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Nota informativa n. ° 1120161PSA 

Atualizacao da situagao da Peste Suina Africana (PSA) na Europa Oriental (Estonia, Letonia, 
Lituania e Polonia) e medidas preventivas para Portugal 

Durante o corrente o ano o virus da Peste Suina Africana (PSA) continuou a disseminar-se pelos 
territorios dos paises balticos (Estonia, Letonia e Lituania) e na Polonia afetando tanto suinos selvagens 
como suinos domesticos. Durante o periodo de 01.01.2016 a 20.10.2016 foram notificados a Uniao 
Europeia 1722 focos em javalis (803 na Estonia, 660 na Letonia, 227 na Lituania e 32 na Polonia) e 47 
focos em suinos domesticos (6 na Estonia, 3 na Letonia, 18 na Lituania e 20 na Polonia). 

Os focos em suinos domesticos na Polonia ocorreram maioritariamente nos meses de Agosto e Setembro 
deste ano, distanciados entre si e em areas onde existiam indicios que o virus da PSA nao circulava nos 
javalis. As autoridades da Polonia atribuiram aqueles focos a atividade humana e implementaram areas 
de protegao e de vigilancia ao abrigo do art.° 9.° da Diretiva 2002/60/CE de 27 de Junho para combater a 
doenga. 

Devido a esta situagao a Comissao Europeia aumentou as areas da Parte Ill (area de maior risco) na 
Polonia e Lituania no mapa da regionalizagao aprovado pela Decisao de Execugao n.° 2014/709/EU 
alterada, pela Ultima vez, pela Decisao de Execugao n.° 2016/1771 de 30 de setembro (ver mapa da 
regionalizagao no portal CE: 

Tambem no decurso do ano de 2016 foram notificados focos de PSA em suinos domesticos e selvagens 
na ROssia e na Ucrania perto da fronteira com a Moldavia e a Romenia. Por sua vez as autoridades 
veterinarias da Eslovaquia, Hungria e Romenia implementaram programas de vigilancia ativa e passiva 
em suinos selvagens e domesticos. 

Face ao atual contexto internacional entende a Diregao Geral de Alimentagao e Veterinaria na qualidade 
de Autoridade Sanitaria Veterinaria Nacional solicitar aos produtores, comerciantes, industrials, 
transportadores, cacadores, medicos veterinarios e de quem lida corn os efetivos de suinos e corn 
as populagaes de javalis para que reforcem as medidas ja constantes da anterior nota informativa 
datada de 11.12.2015, designadamente as abaixo indicadas: 

1 — A correta aplicagio das medidas de biosseguranca nas exploragoes, nos centros de 
agrupamento e entrepostos; 
2 — A apropriada aplicagao das medidas de biosseguranca nos transportes, nomeadamente no 
respeitante a limpeza e desinfecao dos veiculos que transportam os animals; 
3 — A proibicao da alimentagao de suinos corn lavaduras (art.° 23.° Decreto-lei n.° 143/2003 de 2 de 
juiho) e corn restos de cozinha e mesa ou materias que os contenham ou deles derivem (alinea b) 
art.° 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 todos os intervenientes de reportar qualquer ocorrencia ou suspeita de PSA 
bem como aumentos anormais na mortalidade nas populagoes de javalis (art.° 3.° do Decreto-lei 
n.° 267/2003 de 25 de outubro), aos servicos regionais e locals da DGAV (os contatos dos servicos, 
os nomes, telefones e enderegos eletronicos estao disponiveis no portal da DGAV: 

); 
Para qualquer esclarecimento adicional por favor contatar os servigos regionais e locals da DGAV para os 
contatos atras referidos. 

Lisboa, 24 de Outubro de 2016 
Fernando Bemardo 
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