
Problemas e propostas de pesquisa e ação para Saúde 
Aviária e Humana.

Doenças Prioritárias: Influenza; New Castle; West Nile Virus

1) Desconhecimento técnico científico da interface aves 
domésticas e aves silvestres – interações do agente, 
hospedeiro e ambiente (e do  biológicas, ecológicas e 
patogênicas de agentes, hospedeiros e ambiente);

. Reavaliar os pontos “oficiais” eleitos como prioritários para 
vigilância de aves silvestres no BR. (Ampliação ou mudança 
de áreas);

. Colônias próximas a áreas de produção avícola;

. Monitorar aves vivas e mortas;

. Ampliação dos censos;

. Aves silvestres em contato direto e periferia dos aviários de 
produção



2) Capacidade diagnóstica e laboratorial – agilidade na 
determinação dos resultados, volume de amostras que 
podem ser processadas, diagnóstico epidemiológico.

Ampliação da Rede diagnóstica, Idéia de criar laboratórios 
de “triagem”, por exemplo, em Universidades, setor 
Privados e institutos, com Diagnóstico Definitivo nos 
Laboratórios Oficiais. CONECTA COM:
Desconhecimento Técnico e Grupos de Vigilância e 
Saúde Pública

3) Grupos de Vigilância – Localizados e Fixos, Coleta e 
Monitoria Continuada, 

Identificar e “Fortalecer” os grupos: Universidade/Indústria, 
CONECTA-SE com desconhecimento técnico

4) Padronização ou Equivalência das técnicas de 
amostragem biológica, censo e diagnóstico.



5) Vigilância e Monitoramento – Quando, Onde, Como 
(Clínico e Imunológico).

Pontos elencados como prioritários para aves silvestres e 
base de georeferência da indústria avícola do MAPA. 
CONECTA COM: Desconhecimento Técnico

6) Saúde Pública
Levantamento sorológico (H5, H7, H9 ...) em pessoas nas 

áreas de “risco” e atividades ocupacionais relacionadas, 
CONECTA-SE COM: comunicação de risco e grupos de 
vigilância

Educação em saúde para produção avícola de 
subsistência (programa do MDA “Avicultura familiar”) 
CONECTA-SE COM: comunicação de risco



7) Comunicação de risco – como passar as informações 
para população em situações críticas.

8) Informação e Integração de redes de Informação –
centralização, disponibilização, comunicação 
interinstitucional e internacional.

Informações das esferas de Saúde Pública, Saúde Aves 
Silvestres, Aves Domésticas Industria ou não. 
CONECTA-SE com todos os itens


