
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
1.1. Zona de alta vigilância 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa Nacional de Erradicação e 
Prevenção da Febre Aftosa - PNEFA 

Responsabilidades Compartilhadas 

Governo Federal 
DSA/ SDA/ MAPA e 

SFAs

Serviço Veterinário 
Estadual 

Setor Privado 

Principais atribuições / responsabilidades 

•  Coordenação e supervisão nacional do 
PNEFA;  

•  Elaboração de estratégias de combate à 
doença;  

•  Estabelecimento dos regulamentos e 
diretrizes nacionais;  

•  Controle do trânsito internacional de 
animais e de seus produtos e 
subprodutos; 

•  Controle da qualidade da vacina 
empregada; 

•  Diagnóstico laboratorial 
•  Sistema de informação e vigilância no 

âmbito nacional e internacional; 
•  Atividades de auditoria nos serviços 

veterinários estaduais; 
•  Apoio às atividades de educação 

sanitária e de capacitação dos recursos 
humanos; 

•  Inspeção de animais e de seus produtos 
e subprodutos previamente à importação 
e junto aos abatedouros com serviço de 
inspeção federal; 

•  Apoio financeiro através de convênios 
com as secretarias estaduais de 
agricultura e outras instituições. 

•  Cadastramento de propriedades rurais; 
•  Promoção e fiscalização da vacinação 

de bovinos e bubalinos; 
•  Supervisão da vacinação em áreas ou 

propriedades de risco; 
•  Controle do trânsito de animais e de 

seus produtos e subprodutos (intra e 
interestadual); 

•  Fiscalização da distribuição e do 
comércio de vacinas contra a febre 
aftosa; 

•  Atendimento a focos da doença, bem 
como às notificações de suspeita de 
doença vesicular e erradicação dos 
focos; 

•   Educação sanitária, organização e 
estímulo à participação da comunidade; 

•  Desenvolvimento do sistema de 
informação e vigilância sanitária animal 
no âmbito estadual; 

•  Fiscalização de eventos pecuários 
(feiras, exposições, leilões e outras 
aglomerações); 

•  Inspeção de animais e de seus produtos 
e subprodutos 

•  Capacitação de recursos humanos. 

•  Aquisição e aplicação da 
vacina contra a febre aftosa, de 
acordo com as diretrizes 
definidas pelo serviço 
veterinário; 

•  Declaração de informações 
cadastrais atualizadas; 

•  Cumprimento dos 
regulamentos estabelecidos, 
com destaque para as normas 
de movimentação de animais;  

•  Comunicação ao serviço 
veterinário de suspeitas de 
ocorrência de qualquer doença 
vesicular; 

•  Mobilização e oferta de 
recursos financeiros e de 
influências políticas para a 
sustentação do Programa. 




