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DE PORCOS DOENTES 

866-536-7593 
A peste suína africana é um 
vírus que afeta tanto os porcos 
domésticos como os porcos 
selvagens. Este vírus espalha-
se de forma muito rápida e 
mata a maioria dos porcos 
que o contraem. Esta doença 
nunca foi identificada nos 
Estados Unidos. A doença não 
constitui uma ameaça para a 
saúde humana. Não se trata 
de uma questão de segurança 
alimentar. 

As pessoas não podem 
contrair a peste suína africana, 
mas podem transportá-la 
em vestuário, calçado e 
equipamento. Um surto nos 
Estados Unidos teria efeitos 
económicos devastadores 
sobre a suinicultura. 

Ajude a evitar que os 
suínos nos EUA contraiam 
esta doença mortal! 

Compreenda como o vírus 
se espalha e faça a sua 
parte para se proteger 
contra ele. 

Mais informações:  
www.aphis.usda.gov 

Peste suína africana 
Proteja a sua quinta utilizando a 
biossegurança
O que é biossegurança? 
A biossegurança diz respeito a todas as medidas tomadas para manter afastados 
do gado, propriedades e pessoas as doenças e os agentes patogénicos que as 
transportam: vírus, bactérias, fungos, parasitas e outros micro-organismos. 

As pessoas podem estar a propagar a doença mesmo sem saber. 
A fim de proteger os seus porcos, use práticas fortes de biossegurança na sua 
quinta durante o dia todo, todos os dias. 
• Se necessário, reveja os planos de biossegurança existentes com um 

veterinário qualificado a fim de atualizá-los ou melhorá-los. Não tem planos? 
Crie um e siga-o. 

• Certifique-se de que todas as pessoas que visitam a sua quinta (trabalhadores 
e visitantes) conhecem e seguem as práticas de biossegurança. 

• Ofereça formação em biossegurança aos novos trabalhadores ou a outras 
pessoas que visitem a sua quinta. 

Conhecer quem e o que existe na sua quinta 
Não deixe que ninguém transporte doenças para a sua quinta. 
• Limite o tráfego na quinta na medida do possível. 
• Conserve registos detalhados de todas as pessoas, veículos e equipamento na

sua quinta ou em outras instalações de produção de suínos.
• Limpe e desinfete todo o equipamento e todos os veículos que entrem e saiam

do seu local. 
• Isole os porcos doentes em relação aos restantes, e mantenha-o afastados dos

visitantes.
• Pergunte aos visitantes se fizeram alguma viagem internacional recentemente.

Não deixe ninguém que tenha visitado um país africano afetado pela peste suína
africana entre na sua quinta durante pelo menos cinco dias após essa pessoa ter
regressado aos Estados Unidos. 

• Certifique-se de que os visitantes usam vestuário e calçado limpos em todas as
quintas e instalações de produção de suínos. 
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