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Imprimir
Perto

Informações recebidas em 10/09/2020 do Dr. Dietrich Rassow, Diretor de Saúde Animal e Bem-Estar Animal, Diretor Veterinário,
Diretoria de Saúde Animal e Bem-Estar Animal, Ministério Federal da Alimentação e Agricultura, Berlim, Alemanha

Peste suína
africana, Alemanha

Resumo

Tipo de relatório Notificação imediata

Data de início do evento 09/09/2020

Data de confirmação do evento 10/09/2020

Data do relatório 10/09/2020

Data submetida à OIE 10/09/2020

Motivo da notificação Primeira ocorrência de doença listada no país

Agente causal Vírus da peste suína africana

Natureza do diagnóstico Laboratório (básico), Laboratório (avançado)

Este evento diz respeito a uma zona definida dentro do país

Novos surtos (1)

Surto 1 (20-011-00001) Schenkendöbern

Data do início do surto 09/09/2020

Estado de surto Continuação (ou data resolvida não fornecida)

Unidade epidemiológica Floresta

Animais afetados
Espécie Suscetíveis Casos Mortes Morto e eliminado Abatidos

Javali selvagem:Sus scrofa(Suidae) 1 1 0 0

População afetada Carcaça decomposta de um javali selvagem morto infectado.

Resumo dos
surtos Total de focos: 1

Total de animais
afetados

Espécie Suscetíveis Casos Mortes Morto e eliminado Abatidos

Javali selvagem:Sus scrofa(Suidae) 1 1 0 0

Estatísticas de
surtos

Espécie
Taxa de

morbidade
aparente

Taxa de
mortalidade

aparente

Taxa de fatalidade de
casos aparentes

Proporção de animais
suscetíveis perdidos*

Javali selvagem:Sus
scrofa(Suidae) ** ** 100.00% **

*Removido da população suscetível por morte, destruição e/ou abate

**Não calculado por falta de informações

Epidemiologia

Fonte do surto ou origem da infecção Desconhecido ou inconclusivo

Medidas de controle

Medidas aplicadas

Controle de movimento dentro do país
Vigilância fora da área de contenção e/ou proteção
Vigilância dentro da zona de contenção e/ou proteção
Triagem
Rastreabilidade
Descarte oficial de carcaças, subprodutos e resíduos
Controle de reservatórios de vida selvagem
Zoneamento
Vacinação permitida (se existe vacina)
Sem tratamento de animais afetados

Medidas a serem aplicadas Nenhuma outra medida
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Resultados dos testes de diagnóstico

Nome e tipo de laboratório Espécie Teste Data do teste Resultado

Friedrich-Loeffler-Institut (Laboratório Nacional) Javali reação em cadeia de polimerase (PCR) 10/09/2020 Positivo

Relatórios futuros

O evento continua. Serão enviados relatórios semanais de acompanhamento.

Mapa de locais de surto


