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PORTARIA Nº 1458, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014 
 
 

DISCIPLINA PROCEDIMENTOS RELATIVOS A PROPRIEDADES FORNECEDORAS 
DE BOVINOS PARA TESTES DE VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA.   
 

 
O DIRETOR-GERAL do INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA, no uso da 

atribuição que lhe confere o artigo 12, incisos I e IX do Regulamento a que se refere o Decreto nº 45800, de 
06 de dezembro de 2011, e considerando:  

- As disposições dos artigos 15 a 19 das Diretrizes Gerais para a Erradicação e a Prevenção da Febre 
Aftosa aprovadas pelo artigo 1º da Instrução Normativa nº 44, de 2 de outubro de 2007 do MAPA; 

- a determinação expressa no artigo 18 da Instrução Normativa nº 50, de 23-09-2008, do MAPA, e as 
orientações expostas no Mem.DSA nº 634/2014, de 13-11-2014, do Departamento de Saúde Animal do 
MAPA, 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - As propriedades escolhidas para fornecimento de bovinos para testes de vacina 
contra aftosa deverão estar cadastradas no Sidagro/IMA. 

 
Art. 2º - As propriedades escolhidas deverão ser identificadas no Sidagro, como 

estabelecimento de maior risco para Febre Aftosa com bovinos não vacinados para testes de vacinas. 
 
Art. 3º - As propriedades escolhidas deverão ter um médico veterinário por 

estabelecimento, como responsável técnico.  
 
Art. 4º: Os bovinos não vacinados a serem utilizados nos testes de vacinas deverão ser 

identificados individualmente, através de brincos, com supervisão do IMA. 
 

Art. 5º - Os bovinos participantes do estudo não serão vacinados nas etapas normais de 
maio e novembro de cada ano. 

 
Art. 6º - A Unidade de Atenção Veterinária (UAV) à qual o estabelecimento está 

subordinado deverá assegurar-se da devida vacinação contra Febre Aftosa (assistida) dos demais bovinos e 
búfalos que eventualmente existam na propriedade e que não estejam envolvidos com o teste da vacina 
contra Febre Aftosa. 
 

Art. 7º - A Unidade de Atenção Veterinária deverá realizar vigilância epidemiológica com 
inspeções regulares intervaladas de no máximo 30 dias nos estabelecimentos escolhidos. Os Termos de 
Vistoria deverão ser arquivados no Escritório Seccional de origem do estabelecimento. 
 

Art. 8º - O ingresso de animais susceptíveis à Febre Aftosa, provenientes de outras 
propriedades nos estabelecimentos que mantenham bovinos não vacinados, deve ser comunicado ao 
Escritório Seccional em até dois dias úteis pelo produtor ou pelo Médico Veterinário Responsável Técnico, 
devendo a UAV antecipar a inspeção regular à propriedade. 
 

Art. 9º - Na Guia de Trânsito Animal emitida para o transporte ao LANAGRO/Pedro 
Leopoldo de bovinos sensíveis destinados a testes de vacinas deverá constar a observação “bovinos 
envolvidos em testes de vacina contra Febre Aftosa” e a relação de identificação individual desses bovinos. 
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Art. 10 - O Escritório Seccional envolvido deverá assegurar-se da vacinação contra Febre 

Aftosa com vacinas aprovadas pelo MAPA, daqueles bovinos envolvidos nos testes de vacinas contra Febre 
Aftosa, após o final desses testes e antes de qualquer movimentação para outro estabelecimento, exceto se 
destinados ao abate imediato. 
 

Art. 11 - Os estabelecimentos escolhidos não poderão estar localizados próximos a lixão, 
abatedouros, laticínios e parques de exposição. 
 

Art. 12 - Os estabelecimentos escolhidos deverão ter boa estrutura referente a curral, 
tronco e brete para a realização do trabalho. 
 

Art. 13 - Os estabelecimentos vizinhos àqueles com bovinos envolvidos em testes de 
vacinas deverão ser mantidos sob vigilância epidemiológica diferenciada e regularmente, incluindo a 
vacinação assistida de seus rebanhos nas etapas de vacinação regulares. 
 

Art. 14 - A emissão das GTA’s ocorrerá somente no Escritório Seccional responsável pelo 
município onde o estabelecimento está localizado. 
 

Art. 15 - Os custos das viagens de supervisão da brincagem e os de vigilância 
epidemiológica serão suportados pelo produtor. 
 

Belo Horizonte, 16 de dezembro de 2014. 
 

 
 

Altino Rodrigues Neto 
Diretor-Geral 

 

 


