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China relata primeiro caso de gripe 
aviária altamente patogênica em 

2022
AviSIte

A China relatou seu primeiro caso de gripe aviária altamente patogênica este 
ano, após um surto de gripe aviária H5N1 ter sido detectado entre aves 
selvagens na província de Qinghai, no noroeste, disse o Ministério da 
Agricultura em comunicado nesta sexta-feira.
As autoridades locais abateram e descartaram 273 aves infectadas e nenhuma 
infecção foi encontrada em aves, disse. 

Canadá restringe importação de 
carne de aves e ovos de algumas 

áreas dos Estados Unidos devido a 
casos de gripe aviária

Notícias 
Agrícolas

A Agência Canadense de Inspeção de Alimentos (CFIA) está atualmente 
respondendo a casos de gripe aviária H5N1 altamente patogênica (HPAI, na 
sigla em inglês) em aves de criação em todo o Canadá. Isso serve como um 
forte lembrete de que a gripe aviária está se espalhando pelo mundo e que 
qualquer pessoa com animais de fazenda deve praticar bons hábitos de 
biossegurança. Todas as aves cruas e todos os produtos e subprodutos de aves 
que não são totalmente cozidos e enlatados ou hermeticamente selados, 
incluindo ovos e alimentos crus para animais de estimação, provenientes, 
processados ou embalados das zonas restritas vindas dos estados listados estão 
sob restrição até novo aviso. 
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https://www.avisite.com.br/china-relata-primeiro-caso-de-gripe-aviaria-altamente-patogenica-em-2022/
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/granjeiros/322511-canada-restringe-importacao-de-carne-de-aves-e-ovos-de-algumas-areqas-dos-estados-unidos-devido-a-casos-de-gripe-aviaria.html#.Yt6Ij3bMJPY
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Campanha da EFSA contra a peste suína 
africana é estendida pelo terceiro ano

Suinocultura 
Industrial

A campanha da Autoridade Europeia de Segurança Alimentar (EFSA)  'Acabe com a peste 
suína africana' foi prorrogada pelo terceiro ano consecutivo. É gerido em parceria com 
autoridades locais em dezoito países: Albânia, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Croácia, 
República Checa, Estónia, Grécia, Hungria, Kosovo , Letónia, Lituânia, Montenegro, 
Macedónia do Norte, Polónia, Roménia, Sérvia, Eslováquia, Eslovênia.
Esta iniciativa faz parte dos esforços em curso da EFSA, da Comissão Europeia e de outros 
organismos internacionais para travar a propagação da PSA na UE e nos países vizinhos.
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https://www.suinoculturaindustrial.com.br/imprensa/campanha-da-efsa-contra-a-peste-suina-africana-e-estendida-pelo-terceiro-ano/20220725-095909-X348
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Austrália recolhe carne com traços 
de vírus de aftosa e peste suína 

africana
BeefPoint

O governo da Austrália confirmou que identificou fragmentos dos vírus da 
febre aftosa e da peste suína africana em produtos de carne suína que 
estavam à venda em supermercados de Melbourne, a segunda maior cidade 
do país. O Departamento de Agricultura, Pesca e Silvicultura retirou os 
produtos do mercado e reforçou a vigilância e a testagem em outros itens.
Por não se tratar de vírus ativo, a Austrália mantém seu status de área livre de 
aftosa. “Os oficiais estão no processo de garantir a segurança dos produtos e 
fazer testes. Mais informações serão fornecidas quando essas investigações 
forem concluídas”, disse o governo, em nota. Segundo as autoridades 
australianas, as doenças não representam ameaça à saúde humana.
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https://www.beefpoint.com.br/australia-recolhe-carne-com-tracos-de-virus-de-aftosa-e-peste-suina-africana/
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