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Por meio dessa nota informativa, em decorrência das informações transmitidas na mídia, se faz
pertinente o esclarecimento a seguir quanto aos relatos de Senecavírus A.
Em 2019, o Senecavírus A voltou a ser relatado no território mineiro, de maneira pontual, desencadeando
uma série de ações de educação sanitária à campo, e alertas do serviço veterinário oficial para a
importância da rápida notificação quanto a suspeita das lesões vesiculares e a realização do diagnóstico
laboratorial.
Com a comprovada suspeita, o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) e demais Médicos Veterinários e
técnicos responsáveis aumentaram a vigilância em todo o estado, principalmente nas regiões que
apresentaram as suspeitas, buscando uma maior conscientização dos produtores e dos profissionais que
atuam no campo para a importância da rápida notificação a qualquer suspeita dessa doença.
Lembramos que o Senecavírus A é uma doença viral comum e que acomete suínos, e com relatos desde
2014, sendo auto-limitante e não causando nenhum risco à saúde pública, pois após os suínos
recuperarem a imunidade e tratamento de suporte, os sinais desaparecem, não sendo letal e de
fácil cura. Já que, se trata de um vírus que se replica especificamente em células de suínos, sendo
transmitida apenas por suídeos domésticos e selvagens, e não é uma zoonose, ou seja, não é uma
doença que se estenda de animais para seres humanos. Assim, não se caracteriza como um problema
de saúde pública, não gerando qualquer risco do ponto de vista da segurança do alimento.
No Brasil, quando ocorreram (2014) os primeiros casos dessa doença vesicular atingiu principalmente
leitões desmamados e adultos de diferentes regiões, principalmente nos estados de Goiás e Minas
Gerais. Atualmente, a distribuição dessa doença se dá em diversos estados do Brasil, com casos
notificados principalmente na região Sul, Sudeste e Centro-Oeste (2015 a 2019).
Os sinais clínicos que os suínos acometidos com o Senecavírus A apresentaram foram,
inicialmente, a falta de apetite (anorexia), cansaço (letargia), febre discreta em alguns animais, e
podendo surgir vesículas intactas ou rompidas no focinho (nariz), na mucosa oral e região dos
cascos. As lesões ulcerativas nos cascos podem ser observadas, especialmente em reprodutores e
animais de abate. E por ter sido uma doença sem relatos anteriores (2014) no território nacional, o
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e órgãos de defesa dos estados conduziram
importante levantamento e monitoramento oficial (diagnóstico laboratorial), para um melhor
entendimento do Senecavírus A, e do número de propriedades envolvidas.
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O Senecavírus A apresenta lesões vesiculares semelhantes a outras doenças como a febre aftosa, de
notificação obrigatória, que realmente pode acometer de forma prejudicial o rebanho nacional e o
mercado de comercialização. Por essa razão, a rápida notificação é necessária para que haja a correta
distinção.

                

Senecavírus A, é uma doença vesicular que acomete somente suínos, se
apresentando com lesões vesiculares, com baixo índice de mortalidade nesses
animais.
Não deve ser confundida com Coronavírus (COVID-19), zoonose originária do
morcego, caracterizada pela alta transmissibilidade para humanos, com baixa
letalidade, se manifestando como epidemia de focos múltiplos.

Assim, a Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS) e a Associação dos Suinocultores do Estado
de Minas Gerais (ASEMG) recomendam que é muito importante para o controle e eliminação da
circulação viral (Senecavírus A) melhorar a gestão na granja, com ênfase no plano de biosseguridade,
redobrando os cuidados quanto ao vazio sanitário, limpeza, desinfecção, barreiras físicas, higiene, boas
práticas, manter o cuidado com a circulação de pessoas e veículos, e outros procedimentos para manter
a saúde do rebanho, e assim, evitar qualquer risco de introdução de doença, seja ela qual for.
Além disso, reforçamos a devida notificação ao serviço veterinário oficial, em especial a notificação
precoce de casos prováveis da doença, pois é a melhor maneira de proteger o rebanho e evitar a
disseminação da doença, sendo essencial que todos os elos da cadeia suinícola harmonizem as
informações com as devidas orientações repassadas pelo Serviço Veterinário Oficial. E, conforme previsto
no Ofício Circular nº 01/2019/DIPOA/DSA/SDA, quanto as ações a serem tomadas ao se detectar
qualquer lesão vesicular, tais como:
Os agentes do setor produtivos e outros, envolvidos na cadeia suinícola, em caso de suspeitas de
doenças vesiculares, devem notificar imediatamente ao SVO, suspendendo o trânsito de animais
para qualquer finalidade;
Evite a sobrecarga do SVO, contate o profissional responsável pela granja (Médico Veterinário)
quanto a caracterização do quadro compatível com doenças vesiculares e, assim, evitando o
acionamento do SVO para o atendimento a lesões de outra natureza, como as decorrentes de
problemas de manejo;
Ocorrendo a identificação de caso provável de doença vesicular pelo SVO, a granja deve ser
interditada, e haverá a realização de colheita de amostras que serão encaminhadas ao laboratório
oficial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (LFDA), para a realização do
diagnóstico laboratorial de suspeita de febre aftosa ou outras doenças vesiculares de notificação
obrigatória;
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Ao se descartar a possibilidade de outras doenças vesiculares, deve-se adotar os seguintes procedimentos:
• Na detecção de suínos com lesões vesiculares na inspeção ante mortem, os lotes afetados devem ser
separados para serem abatidos por último, evitando contato direto com os animais sadios; Para maiores
esclarecimentos, os suínos acometidos com lesões vesiculares não apresentam qualquer risco para a
saúde pública, como explanado anteriormente, e podem ser abatidos conforme os termos do Decreto
n 9.013, de 29 de março de 2017, RIISPOA (Regulamento e Inspeção Industrial e Sanitária de produtos
de Origem Animal);
• Tomar as devidas medidas de vazio sanitário, reposição de plantel, sanitização nas instalações, no
manejo, e na destinação, aprimorando as medidas vigentes para mitigar o risco de circulação do vírus
da granja, seja pela movimentação de pessoas, animais e veículos;

Esse Ofício Circular nº01/2019/DIPOA/DSA/SDA, bem como demais materiais informativos sobre doenças
de notificação obrigatória, para melhor auxílio e informações ao público, estão disponíveis em nosso site
http://www.abcs.org.br/materiais-tecnicos.
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