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A febre aftosa (FA) é uma doença viral, febril, aguda e altamente contagiosa que 
afeta várias espécies domésticas e silvestres. Sua ocorrência resulta em grandes 

 

O principal resultado do estudo consistiu na confecção de mapa de risco relativo 
 

 

 

 

afeta várias espécies domésticas e silvestres. Sua ocorrência resulta em grandes 
impactos negativos na cadeia pecuária e na economia de um país ou região1. 

para a ocorrência de FA em Goiás (Figura 3). No mapa está ilustrado o nível de  
probabilidade de ocorrência de cada município do estado, sempre relativos à 

 
 

impactos negativos na cadeia pecuária e na economia de um país ou região . 
Atualmente, o Brasil encontra-se em fase de erradicação da doença, buscando 

probabilidade de ocorrência de cada município do estado, sempre relativos à 
unidade experimental com escore mais alto. Os níveis foram classificados por 

 

 

 
reconhecimento internacional de todo o território nacional como livre sem 
vacinação2

unidade experimental com escore mais alto. Os níveis foram classificados por 
graduação de cor, numa escala em que o valor mínimo possível é igual a 0 e o 

 
 

vacinação . 
Para tanto, novas estratégias para controle da doença devem ser desenvolvidas e 

máximo é igual a 1.   

  

aplicadas, uma vez que a vacinação em massa não será mais aplicada. Neste 
sentido, a vigilância direcionada ao risco se apresenta como ferramenta adequada à 

 

 

 

 

 

sentido, a vigilância direcionada ao risco se apresenta como ferramenta adequada à 
situação epidemiológica da FA no Brasil3. 
 

 

situação epidemiológica da FA no Brasil
O presente estudo teve como objetivo gerar a classificação do risco de ocorrência 

de FA em Goiás utilizando a avaliação de fatores de risco (FR) com vistas a auxiliar 
 

 

 
de FA em Goiás utilizando a avaliação de fatores de risco (FR) com vistas a auxiliar 
o serviço veterinário oficial no delineamento de atividades de controle e alocação de 

 

o serviço veterinário oficial no delineamento de atividades de controle e alocação de 
recursos.  

 

 

Este estudo foi conduzido no estado de Goiás, avaliando dados de todas as 
propriedades rurais (126.345) com animais susceptíveis à FA distribuídas nos 246 

 

propriedades rurais (126.345) com animais susceptíveis à FA distribuídas nos 246 
municípios do estado. O método utilizado trata-se de modelo proposto por Dos 

 Santos et al4 que lança mão de avaliação de múltiplos fatores por meio da 
combinação dos fatores de risco. 

 
combinação dos fatores de risco.  

Nesse sentido, foram avaliados e combinados diversos FR que resultaram na  

 

Nesse sentido, foram avaliados e combinados diversos FR que resultaram na 
obtenção de escores de risco de introdução, disseminação e ocorrência de FA no 
estado de Goiás (Tabela 1).

 
estado de Goiás (Tabela 1). 

 
 

Tabela 01: Valores dos escores de introdução, disseminação e ocorrência de FA.  

 
 

 

Escore Valor mínimo Valor máximo Média Desvio padrão 

 

Figura 3: Mapa de risco de ocorrência da FA no estado de Goiás. 
Introdução 0,1380 0,5312 0,2859 0,0665 

Disseminação 0,084 0,6134 0,2149 0,0731
Figura 3: Mapa de risco de ocorrência da FA no estado de Goiás.
 

O resultado refletiu uma composição complexa dos FR avaliados e indicaram 

Disseminação 0,084 0,6134 0,2149 0,0731 

Ocorrência 0,0122 0,2287 0,0650 00352 

 

 O resultado refletiu uma composição complexa dos FR avaliados e indicaram 
comportamentos regionais referentes às variáveis analisadas. Houve uma 

Observando a distribuição dos escores, constatamos uma concentração dos 
municípios em baixos níveis dos três escores calculados (Figura 1).

comportamentos regionais referentes às variáveis analisadas. Houve uma 
distribuição consideravelmente difusa dos níveis de risco relativo. Notamos que os 
municípios de maior escore de risco de ocorrência de surto distribuírammunicípios em baixos níveis dos três escores calculados (Figura 1). municípios de maior escore de risco de ocorrência de surto distribuíram-se em 
diferentes regiões do estado, sendo na região sudoeste, sul, central e extremo norte.  

  
diferentes regiões do estado, sendo na região sudoeste, sul, central e extremo norte. 
Notamos também que grande parte dos municípios no oeste do estado 

 apresentaram risco relativo intermediário, enquanto houve uma concentração de 
municípios com baixo risco na região nordeste. 

 

municípios com baixo risco na região nordeste. 
Ao avaliar os municípios que apresentaram o maior risco de ocorrência, 

 constatamos que não houve predominância de variáveis em comum que 
apresentaram valores altos nestes municípios. No sentido contrário, municípios com  

 

apresentaram valores altos nestes municípios. No sentido contrário, municípios com 
baixo risco de ocorrência da FA apresentaram distribuição homogênea nos valores 

 

baixo risco de ocorrência da FA apresentaram distribuição homogênea nos valores 
das variáveis que compõem o escore de ocorrência.  

 Em conclusão, identificamos que municípios que demandam maior atenção do 
serviço veterinário oficial em Goiás encontram-se majoritariamente nas regiões  

 

serviço veterinário oficial em Goiás encontram-se majoritariamente nas regiões 
sudoeste, central e extremo norte do estado. Provavelmente, nestas regiões devem 

      

Figura 1: Distribuição dos municípios goianos por nível de escore de 
ser concentrados esforços no intuito de mitigar os riscos de ocorrência da doença no 
estado. Acreditamos que a presente classificação obtida nos resultados poderá       Figura 1: Distribuição dos municípios goianos por nível de escore de     

      introdução, disseminação e ocorrência de FA. 
estado. Acreditamos que a presente classificação obtida nos resultados poderá 
auxiliar os gestores das políticas e estratégias para o controle da FA, possibilitando 

 

Considerando extensão territorial e tamanho de rebanho, também observamos 
melhor aproveitamento de recursos. Além disso, o modelo pode ser adaptado para 
realidades regionais e também ajustado para sua aplicação no controle de outras Considerando extensão territorial e tamanho de rebanho, também observamos 

concentração do escore de risco de ocorrência de FA nos níveis mais baixos (Figura 
realidades regionais e também ajustado para sua aplicação no controle de outras 
doenças de interesse oficial, econômico e social. 

2).  
doenças de interesse oficial, econômico e social.
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