
TRANSMISSÃO E SINTOMAS

PRECAUÇÕES E HIGIENE

SOBRE O VÍRUS

GRIPE DAS AVES
ALGO COM QUE SE PREOCUPA?



A gripe aviária é uma doença viral altamente contagiosa que ocorre 
principalmente em aves de capoeira.

Os primeiros casos foram notificados na China em 1997 com a estirpe 
altamente patogénica (H5N1), capaz de matar aves domésticas em 

menos de 48 horas. Desde que foi detectado um surto na Rússia e no 
Cazaquistão em 2020, o vírus propagou-se rapidamente por toda a Europa. Entre Outubro de 2021 e 
Setembro de 2022, a Europa sofreu a mais devastadora epidemia de gripe aviária altamente patogénica 
(GAAP) com 37 países europeus afectados e 50 milhões de aves abatidas em estabelecimentos afectados. 
O público em geral não tem motivos para recear: a maioria dos vírus da gripe aviária não causam doenças 
nos seres humanos. A transmissão do vírus aos seres humanos ocorre apenas em ocasiões muito raras, e 
apenas através do contacto próximo com aves infectadas. A carne de aves de capoeira e os ovos podem 
ser consumidos sem qualquer perigo, desde que sejam devidamente cozinhados.

GRIPE DAS AVES

SINTOMAS

TRANSMISSÃO

EM AVES DE CAPOEIRA 
A doença espalha-se através do: 

Contacto directo entre aves infectadas 

Contacto com secreções de aves 

contaminadas Contacto com equipamento, 

veículos, gaiolas, vestuário, roedores, ...

EM HUMANOS 

Como mencionado anteriormente, os vírus da 

gripe aviária não causam normalmente doenças 

na especie humana. Os raros casos humanos da 

doença têm sido associados ao contacto directo 

e intenso com aves vivas. O vírus entra no corpo 

através da boca, nariz e olhos.

SOBRE O VÍRUS

• Vírus da gripe tipo A. 

• Várias estirpes que vão da baixa patogenicidade 

(LPAI) à alta patogenicidade (HPAI). 

• Dois subtipos: 

 » Estirpes transmissíveis ao homem, como as 

estirpes H5N1, H7N9, H9N2 

 » Estirpes não conhecidas de transmissão ao 

ser humano, como o vírus H5N8 

• Permanece infectado durante longos períodos 

de tempo no ambiente. 

• Susceptível a desinfectantes de largo espectro 

(EN14476) e destruído por aquecimento. 

Inactivado por cozedura de todas as partes dos 

alimentos a > 70°C (160°F). 

A doença pode variar de suave a rapidamente 

fatal para todas as espécies de aves. A 

mortalidade das aves com a estirpe altamente 

patogénica H5N1 pode aproximar-se dos 100 por 

cento. Os sintomas são:

Febre alta
Compor-
tamento 

letargiCo

redução da produção 
de ovos

morte

edema de Cabeça e pesCoço

desCarga  
nasal  

muCoide

Áreas neCrótiCas esbranquiçadas 
de pele em Favos e barbilhões

perda de 
apetite

Febre ( ≥ 38 °C)

tosse

dor de garganta

vómito

sangramento do nariz ou 
das gengivas

dor no peito

dores abdominais

respiração diFíCil

Sintomas frequentes
Menos frequentes

O período de incubação da Gripe Aviária é de  
1 - 10 dias até 17 dias após a exposição.



PRECAUÇÕES E HIGIENE

HIGIENE DAS MÃOS E DA PELE

SUPERFÍCIES

ROUPA

 � Lavar as mãos com água e sabão (deixá-lo em contacto durante pelo 

menos 10 minutos). Remover toda a sujidade visível. 

 � Desinfectar as mãos durante 30 segundos com um desinfectante que 

cumpra a norma EN 14476 (ver lista anexa). 

 � Limpar as superfícies/gaiolas e remover toda a sujidade visível. Deixar 

o detergente pelo menos 10 minutos em contacto com a superfície. 

 � Desinfectar as superfícies/gaiolas com um desinfectante que cumpra a 

norma EN14476 (ver lista anexa). 

 � O vestuário de trabalho das pessoas que trabalham em aves de 

capoeira (ou outras empresas relacionadas) deve ser lavado com 

um desinfectante depois de ter sido exposto à gripe aviária. 

 � A desinfecção do vestuário de trabalho deve ser feita com um 

detergente que cumpra a norma EN14476 (ver lista anexa). 

A melhor maneira de prevenir a infecção pelo vírus da gripe aviária é evitar fontes de contaminação 

sempre que possível. A maioria das infecções humanas com vírus da Gripe Aviária ocorreram após 

contacto directo próximo ou prolongado com aves de capoeira doentes ou mortas infectadas. 

Em caso de contaminação: 

• As explorações infectadas devem ser submetidas a quarentena. 

• O bando de aves infectadas ou potencialmente expostas deve ser destruído. 

• Os celeiros, veículos, vestuário, botas, etc., devem ser devidamente limpos e desinfectados, 

seguindo as directrizes das autoridades sanitárias nacionais. 

• Os trabalhadores de um ambiente avícola que tenham contacto directo ou indirecto com aves/

aves contaminadas devem seguir procedimentos de segurança, as recomendações da OMS, da 

FAO e das respectivas autoridades sanitárias nacionais. 

RECOMENDAÇÕES GERAIS

 � Evitar o contacto entre animais domésticos e aves selvagens.   

Evitar o contacto com animais/gaiolas de animais contaminados. 

 � Siga as boas práticas de segurança alimentar (cozinhe bem   

os seus alimentos) e de higiene alimentar.  

 � Suspeita de um caso de gripe aviária?   

Não toque nos animais ou gaiolas, consulte as suas autoridades sanitárias 

locais e siga rigorosamente todos os procedimentos necessários.



GRIPE  
DAS AVES
MEDIDAS DE HIGIENE PARA
CONTROLO & PREVENÇÃO 

Christeyns oferece produtos de higiene das mãos aprovados de acordo 
com a norma EN14476. 

HIGIENE DAS MÃOS

Phago'Rub Gel SPS Gel de desinfecção das mãos hidroalcoólico. 

Phago'Rub Solution SPS Anti-séptico de mãos líquido hidroalcoólico. 

Christeyns oferece produtos de desinfecção aprovados EN14476 para pavimentos e superfícies 
adequados para ambientes alimentares e não alimentares. 

HIGIENE DE PAVIMENTOS E SUPERFICIES

Phago'Spore
Produto pronto-a-usar para a limpeza e 

desinfeção de superficies à base de ácido 
peracético.

Phago'Spray DASR
Produto hidroalcoólico para desinfeção, por 
pulverização, de superfícies em contato com 

alimentos. Sem necessidade de enxaguamento.

Phago'Wipes DASR
Toalhetes hidroalcoólicos para desinfeção, por 
pulverização, de superfícies em contato com 

alimentos. Sem necessidade de enxaguamento.

Phago'Surf ND
Detergente desinfectante para pavimentos, 
superfícies e equipamentos. Indicado para 

superfícies em contacto com alimentos.

Mida Chriox 5 Desinfectante à base de ácido peracético.

Mida Chriox 15 Desinfectante à base de ácido peracético.



MAIS INFORMAÇÃO
Esta panorâmica mostra apenas uma parte da nossa gama de produtos. Contacte o 

seu especialista Christeyns para mais informações, conselhos ou soluções adicionais 

sobre biocidas e desinfecção. Utilize os biocidas em segurança. Leia sempre o rótulo 

e as informações sobre o produto antes da sua utilização. 

CHRISTEYNS PORTUGAL •  
Entrada de Paço de Arcos, Zoom Business Park - Edifício E, Escritório 1  •  

2735-307 Cacém  •  T +351 214 276 390  •  
E  info.portugal@christeyns.com  WWW.CHRISTEYNS.COM

A Christeyns oferece produtos à base de ácido peracético, aprovados pela norma EN14476  
e segundo o RKI na utilização de processos de lavandaria.

CONCEITOS DE HIGIENE E LAVAGEM DE ROUPA

Peracid Asepsis
Branqueador oxigenado 
e agente desinfectante.

Peracid Forte
Branqueador oxigenado e agente de 
desinfeção concentrado para baixas 

temperaturas.

Sanoxy Classic Branqueador multifuncional à base de perácidos.

Sanoxy Asepsis Branqueador multifuncional 3 em 1 à base de 
perácidos.

Selox Micran 4g/l + Peracid Forte 6ml/l 15 minutos a 40°C

Select Power 1,5 g/l + Peracetic Forte 1,0 ml/l 10 minutos a 60°C

Cool Care 0,5 g/l + Cool Asepsis 8,75 g/l 10 minutos a 60°C

Cool Intense 0,5 g/l + Cool Asepsis 8,75 g/l 10 minutos a 60°C

Majestic Exellent, Maxima Sava, Color 1,5 g/l + Peracid Forte 0,6 ml/l 10 minutos a 70°C

Osmaflux Profi 3 g/l + Personril 2 ml/l 15 minutos a 60°C

Osmaflux Profi 3g/l + Personril 1,6 ml/l 10 minutos a 70°C

Desosan 6 g/l 15 minutos a 60°C

Christeyns oferece também uma grande variedade de barreiras sanitárias, desde simples distribui-
dores de produtos químicos até às entradas higiénicas completas com desinfecção exclusiva. 

EQUIPAMENTO DE HIGIENE
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1. World Health Organization

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/avian_influenza/en/

http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/about/en/

http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/avian_influenza/riskassessment_AH5N8_201611/en/

2. European Centre for Disease Prevention and Control

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/avian_influenza/pages/index.aspx 

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/risk-assessment-avian-influenza-H5N8-europe.pdf

3. Center for Disease Control and Prevention - US

https://www.cdc.gov/flu/avianflu/avian-in-humans.htm#searchTarget 

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/14/11/08-0509_article

https://www.cdc.gov/flu/pdf/avianflu/avian-flu-transmission.pdf

4. World Organisation for Animal Health

http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/web-portal-on-avian-influenza/about-ai/

http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/docs/pdf/OIE%20Q%26A/H5N8/QA%20H5N8%20Nov%202014.pdf

5. Food and Agriculture Organization of the United Nations

http://www.fao.org/avianflu/en/disinfection.html

http://www.fao.org/avianflu/en/qanda.html

MAIS INFORMAÇÕES

Contacte o seu responsável local CHRISTEYNS 
para o ajudar a encontrar uma solução que se 
adapte à sua situação pessoal.

WWW.CHRISTEYNS.COM

CHRISTEYNS PORTUGAL - Entrada de Paço 
de Arcos, Zoom Business Park - Edifício E, 
Escritório 1, 2735-307 Cacém
T +351 214 276 390
E info.portugal@christeyns.com


