BIOSSEGURANÇA:

Proteja seu Bando de Quintal
A Gripe Aviária de Alta Patogenicidade (GAAP) foi encontrada em aves aquáticas selvagens, aves
domésticas ou ambas ao longo da costa leste do Canadá à Flórida, incluindo Massachusetts e outros estados
da Nova Inglaterra. A vigilância da GAAP em aves domésticas e selvagens em MA é contínuo.
Todas as aves domésticas em Massachusetts podem estar em risco de exposição à GAAP.
Use uma boa biossegurança para proteger os seus pássaros e as suas instalações contra o vírus.
A gripe aviária pode afetar aves selvagens ou domesticadas. A maioria das aves de domésticas, incluindo
galinhas, perus, galinhas-d’angola e aves de caça, como faisões, morrerá alguns dias após a exposição à GAAP.
Patos selvagens e domésticos e algumas outras espécies podem ser infectados sem nunca ficar doentes. As
aves domésticas são expostas à GAAP através do contacto com aves infectadas, seus excrementos ou penas.
Pastagens, pátios, lagoas e equipamentos facilmente se contaminam com o vírus da GAAP. Embora nenhum
ser humano tenha sido infectado com o vírus da GAAP nos EUA, os seres humanos podem mover
inadvertidamente o material contaminado pela GAAP para contato com aves domésticas através do uso de
equipamentos, roupas e calçados contaminados e pneus de veículos.
Praticar biossegurança significa tomar as medidas necessárias para reduzir as chances de doenças infecciosas
serem transportadas para dentro ou fora da sua fazenda. O primeiro passo é identificar as maneiras de mitigar
os maiores riscos da Gripe Aviária para suas aves ou fazenda.
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Reduzir Riscos para o Bando

Nunca introduza aves adultas em um bando estabelecido, a menos que
passem a quarentena (30 dias de isolamento) ou sejam testadas sem
doenças. Trate as aves que retornam das exposições como se fossem
novas no bando.
Não aloje espécies diferentes juntas (por exemplo, galinhas com perus
ou aves aquáticas).
Evite que os visitantes acessem seus currais ou galpões. Não visite
outras instalações avícolas.
Limite as aves a uma área interna (galinheiro coberto ou anexo).
Não compartilhe equipamentos, suprimentos ou veículos com outros proprietários de aves.
Use um pedilúvio desinfetante antes de entrar no galinheiro ou em outras áreas de aves.
Limpe e desinfete todos os equipamentos, sapatos, roupas e veículos antes de entrar nas áreas de
aves.
Remova a sujeira e o estrume das superfícies antes da desinfecção. "Não se pode limpar a sujeira."
Pratique “tudo dentro, tudo fora” ao trocar bandos. Livre-se de todas as aves e desinfete o
galinheiro antes de comprar novas aves.
Verifique mensalmente se há parasitas e trate, se for necessário. Use uma área de limpeza
para evitar parasitas externos.
Mantenha insetos e animais de estimação, roedores e animais selvagens, especialmente
pássaros selvagens, fora do galinheiro e dos alimentos.

Medidas de Biossegurança de Sentido Comum
•

Mantenha os seus pássaros num ambiente seguro.

•

Certifique-se de que todos os que cuidam das suas aves sigam todos os planos de biossegurança para o

•

Use roupas e sapatos separados e dedicados ao trabalhar com os pássaros.

•
•
•

Limpe o alimento derramado e evite que as aves selvagens entrem nas áreas de alimentação e avícolas.
Não entre nas suas áreas de aves ou manuseie as suas aves ou equipamentos depois de caçar, pescar
ou entrar em contacto com quaisquer outras aves ou áreas que as aves selvagens frequentam.
Nunca compre aves de fontes desconhecidas, como leilões ou outros mercados de aves vivas.

•

Cuide das aves em ordem de idade e saúde – do mais jovem ao mais velho. Abrigar pássaros doentes

seu bando. Siga os protocolos de biossegurança cada vez que entrar nas áreas avícolas.

separadamente e cuidar deles por último. Idealmente, uma pessoa distinta deve cuidar de pássaros
doentes.

Precauções para Aves de Capoeira Criadas ao Ar Livre
Os produtores de aves de capoeira e proprietários de aves de quintal que criam aves em sistemas externos
de não confinamento devem evitar o contato com aves selvagens, particularmente aves aquáticas e
excrementos de aves selvagens.
• Identifique áreas de alto risco, incluindo áreas úmidas ao longo de passagens migratórias, áreas onde
aves aquáticas selvagens ou aves costeiras se reúnem e áreas de produção avícola de alta densidade.
• Implemente medidas preventivas para áreas de alto risco:
o Mantenha os pássaros no interior o máximo possível.
o Os currais externos devem ter telhados sólidos e malha de arame ou lados com rede.
o Fornecer ração e água para todas as aves criadas sem confinamento em uma área interna.
o Evite o acesso a riachos, lagoas e outras águas superficiais que possam estar contaminadas
com excrementos de aves selvagens.
o Instale e use um pedilúvio desinfetante antes de entrar no galinheiro ou em outras áreas
de aves. Isso pode ser tão simples quanto um balde com uma tampa segura e uma escova
de cabo longo para esfregar o calçado antes da entrada.

Não misture os seus pássaros com outros
animais de produção!
Se o seu bando ficar infectado com GAAP, é
possível que não consiga transportar leite ou
outros produtos agrícolas, a menos que as
suas aves sejam mantidas separadas e
tenham boas práticas de biossegurança em
vigor.

Observar Sinais de Doença
É importante conhecer os sinais de alerta de doenças como a gripe aviária. Aves com GAAP produzem mais
vírus ao longo do tempo. A detecção precoce ajuda a prevenir a propagação da doença. Procure estes
sinais:
• Aumento de mortes inexplicáveis no seu bando, com ou sem sintomas
•

Espirros, respiração ofegante, tosse e/ ou prurido nasal

•

Diminuição no consumo de água ou ração

•

Diarreia aquosa e verde

•

Falta de energia ou silencio incomum

•

Queda na produção de ovos, ou ovos deformados de casca mole ou fina

•

Inchaço ao redor dos olhos, pescoço ou cabeça

•

Descoloração roxa dos barbilhões, pentes e pernas

Se tiver aves
doentes ou
mortas, contacte

617-626-1795

Se Suspeita de Gripe Aviária
•

Não hesite! Ligue imediatamente! Reporte as aves de capoeira doentes ou mortas ao Departamento
de Recursos Agrícolas, Divisão de Saúde Animal em 617-626-1795 ou o USDA em 1-866-536-7593

•

Não mova nenhum pássaro para dentro ou fora das suas instalações.

•
•
•

Biossegurança: Defenda o Bando - USDA: https://healthybirds.aphis.usda.gov/
Biossegurança: Universidade Estadual de Iowa: https://poultrybiosecurity.org/
Detecções recentes de GAAP: USDA: https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/animaldisease-information/avian/avian-influenza/2022-hpai
Política de Resposta da GAAP do USDA:
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/animalhealth/emergency-management/hpai/fadprep-hpai

•

Mais Informações
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