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A Peste Suína Africana (PSA) é uma doença infecciosa de
etiologia viral, sendo o agente de fita dupla pertencente à
família Asfarviridae, exclusiva da espécie suína. Como a
doença ainda não tem uma vacina comercial, o vírus
possui muitas proteínas no genoma, mais de 150, o que
dificulta o trabalho com as subunidades virais que seriam
verdadeiramente imunogênicas, já que tentativas com
inativação viral não obtiveram êxito contra este patógeno.  
Entretanto, existem testes de vacina com resultados
experimentais. Logo até o momento, sem vacina e sem
tratamento, a doença pode se manifestar tanto de forma
aguda, ou de forma subclínica, onde os animais podem ser
caracterizados como portadores assintomáticos
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Quando se trata de um quadro agudo, a mortalidade
provocada por ela é de 80% a 100%, com um forte impacto
econômico na atividade suinícola de um país, com um risco
pandêmico caso as medidas de biossegurança não sejam
implantadas de forma rápida e eficaz.

A PSA possui a necessidade de notificação obrigatória aos órgãos
oficiais nacionais e internacionais de controle de saúde animal, e ainda
com o abate sanitário obrigatório e destinação adequada das carcaças,
devido a resistência do vírus no ambiente com grande potencial para
rápida disseminação e suas consequências socioeconômicas. 

A doença tem sido observada e monitorada desde o início do século 20 no sul e
leste africanos e inicialmente foi caracterizada pelos aspectos clínico-patológicos
semelhantes à peste suína clássica (PSC). Posteriormente foi observado que se
tratava de duas enfermidades distintas.
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O vírus foi detectado em suínos domésticos em alguns
países na América Latina na década de 1970, (Cuba, Brasil,
República Dominicana e Haiti), mas a doença logo foi
erradicada. Em julho de 2021, foi novamente notificado um
surto, nas Américas, precisamente na República
Dominicana, pelo Laboratório de Diagnóstico de Doenças
de Animais Exóticas do Departamento de Agricultura dos
Estados Unidos (USDA).

A projeção do impacto econômico da chegada da PSA nos Estados
Unidos foi estimado em US$ 16,5 bilhões no primeiro ano de surto. Uma
avaliação superficial do prejuízo da introdução do vírus suinocultura
do Brasil, dois terços menor que a americana, ficaria em torno de US$
5,5 bilhões, estimativa esta, prevista pelo número de suínos abatidos
por ano.



Nesse contexto é de extrema importância as medidas de
biosseguridade o monitoramento do vírus, que chegou à América
neste ano, com medidas de vigilância de animais e produtos suínos
em portos, aeroportos e postos alfandegários de fronteiras secas
entre o Brasil e países latino Americanos.
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Etiologia e transmissão do vírus

O vírus causador da Peste Suína Africana é um
vírus DNA fita dupla pertencente à família
Asfarviridae, gênero Asfivirus, que compreende
24 genótipos. Ele tem formato icosaédrico, o
que faz que ele seja altamente resistente no
meio ambiente. 

O vírus foi identificado pela primeira vez no
continente africano em 1921, onde a doença é
endêmica e subclínica em suínos selvagens, por
causa do ciclo de transmissão complexo que envolve
suínos selvagens africanos, carrapatos (Ornithodoros
spp.) e suínos domésticos.

Fonte: it.dreamstime.com
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O vírus é estável em um amplo intervalo de
temperaturas e pH (4 a 10), não é inativado pela
refrigeração ou pela maturação da carne. O vírus
da PSA pode permanecer infeccioso por 11 dias
nas fezes e por meses na medula óssea. 

As temperaturas de congelamento da carne suína
conservam a atividade do vírus da PSA por anos e
amplas variações de pH mencionadas
anteriormente, não o desativam, o que viabiliza a
atividade viral em alimentos industrializados mesmo
com conservantes e submetidos à defumação. 

Nesse contexto, é muito importante que a carne de animais infectados com o vírus
da PSA não entre na cadeia alimentar para evitar sua disseminação.



Na pele dos animais ou de seres
humanos, o vírus permanece viável por
quase um ano. Essa característica
assume papel de extrema relevância
epidemiológica na disseminação da
PSA, seja por seres humanos ou animais
vindos de países que já tiveram ou
estão tendo surtos da PSA.

         07
PAÍSES COM PESTE SUÍNA AFRICANA (AMARELO)

Fonte: embrapa.br
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A PSA é transmitida pelo contato direto entre
suínos infectados e suscetíveis (domésticos
ou asselvajados), através da ingestão de
produtos de origem suína contaminados com
o vírus, que é encontrado em secreções e
fluidos corporais como sangue, saliva, fezes e
sêmen. 

As carcaças de suínos infectados mortos são fontes
de acúmulo e transmissão do vírus. Alguns estudos
recentes têm indicado o importante papel de
vetores como ratos, moscas e mosquitos que podem
carrear o vírus, e o suíno após ingestão ou picada s
podem adquirir a doença. Na PSA, a manutenção do
vírus no ambiente e sua transmissão podem ocorrer
pelos ciclos silvestre e doméstico.



De acordo com a EMBRAPA, o vírus é inativado em minutos em pH <4 ou
>11,5, em temperatura de 60ºC por 30 minutos ou 56ºC por 70 minutos.
Muitos solventes são capazes de inativar o vírus pelo rompimento do
envelope lipídico viral, como o NaOH e Ca(OH)2 a 1% a 4ºC por 150
segundos, que resultam na redução de quatro vezes a carga viral inicial. O
uso de desinfetantes à base de amônia quaternária a 800ppm ou hipoclorito
de sódio a 600ppm quando aplicados em superfícies de plástico, concreto
ou aço por 10 minutos reduzem de 3,8 a 4,8 log, desde que não haja sangue
ou suco de carne sobre estas.

         09



         10

sintomas e diagnóstico
A PSA causa febre alta, os animais costumam se amontoar em um canto da baia,
com perda de apetite, fraqueza, apatia e apresentam dificuldade para caminhar
e desequilíbrio nos membros quando se movimentam. Ainda, os animais podem
apresentar diarreia e vômito, manchas vermelhas atrás das orelhas, entre as
pernas e no ventre. A mucosa ocular desenvolve uma conjuntivite e as porcas
prenhas podem abortar. A PSA é uma doença hemorrágica e lesões em linfonodos
e baço precisam ser investigadas. .

Fonte: www.3tres3.com.pt



O diagnóstico pode ser epidemiológico, mas
o clínico-patológico é indispensável para
confirmação e diferenciação de outras
suspeitas. 

As técnicas de diagnóstico mais utilizadas
para a detecção e identificação do vírus da
PSA são a imunofluorescência direta (IFD),
teste de hemadsorção e PCR. 

O vírus tem constantes mutações e
surgimento de variantes, por isso, o
sequenciamento é recomendado em testes
de PCR falso-negativos com suspeita clínica. 

         11

Fonte: ibapcursos.com.br

Fonte: researchgate.net
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O diagnóstico diferencial deve incluir, primariamente, a PSC e, secundariamente,
outras enfermidades como a salmonelose, erisipelose, pasteurelose, circovirose
(Síndrome Dermo Nefropatia Suína -PDNS, Síndrome Respiratória e Reprodutiva
Suina-PRRS), anthrax e intoxicação por anticoagulantes. 

O diagnóstico laboratorial deve ser realizado em laboratórios oficiais e as amostras
de escolha são as tonsilas, linfonodos, rins, baço, pulmão, sangue e soro.

Fonte: www.3tres3.com.pt



A epidemiologia da doença é variável no mundo,
dependendo da cepa prevalente, do habitat, da presença
ou não de suídeos selvagens, de vetores (por exemplo:
carrapatos do gênero, Ornithodoros spp.) e dos tipos de
criação. A movimentação e introdução de suínos
infectados no rebanho são a principal forma de
disseminação da doença. Veículos que transportam
suínos podem carrear fezes ou urina de animais infectados
a longas distâncias e transmitir o vírus em casos de falha
na biosseguridade.
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Epidemiologia e Prevenção da Entrada do
Vírus da PSA no Brasil
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Na Europa, a primeira ocorrência da
PSA foi registrada em Portugal em
meados do século XX, e
posteriormente esse país disseminou
a doença para o Brasil,
possivelmente com restos alimentares
(lavagens) de voos internacionais. 

 No século XXI, desde o ano de 2007
até 2018, há relatos da presença da
PSA na Geórgia, Rússia, Estônia,
Letônia, Lituânia, Polônia, República
Checa, Hungria, România e Bulgária.
Na Bélgica foram descritos casos da
PSA na região de fronteira com França
e Luxemburgo.
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PAÍSES COM PESTE SUÍNA AFRICANA (AMARELO)
Fonte: embrapa.br

            Em agosto de 2018 foi           
.         relatado o primeiro foco de
PSA na China e, desde então, a
doença tem se disseminado por
todo o país, sem qualquer
expectativa de controle. Acredita-
se que entre 20 a 30% de todo o
plantel de suínos deste país já
tenha sido eliminado, com
expectativa real desses números
ainda aumentarem.

A China detém o maior rebanho de
produção de suínos do mundo
também com o maior consumo per
capita da carne desses animais.
Cerca de 50% de todo o plantel
mundial de suínos está localizado na
China, e espalhado em centenas de
milhares de propriedades com níveis
de tecnologia muito heterogêneos, o
que dificultou muito o controle da
doença. Esse contexto explica a crise
de exportação de carne suína que o
mundo enfrentou em 2018.



Para prevenir a entrada do vírus no Brasil, existe o Plano Integrado de
Vigilância de Doenças de Duínos do Programa Nacional de Sanidade Suídea
(PNSS) e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) com
orientações específicas para conter a entrada da PSA. De acordo com a
EMBRAPA, todos os sistemas de produção de carne suína devem ser adequados
à vigilância baseado nos fatores de risco para PSA:
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Casos suspeitos devem ser
reportados ao Serviço
Veterinário Oficial Estadual;
Diagnóstico rápido do vírus da
PSA em laboratório oficial;
A prevenção em países livres
da doença depende de
políticas de importação
rigorosas, garantindo que nem os
suínos vivos  infectados    nem    os

produtos de origem suína
oriundos de países ou regiões
afetadas pela PSA sejam
introduzidos em áreas livres;
Dentre as medidas de controle
estão o descarte adequado
(tratamento térmico) de resíduos
de alimentos de aeronaves, navios
ou veículos provenientes de
países com ocorrência da PSA;

http://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/sanidade-suidea/PlanoIntegradodeVigilnciaPNSS.pdf
http://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/sanidade-suidea/PlanoIntegradodeVigilnciaPNSS.pdf


Treinamento e capacitação de
veterinários e produtores para
reconhecer a doença;

Caçadores, que tenham participado de
atividades de caça em países com
ocorrência da PSA, não devem trazer
subprodutos da caça para o país;

Não alimentar suínos com produtos
cárneos de origem suína, oriundos de
restos da alimentação humana.
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É preciso, ainda de acordo com a EMBRAPA, conhecer as características da
PSA e como evitá-la por meio de:



 A Vet Jr. é a empresa júnior da Escola de
Veterinária da UFMG e, em parceria com
diversos professores renomados e
laboratórios de confiança, oferece
assistência às criações. 

 A empresa possui uma equipe empenhada
em elaborar manejos específicos de
acordo com a necessidade do cliente,
além de oferecer suporte à criação com
orientações adequadas.

Marque sua visita diagnóstico conosco e
dê qualidade de vida aos seus animais e
melhoria ao seu empreendimento!



Entre em contato:
(31) 9 8292-7161
silvestres@vetjr.com
@vetjrufmg
www.vetjr.com

Universidade Federal de Minas
Gerais, Escola de Veterinária,

campus Pampulha
Av. Antônio Carlos, 6627

Belo Horizonte, MG
CEP: 31270-901
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