sem vacinação - Organização Mundial de Saúde Animal (OIE).  

- Criação de dois questionários para avaliação da biossegurança em propriedades e da percepção dos 

produtores de bovino no Brasil em relação ao Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para 

a Febre Aftosa (PNEFA). Estudo em parceria com o MAPA. 



- Identificação das propriedades de suínos próximas aos estabelecimentos de destinação de lixo (aterro 

sanitário/lixão) – vigilância epidemiológica para minimizar o risco da introdução e disseminação do vírus 

da Peste Suína Africana e clássica em Minas Gerais, Brasil, 2019. Estudo com conjunto ao Instituto 

Mineiro de Agropecuária (IMA).  

 

 Alunos envolvidos:  

 - Os alunos do PPGCA participam da gestão de bancos de dados, adquirindo sólida formação em gestão 

de bancos, análises estatísticas e análises em geoprocessamento.  

 

 Órgãos públicos demandantes: 

- IICA-Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura 

- Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 

- Instituto Mineiro de Agropecuária 

 

Divulgação:   

 

https://vet.ufmg.br/noticias/exibir/6279/pleito_brasileiro_com_cooperacao_da_ev_tem_parecer_favor

avel_da_oie 

 

Fonte de recursos para as ações: 

399 - "Análises Laboratoriais e Logística de Remessa de Amostras de Produtos de Origem Animal aos 

Laboratórios da Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento - MAPA " Camila Stefanie Fonseca de Oliveira IICA - Instituto Interamericano 

de Cooperação para a Agricultura 217.469,88 

604 - MAPA - PTC/BRA/IICA/13/004 - "Estudo de demandas por análises laboratoriais para os programas 

e controles oficiais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento". Camila Stefanie 

Fonseca de Oliveira IICA - Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura 455.000,00 

830 - MAPA-BRA/IICA 13/004 - Concorrência 14-2020 - Estudos epidemiológicos nas zonas livres de 

febre aftosa no Brasil Rafael Romero Nicolino IICA - Instituto Interamericano de Cooperação para a 

Agricultura 335.000,00 

 

 



- Treinamento de fiscais veterinários oficiais para a sanidade de animais aquáticos, necropsia, coleta e 

remessa de material para exames oficiais. 

 

Participantes: professores Henrique Figueiredo, Carlos Leal e Guilherme Tavares; alunos de doutorado 

do PPGCA 

Público alvo: fiscais veterinários de agências estaduais de defesa agropecuária. 

Curso teórico-prático, com duração de 35 horas e com capacitação de 40 fiscais/turma. 

Turma 1: Adragro – Estado de Pernambuco 

Turma 2: Idaron – Estado de Rondônia 

Turmas 3 e 4: IMA – Estado de Minas Gerais 

 

Total de recursos captados (2018 e 2019): R$ 296.000,00  

 

- Cessão de professor da UFMG para exercer cargo estratégico no MAPA. 

 

O docente permanente João Paulo A. Haddad foi cedido pela UFMG em 2019 e nomeado para o cargo 

(DAS 101.4) de Coordenador Geral de Avaliação de Risco e Inteligência Estratégica do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Esta coordenação está implantando todo o escopo de análise de 

risco de importação de animais e seus produtos no MAPA, estudos focais para expansão do status 

sanitário do Brasil junto à OIE em diversas cadeias produtivas, dentre outras ações de especialidade em 

epidemiologia veterinária. 

 

- Participação em comissão de assessoria do MAPA: 

Prof. Henrique Figueiredo (2015-2020). Presidente do comitê técnico assessor para a sanidade dos 

animais aquáticos, junto à Secretaria de Defesa Agropecuária/MAPA.   

 


