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110.000 aves serão abatidas após 
descoberta de gripe aviária em 

fazenda alemã
Reuters 

Cerca de 110 mil frangos serão abatidos após um surto de gripe aviária H5N8 
em uma fazenda no norte da Alemanha, disseram autoridades nesta quinta-
feira. A doença foi confirmada em uma fazenda produtora de ovos em 
Langwege, no distrito de Vechta, no estado da Baixa Saxônia, disse o conselho 
distrital de Vechta.

Estudo apresenta que realidade 
virtual pode melhorar a saúde das 

aves

Avicultura 
Industrial

Usando a tecnologia de realidade virtual, os cientistas simularam um ambiente 
ao ar livre em galinheiros. Eles descobriram que mostrar cenas de galinhas em 
ambientes mais “naturais” reduziam os indicadores de estresse no sangue e na 
microbiota intestinal das galinhas. As cenas de RV também induziram mudanças 
bioquímicas relacionadas ao aumento da resistência à bactéria E. coli, que 
apresenta riscos à saúde de aves e humanos que comem ovos contaminados.
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https://www.reuters.com/world/europe/110000-hens-be-slaughtered-after-bird-flu-found-german-farm-2022-08-11/?utm_source=Sailthru&utm_medium=newsletter&utm_campaign=global-healthcare&utm_term=Health%20Report%20-%202021%20-%20Master%20List
https://www.aviculturaindustrial.com.br/imprensa/estudo-apresenta-que-realidade-virtual-pode-melhorar-a-saude-das-aves/20220811-090114-E324
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Dificuldade no controle do javaporco 
aumenta risco de peste suína no Brasil

Globo Rural

“O Javali desempenha no mundo inteiro um papel muito importante na manutenção do 
vírus da Peste Suína Africana e na sua transmissão. O Brasil é um país livre, mas essa é uma 
população que nos preocupa muito no caso de uma entrada desse vírus no Brasil”, 
pontuou a médica veterinária e representante da Ministério da Agricultura, Lia Treptow 
Coswig, durante painel sobre o assunto realizado durante o Salão Internacional de 
Avicultura e Suinocultura (SIAVS) em São Paulo.

Taiwan segue em alerta para peste suína 
africana

Suinocultura 
Industrial

A Agência Nacional de Imigração repetiu ontem um apelo para que as pessoas não tragam 
carne de porco para Taiwan de áreas afetadas pela peste suína africana, citando um 
número crescente de infrações por estrangeiros nos últimos dois meses.
Qualquer pessoa pega trazendo ou enviando produtos suínos para Taiwan de áreas 
afetadas pela peste suína africana pode enfrentar uma multa de até US$ 1 milhão, assim 
como qualquer pessoa que receba esses pacotes, disse a agência.
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https://globorural.globo.com/Noticias/Criacao/Suinos/noticia/2022/08/dificuldade-no-controle-do-javaporco-aumenta-risco-de-peste-suina-no-brasil.html
https://www.suinoculturaindustrial.com.br/imprensa/taiwan-segue-em-alerta-para-peste-suina-africana/20220815-091330-H562
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Seca: suinicultores prepararam medidas 
para sustentabilidade ambiental e social

CNN Portugal

“Roteiro para a sustentabilidade ambiental e social da suinicultura” é o projeto que a FPAS 
está desenvolvendo, em parceria com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a 
Universidade de Évora e o Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, 
para identificar as lacunas existentes no setor e “criar um documento orientador para os 
próximos 10 anos”.
Em declarações à agência Lusa, o presidente da FPAS, David Neves, disse que o projeto 
incide em três vertentes, nomeadamente a valorização dos efluentes suinícolas, para que 
passem a ser tratados como um recurso em vez de um resíduo, o uso eficiente da água, a 
alimentação animal, as emissões atmosféricas e a eficiência energética nas explorações.
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https://cnnportugal.iol.pt/suinicultores/seca/seca-suinicultores-prepararam-medidas-para-sustentabilidade-ambiental-e-social/20220815/62fa0baf0cf2f9a86eb15f87
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Mapa realiza simulação de 
emergência zoossanitária em Mato 

Grosso
MAPA

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e o Instituto de 
Defesa Agropecuária do Estado do Mato Grosso (Indea-MT), realizaram um 
exercício prático simulando um caso fictício de febre aftosa para preparar as 
equipes nas mais diversas situações, em caso de ocorrência de focos de uma 
doença emergencial no Brasil. 
O treinamento, realizado no município de Juscimeira, no período de 30 de 
julho a 05 de agosto, envolveu mais de 236 pessoas e incluiu em sua parte 
teórica, além da febre aftosa, abordagens sobre a peste suína africana, peste 
suína clássica e influenza aviária. 
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https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias-2022/mapa-realiza-simulacao-de-emergencia-zoossanitaria-em-mato-grosso
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