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Características da EEB  

- Não se comporta como  uma doença infecciosa       

 clássica  

- É infecciosa e não contagiosa, com longo período de 

 incubação 

- Cientificamente ainda não totalmente esclarecida 

- O agente é altamente resistente aos métodos comuns 

 de desinfecção  

 



A EEB nunca foi  

notificada no BRASIL 



Prevenção e Controle 

- Controle de importação de ruminantes, de seus 

produtos e subprodutos  

- Controle da alimentação de ruminantes: principal via 

de transmissão 

- Rastreabilidade para identificar a fonte de infecção e 

os animais expostos   

 

 



Política de prevenção da EEB 

         Desde 1990 o MAPA vem adotando  

                    medidas preventivas 

   

 

1. Prevenção da entrada do agente da EEB 

2. Vigilância da doença 

3. Medidas de mitigação de risco 
 



 1 - Prevenção da entrada 

do agente EEB 
       Controle de importação   
   - Proibição da importação de ruminantes, seus 

produtos e subprodutos, de países de risco 

para EEB (IN 49, 15.09.2008) 

 

- Monitoramento dos bovinos importados 

(novas importações, que são permitidas de 

países não considerados de risco para EEB)  

(IN 17/2006) 

 

- Monitoramento e proibição do abate de 

bovinos importados de países de risco para  

EEB(antigas importações) (IN 18, 15.12.2003) 
 



Exames de EEB na população alvo 
Objetivo: provar que a ausência de notificação da doença é baseada 

numa busca de animais suspeitos  

 
 Categorias de animais testados (IN 18/2002, IS DDA/DIPOA n°02/2003) 

- Bovinos importados de países de risco para EEB 

- Ruminantes adultos com doenças nervosas ou depauperantes 

- Ruminantes encontrados mortos sem causa determinada 

- Ruminantes encaminhados para o abate de emergência ou que    

 chegam mortos nos matadouros 

- Ruminantes negativos para a raiva (bov.>24 m, peq. rum. > 12m)  

 Vigilância Ativa 

2 - Vigilância da doença 



2 - Vigilância da doença 

       Bovinos importados de países de risco para EEB 

Objetivo: Evitar a entrada desse animal na cadeia de abate e de produção 

de farinhas (ingrediente permitido na alimentação de monogástricos) 

 

 

 

 

 

Serviço Veterinário Oficial:  atendimento à notificação do produtor 

                                            sacrifício e indenização 

                                            colheita de material para exame de EEB em  

                                               laboratório oficial ou credenciado 

 

 



2- Vigilância da doença 

 
Ruminantes com doenças nervosas e negativo para raiva 

Notificação de doenças nervosas em ruminantes  

Portaria n.º 516 de 9-12-97 

           

Serviço Veterinário  

          Oficial 

Laboratório diagnóstico 

             da raiva  

Teste para EEB 

 

Resultado negativo 

        para raiva 



2 - Vigilância da doença 
       Ruminantes encaminhados para abate de 

emergência ou que tenham chegados mortos 

           Instrução de Serviço DDA/DIPOA  n°02/2003 



 

   Vigilância Passiva 

2 - Vigilância da doença 

 

 - Notificação obrigatória de doenças exóticas:desde 

1934 

 - Notificação obrigatória de EEB: desde 1997  

                  (Portaria nº 516/97) 



3 – Mitigação de riscos 
        Estabelecimentos de abate 

      - Inspeção na recepção dos animais e ante mortem   

      - Vigilância no abate de emergência 

      - Remoção dos materiais de risco específico para EEB (MRE), que  

         não podem ir para a graxaria (segregado dos subprodutos que comporão  

               as farinhas  para alimentação animal) 

 

          MRE: cérebro, olhos, tonsilas, 

                   medula espinal e terço distal  

                   do íleo de ruminantes 

 



Processamento de subprodutos de origem animal 

(graxarias) 
 

 - Sob registro federal 

 - Normas de boas práticas de fabricação 

 - Não processam MRE e nem animais mortos 

 - Processamento de esterilização (133ºC/3bar/20’): reduz  

      até 90% de eventual infectividade 

3 – Mitigação de riscos 



3 – Mitigação de riscos 
    Elaboração de alimentos para         

    animais(fábricas) 

- Sob registro federal 

- Normas de boas práticas de fabricação 

- Separação de plantas produtoras de alimentos 

para ruminantes e não ruminantes 

- Desde 1996:  proibição de proteína de 

ruminantes em alimentos para ruminantes 

- A partir de 2004: Proibição de proteína animal na 

alimentação de ruminantes 

- Alimentos com proteína animal (para não 

ruminantes) embalagem com o alerta: “PROIBIDO 

NA  ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES” 



  3 – Mitigação de riscos 

            Vigilância em alimentos para ruminantes em     

     estabelecimentos de criação        

Coleta e envio de amostras de alimentos para detecção proteína animal 

Instrução Normativa nº41/2009 – Procedimentos a serem aplicados em 

ruminantes que ingeriram proteínas de origem animal proibidas 

   Vigilância ativa: nº mínimo de amostras por UF (Norma Interna DSA nº 

1/2005) 

   Vigilância Passiva: central de atendimento (ligação gratuita) para 

receber denúncias, que são investigadas pelo serviço de defesa 

animal  (tel. nº 0800 704 1995) 



Vigilância na população-alvo 
- Órgão estadual, sob supervisão do SSA: realizar a vigilância em animais de risco e 

animais suspeitos (intensificar vigilância ativa nas áreas de maior risco para a EEB e 

manter a vigilância passiva - notificações)  
- Contínuo treinamento dos veterinários oficiais e privados, que devem estar 

aptos a: 

1. conscientizar os produtores da proibição de proteína animal em alimentos para 

ruminantes e da notificação de suspeita de doenças nervosas em ruminantes 

 

2. coletar amostra de tecido nervoso para o diagnóstico de síndromes neurológicas 

(raiva e EEB) - parte da amostra refrigerada ou congelada (microbiologia) 

- parte em formol (histopatologia) 

Prevenção da EEB 



Mesmo que a doença ultrapasse a “primeira barreira” e o sistema  

de vigilância não detecte a sua presença, com a adoção de medidas 

de mitigação de risco, não haveria condições favoráveis para a 

propagação e manutenção da doença na população bovina, 

resultando em sua extinção.  

 

Situação Sanitária Ideal = Mínimo Risco para EEB 

Prevenção da EEB 



Entrada do agente no pais 

via importação de bovinos 

ou de alimentos 

Bovino 

infectado 

Matadouro 

Graxaria 

Fábrica de 

ração 

Alimentação 

 de bovinos 

Não permitir a  

reciclagem  

do agente 

 

A cadeia epidemiológica EEB 

(quando a doença é exótica no país) 
Controle da importação (MAPA/DSA) 

- Proibição abate bov importados de 

áreas risco 

- Vigilância EEB a campo  

(DSA/SSA – apoio órgãos estaduais - 

execução) 

- Inspeção ante mortem 

- Vigilância EEB matadouro  

- Remoção material risco 

(MAPA em SIF, e em SIE e SIM?) 

- BPF (controle de origem dos 

insumos) 

- Esterilização das farinhas 

(MAPA/DIPOA e DFIP 

Órgão estadual?) 

- BPF (controle de origem dos 

insumos) 

- Controle da contaminação 

cruzada (MAPA/DFIP) 

 Resíduos da criação  

  de  aves ou suínos 

- Identificação áreas de risco 

no Estado (reforçar ações) 

- Conscientização 

- Fiscalização a campo 

(DSA/SSA – apoio órgãos 

estaduais - execução) 
feed ban 



Análise de Risco Brasileiro 

para EEB 
Principais conclusões: 
 existiu a possibilidade (mínima mas não   

negligenciável) do agente da EEB ter sido introduzido 

no País por animal importado e infectado 

Fator de maior impacto na redução do risco interno de reciclagem e 

amplificação do agente da EEB é evitar que os MRE componham as 

farinhas de carne e ossos destinadas à alimentação de não 

ruminantes, além de se evitar a ingestão desses produtos por 

bovinos 

 em regiões específicas no País há possibilidade de 

existência de condições que favorecem a ocorrência 

da EEB - áreas de risco 



Áreas de risco de EEB no Brasil 
(2008) 



Áreas com maior risco de 

alimentação cruzada 
55 municípios – 32.738 propriedades 

Criatórios com bovinos, aves e suínos: 
    contaminação por alimentação cruzada, 

                       acidental ou não. 

 

Áreas com grande criatório de aves: 
      utilização de cama de aviários na  

              alimentação de bovinos 

 

Áreas com os dois fatores de riscos 
 

 

 



Áreas com maior uso de 

concentrado em criações bovinas 
53 municípios  - 38.389 propriedades  

Áreas com criação intensiva de  

            bovinos leiteiros  

 

Áreas com suplementação de 

  concentrados em criatórios 

          de bovinos de corte 



Avaliações de situação  

sanitária para EEB 

      Requisitos de qualidade dos produtos de origem animal:               

 visa a qualidade higiênica e sanitária do produto  

                 - saúde do consumidor desses produtos - 

           



 Organização Mundial 

de Saúde Animal 

 

- Congrega 174 países membros. 

- Estabelece base desses requisitos e classifica os países quanto ao 

risco de doenças dos animais 

- Categorias de risco para EEB: Insignificante, controlado e 

indeterminado 

 

- Classificação atual do Brasil: Controlado  (mesma categoria de 

países que já notificaram a doença, como EUA, Canadá e países 

europeus) 

 





Avaliações de situação 

sanitária para EEB 

      Avaliação considera a adoção de medidas de mitigação de risco 

                   e não apenas a ocorrência ou não da doença  

               para a EEB não se considera mais país livre 

 A recategorização para risco insignificante depende de 

aprimorar e efetivamente adotar as medidas de mitigação 

de risco adequadas ao risco de introdução do agente no país, 

pela importação de bovinos de países de risco 

- Foi solicitada a revisão de categorização no ano de 2009. 

- Em março 2010 foi mantida a classificação (risco controlado).  

Perspectivas atuais  
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