APOIO

Em caso de dúvidas converse
com o médico veterinário que
atende os seus animais, ou
DEFIS

procure a unidade local de
saúde animal da Secretaria de

ANEMIA
INFECCIOSA
EQUINA

Estado da Agricultura e do
Abastecimento (SEAB) mais
próxima da sua propriedade!

CSA
Conselho de
Sanidade Agropecuária

NÃO TEM CURA!
INFORMAÇÕES

Endereço e telefone da Unidade Local de Saúde Animal

Laboratórios credenciados para realização do exame de AIE:

http://www.agricultura.gov.br

www.seab.pr.gov.br
Núcleos Regionais da SEAB ou
EMATER.

CSA
Conselho de
Sanidade Agropecuária

O QUE É ANEMIA
INFECCIOSA EQUINA?

COMO SABER SE O ANIMAL
ESTA REALMENTE DOENTE

É uma doença causada por vírus que
acomete apenas os equídeos (cavalos,
asininos e muares), não sendo transmissível
para o homem.

É necessário chamar um Médico Veterinário
para colher sangue, preencher a resenha do
animal e realizar o exame.

COMO MEU ANIMAL PODE
SE INFECTAR ?

O MEU ANIMAL RESULTOU POSITIVO
PARA ANEMIA INFECCIOSA EQUINA,
O QUE DEVO FAZER ?

O vírus é encontrado no sangue dos
equídeos doentes, por isso o uso de
material sujo com sangue como: agulhas
usadas em vacinas; freios; esporas; selas e
arreios podem contaminar o seu animal;

Não existe tratamento e nem vacina para
esta doença, por isso, os equídeos positivos
são sacrificados pelo Serviço de Defesa
Sanitária Oficial do Paraná;

A doença pode ser transmitida por picadas
de insetos que se alimentam de sangue de
animais doentes (mutucas, mosca dos
estábulos e muitos outros insetos).

O sacrifício do animal é feito de maneira
indolor, respeitando as normas de bem-estar
animal;
Não existe custo ao produtor para a
realização do sacrifício, porém não cabe
indenização.

QUAIS OS SINAIS DA DOENÇA ?
Febre, fraqueza, anemia, perda de peso,
cansaço e inchaço (edema) nas patas;
O animal pode estar aparentemente
saudável e ser portador da doença, por isso
o exame laboratorial é fundamental.

PORQUE OS ANIMAIS POSITIVOS
SÃO SACRIFICADOS
Como a doença é crônica e não tem cura, o
animal pode se tornar um portador da
doença, ou seja, ele pode infectar vários
outros equídeos da sua propriedade e das
propriedades vizinhas.

O QUE DEVO FAZER PARA QUE
O MEU ANIMAL NÃO ADOEÇA ?
Não introduzir novos animais na
propriedade sem o exame negativo para
Anemia Infecciosa Equina;
Aplicar repelente de insetos nos animais;
Controlar a população de insetos com o
uso de inseticidas, principalmente em
áreas alagadiças da propriedade;
Lavar com água e sabão os utensílios de
montaria;
Usar uma agulha para cada animal
durante a vacinação e aplicação de
medicamentos;
Comprar, vender e levar seu animal em
eventos (feiras, cavalgadas, exposições,
rodeios e etc) somente com o exame
negativo para Anemia Infecciosa Eqüina.

Lembrete
Sempre transporte seu animal com a
Guia de Transporte Animal (GTA).

www.fundepecpr.org.br
Este é um informe técnico, não jogue fora, pode ser útil para consulta.
O Meio Ambiente agradece.

