
Como caçador, você tem a 
oportunidade de detectar 
precocemente os casos e a 
responsabilidade de 
comunicar ao serviço 
veterinário oficial.

Limpe e desinfete seu 
equipamento no local.

Não visite 
estabelecimentos 

com suínos, a menos 
que seja necessário

Limpe e desinfete seus 
troféus de caça antes de 

sair da área 

Não compartilhe produtos 
caseiros derivados de sua 
caça e nem os utilize para

 alimentar suínos

 
Eviscere os suínos 

asselvajados caçados
na área reservada para

esta atividade 

Não deixe alimento
para os suínos 

asselvajados

Caçadores
Não transporte 
uma doença letal 
para os suínos 

RESPEITE AS MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO

•  Notifique ao serviço veterinário
oficial todo suíno asselvajado 
encontrado morto 

Respeite a proibição de caça 
estabelecida pelas autoridades

Não cace suínos asselvajados 
se mantém contato direto com 
suínos domésticos 

•
  

•  

Não dissemine a
doença.

mata  os
suínos

A PSA

Para mais informações:
www.oie.int

PESTE
SUÍNA
AFRICANA

A peste suína africana (PSA) 
é uma doença altamente 
contagiosa que afeta os suínos
domésticos e asselvajados. 
Apesar de não representar um 
perigo para a saúde humana, 
é devastadora para a economia 
agropecuária. 
Não existe vacina contra a PSA.



PESTE SUÍNA AFRICANA

GRANJAS DE SUÍNOS  
Reforce as medidas de biossegurança 
em sua granja.

 

CAÇADORES
Durante as caçadas, 
especialmente em áreas 
com risco de PSA, 
assegure-se de desinfetar 
seu equipamento antes 
de deixar a área de caça.

AUTORIDADES DE TRANSPORTE 
E PESSOAL DE POSTOS 

DE CONTROLE
 
 

(aeroportos, portos, estações de trem, estradas)
Conheça os países afetados pela PSA e controle

sistematicamente se os viajantes transportam animais
ou produtos de origem animal, especialmente 

suínos ou produtos suínos.

 

PRODUTORES
DE SUÍNOS
Adote medidas em

sua granja e nos
mercados para

proteger seus suínos e
os de seus vizinhos

do risco da PSA.

 

 

A peste suína africana 
(PSA) não representa um 
perigo para a saúde 
humana, mas mata os 
suínos domésticos e 
asselvajados. Não existe 
vacina contra a PSA.

O vírus da PSA é altamente 
resistente no ambiente e 
nos produtos de origem 
suína.

Ações imprudentes podem 
disseminar a PSA.

 
 

VIAJANTES
Não transporte suínos ou 
produtos de origem suína 
para evitar a propagação 
do vírus da PSA. 

Notifique todo caso suspeito 
(vivo ou morto) de PSA ao 
serviço veterinário oficial

 

Não transporte suínos ou 
produtos de origem suína.
Se o fizer, comunique às 

autoridades sanitárias

 
 

 

Não visite estabelecimentos 
com suínos em áreas afetadas 

Respeite as medidas de 
biossegurança se visitar ou 

trabalhar em estabelecimentos 
com suínos.

Não transporte uma doença 
letal para os suínos

mata  os
suínos

A PSA

Respeite as 
MEDIDAS GERAIS   

de prevenção

 

Para mais informações: www.oie.int



 
 

Adote rigorosas medidas 
preventivas em sua granja e 
nos mercados para proteger
seus suínos e os de 
seus vizinhos.

Não dissemine a
doença.

A peste suína africana (PSA) 
é uma doença altamente 
contagiosa que afeta os suínos 
domésticos e asselvajados.
Apesar de não representar um
perigo para a saúde humana,
pode levar a severas perdas 
econômicas para sua granja.
Não existe vacina contra a PSA.

PESTE
SUÍNA
AFRICANA

Notifique todo caso 
suspeito (vivo ou

 morto) de PSA  ao 
serviço veterinário oficial

Não alimente seus suínos 
com restos de alimentos não 
tratados ou que contenham

 carne de suínos

Siga as precauções sanitárias
em sua granja e nas feiras

Evite que as visitas tenham
contato direto ou indireto 

desnecessário com 
os seus suínos

Evite o contato direto e 
indireto dos suínos domésticos

com os asselvajados.
Adote medidas de quarentena

 para os suínos antes de 
entrarem na granja

Limpe e desinfete qualquer 
equipamento compartilhado 

com outras granjas e caçadores
de suínos asselvajados

Não transporte 
uma doença 
letal para os 
suínos 

RESPEITE AS MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO

Se vive em uma área 
afetada: 
•  Não mova seus animais ou produtos

caseiros derivados  de suínos 
domésticos ou asselvajados. 

•
  
Não organize abates em sua granja.

•  Assegure-se que o serviço veterinário 
oficial tenha o registro de sua
propriedade e da presença de 
suínos na mesma.

mata  os
suínos

A PSA

Para mais informações:
www.oie.int

Produtores
de suínos



Viajantes
Não transporte
uma enfermidade
letal para
os suínos

 

PESTE
SUÍNA
AFRICANA

mata  os
suínos

A PSA



Se o fizer, comunique às 
autoridades sanitárias

 

Não visite 
estabelecimentos

com suínos, a menos 
que seja necessário

São cace suínos 
asselvajados se você

 mantém contato regular 
com suínos domésticos

ADOTE  MEDIDAS  DE PREVENÇÃO

A peste suína africana (PSA) é uma doença
altamente contagiosa que afeta os suínos
domésticos e asselvajados. Apesar de não representar 
um perigo para a saúde humana, é devastadora para a 
economia agropecuária. Não existe vacina contra a PSA.

Vai viajar ao interior ou ao exterior de um país ?
De carro, ônibus, trem, avião ou barco ?

Não dissemine a doença.

PESTE
SUÍNA
AFRICANA

Para mais informações:
www.oie.int

Não transporte suínos 
ou produtos de origem suína


