GUIA PARA A NOTIFICAÇÃO AO SVO DE

QUANDO NOTIFICAR?

DOENÇAS DE ANIMAIS AQUÁTICOS

produção, manejo sanitário e biosseguridade, além da notificação às autoridades

• Casos de alta mortalidade de
causa desconhecida
•Suspeitas de doenças exóticas ou
emergentes associadas à alta
morbidade ou mortalidade
• Suspeitas de doenças listadas na
Portaria MPA nº 19/2015
* A lista completa e atualizada de
doenças está disponível no Manual
do Programa Aquicultura com
Sanidade

para a detecção precoce das infecções que requerem ações de resposta rápida,

____

O Programa Nacional de Sanidade de Animais Aquáticos de Cultivo – Aquicultura
com Sanidade – foi instituído pela IN MPA nº 4/2015 e atualizado pela IN MAPA nº
4/2019. É importante para prevenir, controlar e erradicar doenças de grande
impacto sócio-econômico na aquicultura brasileira. O seu sucesso depende do
engajamento dos aquicultores na aplicação das medidas de boas práticas de

considerando as características de cada sistemas de criação.

COMO NOTIFICAR?

O Programa Aquicultura com Sanidade é coordenado pela Coordenação de Animais
Aquáticos (CAQ), do Departamento de Saúde Animal (DSA), do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), representado em cada unidade
federativa pelas superintendências federais de agricultura (SFAs) e executado em

Entre em contato com o órgão de
defesa sanitária animal na sua
unidade federativa

____

parceria com os órgãos executores de sanidade agropecuária (OESAs). Mas todo
cidadão envolvido na cadeia de produção aquícola é parte integrante desse sistema.
Faça a sua parte! Colabore com o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento
da aquicultura nacional, notificando o serviço veterinário oficial (SVO) nos casos que
requerem ações estratégicas do governo para a sanidade de animais aquáticos. Veja
abaixo a lista de contatos:
UF
AC
AL
AP
AM

SFA

O SVO fará um atendimento no
estabelecimento aquícola para
avaliar caso a caso e aplicar as
medidas cabíveis.

____
OESA

UF

SFA

OESA

(68) 3212-1305

(68) 3221-7773

PB

(83) 3216-6300

(83) 3218-6808

(82) 3215-4700 / 4701 / 4702

0800-082-0050

PR

(41) 3361-4052

(41) 3313-4000

(96) 3223-3075

(96) 8401-0736

PE

(81) 3236-8534

(81) 3181-4539

(92) 992555409

PI

(86) 3301-4508

(86) 3221-7142

A notificação deve ser feita
inclusive nos casos de suspeita de
doenças, não sendo necessário o
diagnóstico laboratorial positivo.

(21) 2233-9122

(21) 3601-6411

____
Caso o notificante se sinta coagido,
a comunicação pode ser anônima.

(92) 4009-3801

BA

(71) 3444-7436 / 7437

(71) 3116-8400

RJ

CE

(85) 3455-9201

(85) 3101-2500

RN

(84) 4006-9675

0800-281-0055

DF

(61) 3329-7100

(61) 3051-6304 /
6420

RS

(51) 3284-9588

(51) 3288-6200

ES

(27) 3137-2700

(27) 99843-2380

RO

(69) 3225-4985 /
3901-5601

0800-643-4337

GO

(62) 3221-7205

(62) 3201-3574

RR

(95) 3623-3736

0800-095-2476

(48) 32619900/9901

(48) 3665-7000

MA

(98) 3131-3412

(98) 3218-8410

SC

MT

(65) 3688-6701

(65) 3613-6007

SP

(79) 3205-4900

(79) 3234-2601

(63) 3219-4300

(63) 3218-2133

MS

(67) 3041-9300

(67) 3901-2717

SE

MG

(31) 3250-0306

(31) 3915-8682 /
8706

TO

PA

NOTIFIQUEI. E AGORA?

(91) 3214-8697 / 8637

(91) 3210-1187

(11) 3251-0400

(19) 3045-3350

Dúvidas sobre o Programa?
Envie um e-mail para
sanidade.aquaticos@agricultura.gov.br

IMPORTANTE!

BUSCANDO MAIORES
INFORMAÇÕES?
Visite a página de sanidade
de animais aquáticos do
MAPA na internet:
https://www.gov.br/agricultura
/pt-br/assuntos/sanidadeanimal-e-vegetal/saudeanimal/programas-de-saudeanimal/sanidade-dos-animaisaquaticos
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