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PESTE
SUÍNA

AFRICANA

COMUNICAÇÃO
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 espalhase 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
Comunique a existência de porcos
selvagens

Os porcos selvagens podem ser portadores de doenças
animais estrangeiras como, por exemplo, a peste suína
africana. Apesar desta doença nunca ter sido encontrada
em porcos domésticos ou selvagens nos Estados Unidos,
não existe tratamento ou vacina para a mesma. É por esse
motivo que a vigilância é essencial. Ajude a proteger os
porcos nos EUA e comunique imediatamente casos de
porcos selvagens doentes ou mortos.

O que fazer
• Se encontrar um porco selvagem doente ou morto sem lesões ou causa
de morte óbvias, comunique-o imediatamente.
• Não se esqueça de anotar o local do avistamento.
• Não perturbe e não se aproxime de um animal doente ou morto.
• Se for seguro, verifique a área em relação a outros porcos selvagens
doentes ou mortos.

Como comunicar a situação

Ligue para o programa de Serviços de Vida Selvagem do USDA no
seu Estado através do 866-4-USDA-WS. Não se demore! Uma deteção
rápida é essencial para evitar a propagação da peste suína africana.

Ajuda do programa n.º 2237-5POR | Revisto em julho de 2021
O Departamento de Agricultura dos EUA é um fornecedor, empregador e concessor de igualdade de oportunidades.

