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Vacinação contra febre aftosa
favorece a comercialização de carne
Campanha na Bahia
atingirá 273.000 pro-
dutores de bovinos e
bubalinos, dos quais
60% têm menos de
50 cabeças

status sanitário com
reconhecimento inter-
nacional permite a

participação do estado no co-
mércio internacional de car-
nes, possibilita a exportação
do animal vivo e de material
de multiplicação animal (sê-
mem e embrião) e garante o
comércio internacional de

produtos vegetais.
A importância de atingir a

meta de vacinar 100% do reba-
nho de 11, 27 milhões de cabe-
ças vai além da questão sanitá-
ria, pois muito mais que uma
doença a aftosa representa uma
barreira social e econômica pa-
ra a comercialização da carne.

O Ministério da Agricultura
e a Organização de Saúde Ani-
mal consideram a Bahia livre
de febre aftosa graças à vacina-
ção, condição essencial para a
instalação de indústrias frigorí-
ficas de ponta na região. A fe-
bre aftosa diminui o lucro dos
produtores, a oferta de carne
para o consumo interno, o cres-
cimento da pecuária e, princi-

palmente, o acesso
ao mercado interna-
cional.

Altair Santana, di-
retor geral da Agên-
cia de Defesa Agro-
pecuária da Bahia
(Adab), considera
importante atingir o
status de livre de fe-
bre aftosa sem vaci-
nação, até então con-
quistado apenas por
Santa Catarina.
Quanto à suspensão
da vacinação, ele ex-
plica que a razão pela qual a
Bahia ainda não poderá sus-
pendê-la por causa da sua pro-
ximidade com outros estados,
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possuidores do risco de aftosa.
Isto só poderá ocorrer quan-

do estes estados regularizarem
sua situação sanitária nos as-

pectos de legislação,
vacinação e cadastra-
mento de animais,
controle de trânsito,
dentre outros. Até o
final de 2009 é a meta
estabelecida pelo Ma-
pa e organismos in-
ternacionais para er-
radicação da aftosa
em todos os estados
do Brasil.

A doença também
impossibilita os pe-
cuaristas dos estados
onde a presença do

vírus foi detectada, de comer-
cializarem a carne dentro do
país, por determinação do Mi-
nistério da Agricultura.
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