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Na era de globalização, o desenvolvimento
e crescimento de muitos países, bem como a
prevenção e controle de grandes catástrofes
biológicas, dependerá do resultado das suas
políticas agrícolas, alimentares e econômicas,
que, por sua vez, estão diretamente ligados
com a qualidade dos seus serviços
veterinários. (OIE, 2013)
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Fonte: Plano de Defesa Agropecuária 2015 -2020
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Boa Governança dos Serviços Veterinários

• Serviços Veterinários devem ter a capacidade
de prevenir, detectar e controlar doenças dos
animais em conformidade com as normas
internacionais. (Schneider, OIE 2011)
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• Os elementos essenciais da boa governança em
veterinária, abordando as ocorrências de doenças
humanas e de animais são a capacidade em vigilância,
diagnóstico laboratorial e regular e estruturada trocas
de informações, incluindo protocolos de colaboração,

de logística e laboratório para identificação de

patógenos intra-regional. (Schneider, 2011)
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• O Código Sanitário dos Animais Terrestres da
OIE estipula:

O Serviço Veterinário deve ser independente,
permanecendo autônomo e livre de quaisquer
pressões comerciais, financeiras, ou
hierárquicas, além de pressões políticas que
poderiam levá-los a tomar decisões técnicas
contrário às normas da OIE. (Pastoret, 2011)
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• A prevenção da ocorrência de emergência e
propagação transfronteiriças de doenças
humanas e dos animais foi reconhecida como
um bem público global, com benefícios que se
estendem a todos os países, povos e
gerações. (Brückner, 2011)
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Riscos Transfronteiriços
• Mesmo sem considerarmos a intencional

entrada de patógenos por bioterrorismo as
viagens internacionais podem significar um
grande risco para introdução de doenças e,
mais uma vez, participação ativa do sistema
laboratorial de vigilância.

• Produtos de origem animal transportadas
clandestinamente na bagagem podem conter
agentes infecciosos prejudiciais para a saúde
humana e animal. (Melo, 2014)
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Evitar a introdução de patógenos 
Controlar e erradicar pragas e enfermidades
existentes
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• A expansão da vigilância veterinária em
aeroportos internacionais é uma prioridade,
para evitar a introdução de agentes infecciosos
que podem comprometer a saúde dos animais.
(TCU, 2012)

Riscos Transfronteiriços
biogib.org



Bioterrorismo: a necessidadade de rápido 
diagnóstico

• Os métodos para definir os limites à circulação
de animais ou produtos animais, assim como
as ferramentas para esta definição são a base
para o restabelecimento de relações
comerciais normais, que estão em vigor para
as doenças, quando estas ocorrem
naturalmente, devem ser utilizado para o caso
de a doença ser introduzida intencionalmente.
(Clarke, 2011)
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Fonte: SEAPA/MG, Jan/2018
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• Laboratórios de diagnóstico em muitos casos,
são bastante complexos, por isso é essencial
que uma boa gestão da Biossegurança,
biocontenção e bioproteção, bem como ter
procedimentos adequados e treinamento de
pessoal adequado.

• Nesse sistema de gestão, a identificação de
perigos e avaliação de riscos é essencial.
(Clavero, 2015)

Laboratórios: Gestão da qualidade e biossegurança
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Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários

• A Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários criada
com a edição do SUASA (Brasil, 2006) constitui em
importante instrumento para atender a necessidade de
análises laboratoriais para certificação de produtos de
origem animal e vegetal com o objetivo de assegurar ao
mercado consumidor nacional e internacional alimentos
saudáveis.
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Laboratórios Nacionais Agropecuários

LANAGRO/GO

LANAGRO/MG

LANAGRO/PE

LANAGRO/PA

LANAGRO/RS

LANAGRO/SP
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• “Garantir a segurança alimentar aos consumidores,

nos aspectos de inocuidade, qualidade e identidade

dos produtos e subprodutos de origem animal e

vegetal, a qualidade dos insumos agropecuários e

promover a sanidade animal e vegetal por meio da

avaliação de risco, vigilância, controle e fiscalização

fitozoossanitária”.
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Sistema de Gestão da Qualidade Único

• Com o objetivo de construir uma estrutura,
que permita no futuro, integrar todos estes
processos em um Sistema de Gestão da
Qualidade único, se introduziu como referência
a norma NBR ISO 9001, alinhada a NBR
ISO/IEC 17025 já implementada e mantida
pelo SGQ do Lanagro-MG.

• Esta ação está em conformidade com as
recomendações da OIE (2008, 2016).
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Gestão de biossegurança
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Unidades com biossegurança (NB4 - OIE) 
Diagnóstico e produção de insumosbiogib.org
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Laboratórios de diagnóstico:

Risco de escape de patógenos 
de importância em saúde 
pública ou animal:

ü Bioterrorismo
ü Acidentes
ü Sinistros
ü Cataclismas naturais
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• A necessidade de medidas de biossegurança para mitigar
riscos biológicos é demonstrada por Watson et al. (2011) ao

relatar surto de gripe equina na Austrália e destacar a

necessidade de biossegurança em estação quarentenária.

• Moura et al. (2010) ao relatar o surto de peste suína africana
no Brasil demonstra que mediadas adequadas de

biossegurança poderia ter evitado e entrada do enfermidade

no Brasil através da fragilidade de vigilância agropecuária nos

aeroportos. Também demonstrado por Viana (2004) e Melo et

al. (2014, 2015).
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Gestão de riscos biológicos

• Como gestão de riscos adota, além da politica de

biossegurança, o controle de ativos e vigilância de acidentes

biológicos, que são aplicados na rotina.

• Neste sentido Alvarez (2001), reforça a ação em três linhas:

primeira ação sob o risco, segunda ação sobre a mitigação

evitando o meio de transmissão e terceira ação sobre o

desempenho dos trabalhadores, protegendo-os do risco.
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Laboratório Biosseguro Nível 4 OIE

Biossegurançabiogib.org



Desafios
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Desafios: projeções do agronegócio
• Projeções do Agronegócio – Brasil 2015/2016 a 2025/2026

apresentam um quadro de crescimento constante dos

principais produtos agropecuários produzidos pelo Brasil.
Destacamos a carne Bovina com projeção de variação de
acréscimo de 21 %, Suína com acréscimo de 31,3% e Frango
com acréscimo de 34,6%.

• Assim, há uma grande necessidade de ações para atender a
demanda de segurança alimentar que deverão impactar

fortemente nas atividades da defesa agropecuária.
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Desafios: biossegurança

• Com relação à Biossegurança a implantação da norma
CWA 15793- Laboratory biorisk management, deve ser
mais um ponto de atenção. Ampliações do Sistema de
Biossegurança têm sido apresentadas, como
necessárias, no cenário laboratorial internacional.
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• Com relação a doenças dos animais o foco deve ser
a continua preparação como recomendado pela FAO
(2013) e alertado por Pais et al. ao relatar o elevado
custo no Reino Unido da ocorrência de Febre Aftosa
em 2001. (OIE, 2011)

• Também, neste sentido, Parent et al. (OIE, 2011)
alerta para a vulnerabilidade dos EUA frente a um
possível surto de Febre Aftosa.

Desafios: biossegurançabiogib.org



Desafios: biossegurança
• Doenças emergentes que podem ter sua origem no

comércio internacional, em transportes internacionais de
animais, alimentos importados ou transportados por
passageiros sem o adequado certificado de qualidade
podem significar um risco permanente para a entrada de
um patógeno em um país como destacado por Breeze
(2006), Tirou (2011), La Rocque et al. (2011), Melo et
al. (2014, 2015).

• Assim, há uma grande demanda por adequado e rápido
diagnóstico e vigilância agropecuária do país.
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• A disseminação intencional de doenças
conhecido como bioterrorismo deve ser de
atenção especial como alertado por Annelli
(2006). Além de considerar os animais
silvestres como um importante foco a ser
observado, como alertado por Travis et al.
(2011) e pela OIE (2009) ao destacar a
ocorrência de doenças transmissíveis como
tuberculose e brucelose entre pessoas que
poderiam estar acometendo também os
animais selvagens.
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• Medidas de inovação para a área de diagnóstico,

como implantação de técnicas de biologia

molecular devem ser avaliadas continuamente

preparando os laboratórios para emergências

como preconizado pela FAO (2013) e OIE (2016)

ao estabelecer competências para laboratórios

de referência.

Desafios: inovaçãobiogib.org



• Com relação a aquisições assegurar recursos
adequadamente tem sido um dos grandes
desafios para os serviços públicos veterinários.

Desafios: recursosbiogib.org
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Grato pela atenção!

ricardo.pinto@agricultura.gov.br
lanagro-mg@agricultura.gov.br
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