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A peste suína africana (PSA) é causada por um vírus complexo da família Asfarviridae que infeta 
diferentes espécies de suídeos. A doença é devastadora nos suínos domésticos e com grande impacto 
socioeconómico nos países afetados. Os métodos de prevenção, controlo e erradicação da PSA, traduzem-
se na implementação de medidas sanitárias rigorosas e complexas devido às características do agente 
causal (VPSA), aos mecanismos da sua manutenção e disseminação na natureza e de transmissão e 
interação com o hospedeiro e pelo facto de até à data não se ter obtido uma vacina eficaz que a possa 
prevenir.  

Em África, a PSA é desde longa data enzoótica em países a Sul do Sara e no início na década de 
sessenta do século XX, a Península Ibérica e outros países na Europa, nas Caraíbas e América do Sul 
(Brasil) foram atingidos, tendo persistido em Portugal e Espanha até início do anos noventa e até à data 
apenas de forma restrita na Ilha da Sardenha em Itália. 

O silêncio de PSA durante mais de uma década na esmagadora maioria dos Países da União 
Europeia, alcançado por implementação de normas restritas de prevenção, controlo e erradicação, é 
atualmente colocado em jogo com o recrudescimento de focos de doença em África onde são atingidos a 
maioria dos países ao Sul do Sara e com a sua introdução e dispersão a partir de 2007 em diferentes 
países do Cáucaso (Geórgia, Arménia, Azerbaijão), na Federação Russa e mais recentemente em 2011 na 
Ucrânia.  

Os mecanismos de manutenção e de disseminação da PSA em África e na Europa de Leste são 
diversos e complexos. Enquanto em África a doença se mantem através de diferentes ciclos 
epidemiológicos entre argasídeos (carraças moles), suínos selvagens e suínos domésticos (África Oriental 
e Austral), ou apenas entre suínos domésticos (África Ocidental), na Europa de Leste, onde até à data não 
se reconhece o papel de argasídeos, a manutenção e disseminação da doença faz-se entre suínos 
domésticos doentes e sãos envolvendo-se ainda populações de javalis (sus scrofa) igualmente suscetíveis.  

A persistência da PSA nos países da Europa de Leste e em África, aliada à sua potencial 
disseminação por diferentes meios e agravada pelo incremento global de mobilidade de pessoas, animais 
e bens, constituem presentemente um risco acrescido para a suinicultura na União Europeia. 

A implementação de medidas preventivas, incluindo o reconhecimento dos fatores de risco e a 
elaboração de planos de contingência face a potenciais ameaças de introdução da PSA, deve constituir 
prioridade na tomada de decisões conducentes à proteção do espaço Europeu contra a PSA.  
 


