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Capítulo 1 
INTRODUÇÃO 

 
 

 
A Portaria Ministerial nº 193 de 19 de setembro de 1994, consolidou e estruturou o PNSA-

PROGRAMA NACIONAL DE SANIDADE AVÍCOLA, do MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 

PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO (MAPA), considerando a importância da produção 

avícola nacional no contexto nacional e internacional. Em relação à ocorrência das principais 

doenças de notificação a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), o PNSA 

desenvolveu programas sanitários para controle de doença de Newcastle, Salmonelas e 

Micoplasmas. A influenza aviária é considerada exótica no Brasil. 

 

Em 13 de março de 2000 o IMA-INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA publicou a 

Portaria nº 370 que consolidou o  PROGRAMA ESTADUAL DE SANIDADE AVÍCOLA-

PESA. A partir desta data as medidas de controle sanitário, contidas no Programa Nacional 

de Sanidade Avícola, entre outras, foram implantadas em Minas Gerais. 

 

No Estado de Minas Gerais o controle e execução das ações, RELACIONADAS À 

SANIDADE AVÍCOLA em aves comerciais (frango de corte e postura) são de 

responsabilidade do IMA. O controle e execução das ações do programa em relação ao 

plantel de Matrizes, Avos e Bisavos são de responsabilidade do MAPA. 
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Programa de Sanidade Avícola em MG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordenadorias Regionais do IMA com maior concentração Avícola 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

TERMINAÇÃO

LINHAS PURAS E BISAVÓS
AVÓS 

MATRIZES 

POSTURA/ 
FRANGO DE 
CORTE 

REPRODUÇÃO 

IMA 

SEDESA/MG

 

CR Uberaba 

CR 
Uberlândia 

Avicultura 
comercial 

 

CR 
Bambui

CR   
Viçosa      CR 

oliveira
CR 

Passos

 CR 
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CR           
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Varginha

CR Patos de 
Minas
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Capítulo 2 
CONCEITOS 

 
 
• Vigilância Epidemiológica:  
 

“Conjunto de atividades que permite reunir a informação indispensável para conhecer, a 
qualquer momento, o comportamento ou história natural das doenças, bem como detectar 
ou prever alterações de seus fatores condicionantes, com o fim de recomendar as medidas 
indicadas e eficientes que levem à prevenção e ao controle de determinadas doenças”. 
 
•  Biossegurança: 
 

“Biosseurança significa o desenvolvimento e a implementação de normas rígidas que terão 
a função de proteger o rebanho contra a introdução de qualquer tipo de agente infeccioso, 
seja ele vírus, bactéria, fungo e/ou parasito”. 
 
•  Vazio sanitário: 
 

“Vazio Sanitário é o tempo em que deverão permanecer despovoadas as instalações de um 
estabelecimento avícola após a realização de lavagem e a desinfecção do galpão”. 
 
• Aves comerciais:  
 

“Geração de aves destinadas ao abate e/ou produção de ovos para consumo”.  
 
• Ovos Férteis: 
 

“São os ovos fecundados aptos para a incubação”.  
 
• Pintos de 1 dia: 
 

“Aves de um dia são aquelas com idade não superior a 72 horas após a eclosão e que 
nesse período não receberam qualquer fonte externa de alimentação ou água”. 

• Ratitas:  
 

“Aves corredoras que não possuem a capacidade de voar e que apresentam esterno sem 
quilha (avestruz -Struthius camellus e ema -Rhea americana )”.  
 
• Ratitas de um dia: 
 

 Ave com até 7 (sete) dias após a eclosão, que não tenha se alimentado, nem bebido água.  
 
•  Núcleo: 
 

“Área física adequadamente isolada, de manejo comum, constituída de um ou mais 
galpões”. 
 
•  Galpão: 
 

“Unidade física de produção avícola, caracterizada como unidade de um núcleo, que aloja 
um grupo de reprodutores, aves para produção de carne e / ou ovos, da mesma espécie ( 
exceção das linhas puras de seleção genética) e da mesma espécie”. 
 
• Lote: 
 

“Grupos de aves com a mesma finalidade, origem e idade de alojamento em um ou mais 
galpões”. 
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Capítulo 3 
ANATOMIA DAS AVES 

 
Anatomia Geral 
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Sistema Respiratório 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema Digestivo 
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Sistema Reprodutor 
                        

                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistema Linfóide 

GEMA IMATURA

FOLÍCULO VAZIO

CLOACA
ÂNUS 

VAGINA 

ÚTERO 

GEMA MADURA 

INFUNDÍBULO 

MAGNO 

OVIDUTO: 72cm de 
 comprimento 
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CAPÍTULO 4 
PRINCIPAIS ENFERMIDADES 

  

DOENÇA AGENTE 
CAUSADOR 

SINTOMAS TRANSMISSÃO PROFILAXIA 

Bouba 
Aviária  Adenovírus 

- Lesões cutâneas que 
pode variar de rósea a 
cinza-escuro 
localizada:pés,cabeça 
e pernas; 
- Lesões sobre as 
narinas poderá causar 
corrimento nasal; 
- Lesões sobre as 
pálpebras poderá 
causar perda do olho, 
lacrimejamento, 
corrimento purulento, 
fechamento das 
pálpebras. 

- Contato direto 
entre aves; 
- Aerossois;  
- Insetos 
hematófagos e 
moscas são 
vetores da 
doença 

- Limpeza das 
intalações; 
- controle de 
insetos e moscas;
- vacinação das 
aves; 
 

Bonquite 
Infeccioa Coronavírus 

-Tosse, espirro, 
estertores traqueais, 
inchaço na face, 
lacrimejamento 
intenso; 
- com ou sem 
desenvolvimento 
nervoso; 
- acomete aves jovens;
- comprometimento da 
qualidade dos ovos. 

- Contato direto 
entre aves; 
- Via fezes, 
aerossóis, 
alimentos, água, 
equipamentos, 
roupas, 
calçados 
contaminados 
pelo vírus 

- Controle 
Sanitário da 
Granja; 
- Limpeza e 
desinfecção das 
instalações; 
- Vacinação das 
aves 

 
Coriza 

Infecciosa 

 
Haemonphilus 

gallinarum 

- Corrimento nasal; 
- espirros ; 
- edema na face 
abaixo dos olhos 

- Contato direto 
entre aves; 
- Aerossóis; 
- Contaminação 
de água e 
alimento 

- Boa sanidade do 
plantel; 
- Separação das 
aves por lotes da 
mesma idade 
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DOENÇA AGENTE 
CAUSADOR 

SINTOMAS TRANSMISSÃO PROFILAXIA 

Cólera 
Aviária 

Pasteurella 
multocida 

- Febre; 
- Depressão; 
- Perda de apetite; 
- Eliminação de muco 
pela boca; 
- Diarréia; 
- Aumento da 
frequência respiratória;
- Barbela, articulações 
e colem plantar 
inchados e com pus. 

- Contato direto 
entre aves 
- Aerossóis - Práticas de 

manejo 
adequado, com 
limpeza e troca 

de cama; 
- Vacinação. 

 

 
 

Coccidiose 

Protozoários: 
-Eimeria 
tenella 
-Eimeria 
necatrix 
-Eimeria 
acervulina 
e outros 

- Diarréia intensa e 
sanguinolenta; 

- alta mortalidade; 
- diminuição da 

produção de ovos. 

- Contaminação 
da cama, água, 
ração, 
equipamentos, 
roupas e insetos 
por oocistos. 

- Uso na ração de 
coccidiostáticos; 
- limpeza das 
instalações, troca 
de cama; 
- controle de 
moscas; 
- pode-se vacinar.

Doença de 
Gumboro Reovírus 

- Prostação intensa; 
- Incoordenação 
motora; 
- Diarréia aquosa; 
- Canibalismo; 
- Penas cloacais 
aderidas; 
- Inflamação da cloaca 

- O vírus é 
eliminado via 
fezes e 
transportados 
entre galpões 
através de 
equipamentos e 
roupas. 

- Controle 
sanitário rígido; 
- Limpeza e 
desinfecção das 
instalações; 
- Vazio sanitário; 
- vacinação das 
aves.  

Micoplasmo
se 

- Micoplasma 
gallinarum; 

- M. sinoviae; 
- M. 

Meleagridis 
(perus) 

- Estertores traqueais; 
- Dificuldade 
respiratória; 
- Tosse; 
- Espirros; 
- Baixa produção de 
ovos; 
- M. Sinoviae ataca as 
articulações causando 
sinovite; 
- edema das 
articulações e coxins; 
- aves aleijadas. 

- Contato direto 
entre aves; 
- Contato com 
água, alimentos 
e aerossóis 
contaminados; 
- Transmissão 
vertical através 
do ovário 

- Aves matrizes 
livre de 
Micoplasma; 
- Aquisição de 
pintinhos de 
granjas livres de 
Micoplasma; 
- Controle 
sanitário; 
- Medidas que 
evitam o 
estresse, 
umidade e frio. 
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DOENÇA AGENTE 
CAUSADOR 

SINTOMAS TRANSMISSÃO PROFILAXIA 

Salmonelose 

-Salmonella 
pullorum 

 
(pulorose) 

- Alta mortalidade em 
aves jovens; 
- Aves amontoam-se 
sob a campânula 
- Anorexia; 
- Sonolência; 
- Diarréia 
esbranquiçada; 
- Penas e fezes 
aderidas na cloaca; 

- Transmissão 
vertical através 
do ovário. 

- Sacrifício das 
aves positivas; 
- Vazio sanitários 
- Controle 
sanitário; 
- Aves matrizes 
livres de 
Salmonellas; 
- aquisição de 
pintinhos livres de 
Salmonellas. 

Salmonelose 

-Salmonella 
gallinarum 

 
(Tifo Aviário) 

 

- Alta mortalidade em 
aves adultas e em 
desenvolvimento; 
- Depressão; 
- Anorexia; 
- Desidratação; 
- Anemia; 
- Diarréia. 

- Transmissão 
vertical através 
do ovário. 

- Sacrifício das 
aves positivas; 
- Vazio sanitários 
- Controle 
sanitário; 
- Aves matrizes 
livres de 
Salmonellas; 
- aquisição de 
pintinhos livres de 
Salmonellas. 

Salmonelose 

-Salmonella 
typhimurium 

 
 
 

- Alta mortalidade nas 
restrita nas primeiras 
semanas de vida; 
- Depressão; 
- Debilidade; 
- Diarréia; 
- Desidratação; 

- Transmissão 
vertical através 
do ovário. 

- Sacrifício das 
aves positivas; 
- Vazio sanitários 
- Controle 
sanitário; 
- Aves matrizes 
livres de 
Salmonellas; 
- aquisição de 
pintinhos livres de 
Salmonellas. 

Doença de 
Marek Herpesvírus 

- Paralisia; 
- Depressão 
antecedendo à morte; 
- Edema dos nervos 
vago, branquial e 
ciático 

- Contato direto 
entre aves; 
- aerossóis 

- Vacinação no 1º 
dia de vida do 
pintinho; 
- Controle 
sanitário 
eficiente. 
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DOENÇA AGENTE 
CAUSADOR 

SINTOMAS TRANSMISSÃO PROFILAXIA 

Doença de 
Newcastle Paramixovírus 

-Tosse; 
- Espirros; 
- Estertores Traqueais; 
- Manifestações 
nevosas; 
- Respiração ofegante; 
- Asas caídas; 
- Pernas distendidas; 
- Torcicolo; 
- Andar em circulo; 
- Depressão; 
- Paralisia; 
- Diarréia aquosa 
esverdiada; 
- Edema no pescoço, 
barbela e ao redor dos 
olhos; 
- Postura de ovos 
deformados; 
- Baixa produção de 
ovos. 

- Contato direto 
entre aves; 
- Aerossóis; 
- Ingestão de 
água e 
alimentos 
contaminados; 
 

- Vacinação das 
aves; 
- Controle de 
aves silvestres na 
granja; 
- Medidas 
sanitárias 
eficientes, como 
limpeza e 
desinfecção das 
instalações, 
controle do 
trânsito de 
veículos e 
pessoas na 
granja. 

Inflenza 
Aviária 

Influenza tipo 
A 

- Tosse; 
- Espirros;  
- Corrimento nasal e 
ocular; 
- Sinusite; 
- Diminuição na 
produção de ovos; 
- Diarréia; 
- Edema de cabeça e 
face; 
- Desordens nervosas; 
- Anorexia; 
- Em perus pode ocorrer 
despigmentação do ovo 
e má formação da casca
 

- A eliminação 
do vírus é 
através das 
fezes e 
secreções 
respiratórias 
levando a 
contaminação 
de camas, 
caminhões, 
equipamentos, 
produtos 
avícolas, 
pessoas, 
roupas, insetos, 
roedores e 
outros animais 
podem difundir o 
vírus. 

- Limpeza e 
desinfecção de 
instalações; 
controle do 
trânsito de 
pessoas e 
veículos; 
- Trabalhadores 
das granjas 
devem tomar 
banho e trocar de 
roupa ao entrar e 
sair do trabalho; 
- Aves mortas 
devem ser 
descartadas em 
fossa asséptica; 
- Controle de 
aves silvestres, 
roedores, insetos 
e outros 
aniamais. 



 

        INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA 
GERÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 

 

11
 
 

 
CAPÍTULO 5 

PRINCIPAIS ATIVIDADES 
 
 
 

 
• CADASTRO DE GRANJAS AVÍCOLAS  

 

• REGISTRO DE GRANJAS AVÍCOLAS 

 

• VISTORIA EM GRANJAS AVÍCOLAS 

 

• CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS REVENDEDORES DE AVES VIVAS 

 

• GEORREFERENCIAMENTO DE PONTOS DE RISCO PARA IA E DNC 

 

• FISCALIZAÇÃO DE EVENTOS PECUÁRIOS 

 

• FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE AVES 

 

• ATENDIMENTO A SUSPEITAS DE ENFERMIDADES - POP 

 

• ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO DE MORTALIDADE DE AVES (>10%) DESTINADAS 

AO ABATE-SIF 

 
• VIGILÂNCIA ATIVA EM AVES DE DESCARTE 
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5.1) CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS (GRANJAS) AVÍCOLAS 
 
 
- Todas as granjas de aves comerciais do Estado devem ser visitadas no mínimo duas 

vezes ao ano, conforme planejamento anual. 

 

- Na primeira visita é realizado o cadastro ou atualização cadastral e na segunda uma 

vistoria suplementar. 

 

• Procedimentos para realização do cadastro: 

 

 Preencher a ficha de cadastro de acordo com os dados solicitados; 

 O cadastro deverá ser realizado em modelo próprio (ver modelo em formulários); 

 Deverá ser preenchido o “Termo de Vistoria” (ver modelo em formulários),  

Obs: No termo de Vistoria devem ser relatadas as observações e orientações que não 

constam na ficha cadastral (caso seja relevante), além de registrar a atividade realizada; 

 Arquivar no ESEC: Termo de Vistoria e Formulário de Cadastro; 

 Enviar para a GDA: Formulário de Cadastro e Termo de Vistoria; 

 Em caso de atualização onde os dados da granja não foram alterados, enviar para a 

sede o Termo de Vistoria registrando que o cadastro foi atualizado e não ocorreram 

alterações. Caso sejam detectadas alterações nos dados cadastrais , preencher novo 

Formulário de Cadastro e enviar para a sede. 
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5.2) REGISTRO DE ESTABELECIMENTOS (GRANJAS) AVÍCOLAS 
 
 
- A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 56, DE 04/12/07, do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, estabelece os PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO, FISCALIZAÇÃO E 

CONTROLE DE ESTABELECIMENTOS AVÍCOLAS.  

 

- Em Minas Gerais, visando atender o disposto na referida Instrução Normativa, ficam 

definidos os procedimentos descritos abaixo: 

 

• Deverá ser entregue para o responsável pela granja ou responsável pela empresa 

integradora, um resumo* dos procedimentos e documentos necessários para registro das 

granjas avícolas comerciais; 

• Os documentos necessários para registro devem ser providenciados pelo interessado, 

sendo ele responsável pela granja ou responsável pela empresa integradora;  

• Todos os documentos devem ser entregues no Escritório do IMA, no qual a granja está 

localizada, a partir disso o Fiscal do IMA deverá realizar a INSPEÇÃO FÍSICO-SANITÁRIA 

com preenchimento de LAUDO -anexo IV-A IN Nº 56; 

• Todos os documentos necessários para registro deverão ser colocados, ordenadamente, 

em uma Pasta de Processo específica para este fim (a Pasta deve ser encaminhada pela 

GDA para as CR´s, que distribuirá aos ESEC´S de acordo com o número de granjas); 

• Com o processo completo o ESEC/CR deverá devolver a Pasta para a GDA que irá 

registrar o estabelecimento avícola e emitirá a CERTIDÃO DE REGISTRO DE 

ESTABELECIMENTO AVÍCOLA (2 vias); 

• Finalizando o processo a Pasta será devolvida ao ESEC juntamente com as duas vias da 

CERTIDÃO. Uma das vias deverá ser arquivada no ESEC junto com a pasta e a outra 

deverá ser entregue ao interessado; 

• Somente aquelas granjas com o CADASTRO ATUALIZADO podem ser registradas no 

IMA; 

• Os documentos necessários para o registro  estão descritos na  IN Nº 56 - Capítulo II, 

ARTIGO 9º  
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RESUMO * 

REGISTRO DE ESTABELECIMENTOS AVÍCOLAS COMERCIAIS 

De acordo com a Instrução Normativa nº 56, de 04 de dezembro de 2007, É 
OBRIGATÓRIO o registro dos estabelecimentos avícolas comerciais de MG no IMA - 

Instituto Mineiro de Agropecuária. 

1. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REGISTRO: 
 

Os Estabelecimentos Avícolas Comerciais preexistentes deverão adequar-se aos 

procedimentos de registro junto ao escritório local do IMA, apresentando os seguintes 

documentos: 

 Requerimento de solicitação ao órgão (anexo III-A da IN 56); 

 Cópia do cartão de CNPJ (para pessoa jurídica); 

 Cópia do registro na Junta Comercial do Estado ou do contrato social da firma (para 

pessoa jurídica); 

 Cópia do CPF (para pessoa física); 

 Cópia do cadastro no INCRA ou cópia da inscrição do imóvel na Receita Federal (para 

pessoa física); 

 Cópia da inscrição ou declaração de produtor rural (para pessoa física); 

 Cópia do contrato de arrendamento ou parceria registrado em cartório, se houver; 

 Anotação de responsabilidade técnica do Médico Veterinário; 

 Croqui ou o levantamento aerofotogramétrico, indicando as instalações, estradas, cursos 

d'água e prop.   limítrofes; 

 Planta baixa das instalações na escala compatível com a visualização da infra-estrutura 

instalada; 

 Memorial descritivo das medidas higiênico-sanitárias e de biossegurança ; 

 Documento comprobatório da qualidade microbiológica, física e química da água de 

consumo, conforme padrões da   vigilância sanitária, ou atestado da utilização de 

fornecimento de água oriunda de serviços públicos de abastecimento de água. 

OBS: PRAZO MÁXIMO DE 2 ANOS 
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2.   ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NA GRANJA: 

 Para os estabelecimentos avícolas comerciais preexistentes: instalação de telas com 

malha não superior a 2 cm nos vãos externos livres dos galpões; 

 Nos estabelecimentos produtores de aves ornamentais que já utilizam galpões fechados 

instalar tela de malha não superior a 2 cm. 

OBS: PRAZO DE 5 ANOS 

 Os estabelecimentos devem possuir cerca de isolamento de no mínimo 1,5 m de altura 

em volta do galpão ou do núcleo, com afastamento de no mínimo 5 m, não sendo permitida 

o trânsito de pessoas ou entrada de outras espécies animais. Além disso as instalações 

devem ser construídas com materiais que permitam limpeza e desinfecção 

 

3.  ALTERAÇÕES DOS DADOS CADASTRAIS: 

 Os estabelecimentos avícolas comerciais deverão comunicar ao IMA, a mudança de 

responsável técnico, apresentando a documentação correspondente do respectivo sucessor;  
 OBS: PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS 
 Toda mudança de endereço, nome empresarial ou ampliações de estrutura física, bem 

como a alienação ou o arrendamento do Estabelecimento, deverá ser obrigatoriamente 

atualizada no IMA. 

 

 4. CONSULTA A LEGISLAÇÃO NA ÍNTEGRA: 
 www.ima.mg.gov.br  /  www.agricultura.gov.br 
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5.3) VISTORIA EM GRANJAS AVÍCOLAS 
 
 
• Objetivos de vistorias em granjas avícolas:  
 

* Vigilância Epidemiológica 

 Vistoria suplementar; 

 Atender a denuncias; 

 Manter cadastro atualizado; 

 Repassar informações ou orientações necessárias. 

 

• Procedimentos: 
 

 Preencher termo de vistoria relatando o objetivo da visita, situação encontrada e 

recomendações; 

 Deixar uma via do Termo de Vistoria na granja e arquivar outra no ESEC; 

 Encaminhar cópia dos Termos para GDA. 
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5.4) CADASTRAMENTO DE REVENDEDORES DE AVES VIVAS 
 
 
• O cadastro e fiscalização do comércio de aves vivas tem como objetivos: 

 

 Atender ao Plano Nacional de Prevenção à Influenza Aviária e de Controle e Prevenção 

da Doença de Newcastle; 

 Identificar  pontos de risco para DNC e IA; 

 Auxiliar para manutenção do status sanitário da avicultura de MG. 

 

• Amparado Legal: 

 

 IN nº 17 de abril de 2006 (Federal) 

 Portaria nº 783 de julho de 2006 (Estadual) 

 

Obs: A venda de aves vivas é permitida apenas em estabelecimentos comerciais 

CADASTRADOS NO IMA E GEORREFERENCIADOS. 

 

• Procedimentos: 

 

 O Cadastro deve ser realizado em formulário próprio; 

 Durante as fiscalizações deve ser preenchido o Termo de Fiscalização; 

 O Estabelecimento deve providenciar um Livro de Registro com capa dura e folhas 

numeradas; 

 O Livro de Registro deve ser mantido no estabelecimento para efeito de fiscalização; 

 Abertura do livro deve ser realizada pelo Fiscal do IMA (com data/assinatura e carimbo); 

 Livro de Registro deve conter as seguintes informações: 

 Origem das aves (o estabelecimento deve conter as GTA´S para comprovação da 

origem); 

  Destino das aves; 

  Medidas sanitárias executadas durante o alojamento; 

  Mortalidade. 
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5.5 ) GEORREFERENCIAMENTO DE PONTOS DE RISCO PARA IA E DNC 
 
• Procedimentos: 

 
 Deslocar até o ponto considerado de risco para avaliação; 

 Preencher termo de fiscalização (para estabelecimentos) ou termo de vistoria (para 

propriedade/área rural); 

 Realizar o Georreferenciamento  (Coordenadas Geográficas/SAD 69); 

 Registrar os dados dos pontos considerados de risco no programa GEODSA; 

 Em caso de abatedouros, especificar se o mesmo está sob Inspeção Federal (SIF), 

Estadual (SIE) ou Municipal(SIM);  

 Em caso de estabelecimentos revendedores de aves vivas ver item 5.4. 

 
• Principais critérios para avaliação de risco: 

 

 Abatedouros de aves;  

 Regiões de grande aglomeração (região, localidade ou comunidade de alta concentração 

de granjas ou criatórios de aves); 

 Estabelecimentos revendedores de aves vivas; 

 Parques Ecológicos e Zoológicos; 

 Regiões de invernada de aves; 

 Reservas indígenas ou assentamentos; 

 Mercados e Feiras Livres; 

 Lixões e aterro sanitário; 

 Aeroportos e portos; 

 Outros (de acordo com a  região ). 
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5.6 ) FISCALIZAÇÃO DE EVENTOS PECUÁRIOS 
 
 
• A Participação de aves, incluindo ratitas, em eventos pecuários será permitida somente 

quando aquelas forem procedentes de estabelecimentos certificados com livre de 

Mycoplasma e Salmonella; 

 

• A Participação de aves, incluindo ratitas, em eventos pecuários será permitida somente 

quando forem apresentados exames individuais sorológicos para doença de Newcastle, com 

validade de 30 dias; 

 

• É permitida a participação de aves ornamentais passeriformes, exóticas ou não a flora 

nacional, em eventos pecuários, somente quando acompanhada de GTA OFICIAL (MÉD. 

VETERINÁRIO), e de laudo de inspeção sanitária emitido pelo médico veterinário; 

 

• A entrada e saída de aves, em eventos pecuários, devem ser registradas no MAPA DE 

ENTRADA E SAÍDA de animais. 
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5.7 ) FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE AVES 
 
• A Guia de Trânsito Animal - GTA é obrigatória para TODAS as aves  e ovos férteis 
 
Quem pode emitir ? 
 

 Médico Veterinário Habilitado (exceto para aves de descarte-Interestadual e 
passeriformes para eventos) 

 Médico Veterinário Oficial 
 
 
• O trânsito Interestadual de aves e ovos férteis tem passagem obrigatória pelos  
corredores sanitários especificados abaixo (Port. nº 783/06) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Procedimentos em caso de irregularidades no trânsito de aves  
 

 Impedir deslocamento; 
 Retorno à origem, se possível (em fronteira /antes de ingressar em MG); 
 Destruição da carga ou das aves;  
 Multas/Infrações:  ver manual de Procedimentos de Fiscalização de Trânsito (COF) 

 
Atenção: Aves com sinais de doenças INFECTO-CONTAGIOSAS (Corrimento, diarréia, 
espirros, etc.) ou ALTA MORTALIDADE em trânsito: 
 

 Impedir deslocamento; 
 Comunicar ao ESEC/CR;  
 Vistoria na origem (Comunicar a GDA para providências). 

 
 

 
 
 
 

Estados Rodovias/Corredores* 

MG-BA 418(Nanuque), 116(Divisa Alegre) 

MG-ES 262 (Martins Soares) 

MG-RJ 040 (Matias Barbosa), 116(Além Paraíba) 

MG-SP 153 (Fronteira), 381(Extrema), 050 (Delta)  

MG-GO-MS 040(Paracatú), 251(Unaí), 153 (Carneirinho) 
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5.8) ATENDIMENTO A SUSPEITAS DE ENFERMIDADES 
 
 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP 
 

 
 
• Procedimentos Iniciais: 
 
 

 Entrar em contato com a CR; 

 Deixar preparado todo material de coleta e formulários necessários; 

 Efetuar a visita ao local da suspeita de foco no menor intervalo de tempo possível, a partir 

da comunicação da suspeita (o Plano de Contingência diz que este intervalo não poderá 

exceder 12 horas); 

 A visita ao local deverá visar a não disseminação da doença para outras áreas; 

- Usar macacão e bota. É aconselhável utilizar roupas descartáveis, mascara e óculos ou 

roupas internas da própria granja, quando for o caso; 

- Deve ser realizada a troca de roupa no local; 

- Incineração ou enterro de todo material descartável e a limpeza e desinfecção de todo 

material não descartável, dentro da propriedade, com desinfetantes adequados; 

 Preencher termo de vistoria na propriedade (copia do termo de vistoria deverá ser 

encaminhada para a GDA, sendo a suspeita fundamentada ou não fundamentada); 

 

 

• Caso seja considerada uma SUSPEITA FUNDAMENTADA de uma das doenças de 

NOTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA, proceder da seguinte forma: 

 

 Interditar o estabelecimento; 

 Preencher termo de vistoria; 

 Coletar material com abertura de FORM-IN. 
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• Material que deve ser coletado para diagnóstico laboratoral: 
 

 Suabe de cloaca e traquéia  

- Nº aves coletadas: aprox. 5 a 6; 

-  Escolher aprox.  3 aves em início de sintoma e 2 aves ainda saudáveis; 

- acondicionar os suabes de cloaca e traquéia em frascos separados, com meio de 

transporte adequado; 

- Possibilidade de “pool” (8 a 10suabes/frasco); 

- Frascos/tubos devidamente fechados e identificados; 

- Utilizar suabes de algodão e frascos/tubos com tampa de rosca; 

- O material deve ser refrigerado (até 96 hs) ou congelado. 
 

 Soro Sanguíneo 

- Amostras individuais de 6 a 10 aves; 

- Enviar 2 ml em frascos devidamente fechados e identificados; 

- Utilizar seringas estéreis descartáveis – 3 ml; 

- Utilizar agulhas estéreis descartáveis – 25x7mm. 
 

 Necropsia 

- Sistema Digestivo: Intestino Delgado, Ceco com tonsilas, proventriculo, fígado e 

pâncreas; 

- Sistema Respiratório: Pulmões e Traquéia; 

- Sistema Nervoso: Cérebro; 

- Encaminhar em meio de transporte adequado, fornecido pelo LSA/IMA; 

- O material deve ser refrigerado (até 96 hs) ou congelado; 

- Atenção: não misturar os órgãos dos 3 sistemas 

 

Atenção: em caso de suspeita fundamentada o material coletado, acompanhado de FORM-

IN, deve ser encaminhado para o laboratório do IMA que irá encaminhar para o laboratório 

de referencia nacional. 
 

• Caso seja considerada uma SUSPEITA NÃO FUNDAMENTADA, proceder da seguinte 

forma: 
 

 Preencher Termo de Vistoria; 

 Repassar orientações para o produtor ou pessoa responsável pela criação das aves. 
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- Orientações Básicas:  

 

 Criar galinhas somente em condições sanitárias adequadas, em instalações fechadas, 

com cobertura e telas ;  

 Vacinar as aves (Marek, DNC, Bouba Aviária principalmente);  

 Procurar orientações com medico veterinário sobre manejo sanitário (vermífugos, 

vacinas, etc.) e alimentação adequada; 

 Não deixar pessoas estranhas, visitas, nem pássaros silvestres e roedores entrarem em 

contato com as aves e evitar visitar outras criações de aves, a biosseguridade é essencial 

para a criação de aves;   

 Adquirir aves somente de procedência conhecida e manter as aves recém-chegadas 

separadas das outras de sua propriedade;  

 Manter o local de criação limpo bem arejado e sem acesso a restos de comida ou 

carcaça de animais;  

 Procurar o IMA em casos suspeitos. 

 

Como avaliar se a suspeita é Fundamentada? 
 
Os sinais que preocupam, quando o produtor rural nos relata problemas na criação avícola, 

são principalmente: 

 

 Alta mortalidade em curto espaço de tempo; 

 Sinais respiratórios e digestivos evidentes; 

 Apatia severa das aves; 

 Sinais nervosos – torcicolo, opistótono, andar cambaleante ou em círculo (falta de 

coordenação motora); 

 

Obs: As condições de manejo sanitário devem ser avaliadas - aves sem controle sanitário 

estão sujeitas a inúmeras doenças que podem levar aos sintomas indicados acima e 

também a morte na maioria dos casos. É importante orientar todo individuo que queira criar 

galinhas a procurar assistência medico veterinária para orientações sobre manejo, 

biossegurança e alimentação. 
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5.9 ) ATENDIMENTO A NOTIFICAÇÃO DE MORTALIDADE DE AVES QUE FORAM 
DESTINADAS AO ABATE EM SIF 
 

Com vistas à implantação das ações divulgadas pelo MAPA (Ofício circular DIPOA nº 27/06 

e Ofício circular DSA nº 07/07) relacionadas à:  Notificação de mortalidade durante o 

alojamento de aves que foram destinadas ao abate;  Notificação de mortalidade durante o 

transporte do galpão até o abatedouro  ou à  Presença de sinais clínicos sugestivos de 

doenças de notificação obrigatória em aves, descrevemos a seguir  algumas  ações que  

envolvem  o SIF e a Defesa Sanitária Animal. 

 

• FATORES INDICATIVOS DE NOTIFICAÇÃO, PELO FISCAL DO SIF OU PELO RT DA 

GRANJA, AO SERVIÇO OFICIAL DE DEFESA SANITÁRIA (TABELA 1 em anexo): 

 

 Notificação quando determinado lote de aves enviado para abate apresentar taxa de 

mortalidade, durante o alojamento, superior a 10% em período inferior a 72 horas. 

 Notificação quando determinado lote de aves apresentar mortalidade igual ou superior a 

1% durante o transporte das aves até o abatedouro. 

 Notificação quando determinado lote de aves apresentar sinal clinico sugestivos de 

Influenza Aviária ou Doença de Newcastle. 

 

• ATRIBUIÇOES DO SIF: 

 

 Caso haja indicação no boletim sanitário das taxas de mortalidade especificadas (Tabela 

1 -Ofício Circular / DSA nº 7), e a causa for de ordem sanitária o SIF coleta material, 

comunica ao SEDESA/MG (que comunica ao IMA/GDA para investigação na origem) e o 

material coletado é encaminhado pelo SIF ao LANAGRO/CAMPINAS; 

 

 

 Quando detectados sinais clínicos compatíveis com Influenza Aviária ou Doença de 

Newcastle na plataforma de inspeção das aves, o abate é suspenso e deve ocorrer a 

comunicação imediatamente ao SEDESA/SFA, ou ao ÓRGÃO ESTADUAL DE DEFESA 

SANITÁRIA ANIMAL -IMA, para providências (coleta de material e investigação 

epidemiológica na granja de origem); 

 Caso haja indicação no boletim sanitário das taxas de mortalidade especificadas (Tabela 

1- Ofício Circular / DSA nº 7), o SIF verifica se houve visita do serviço oficial–IMA ao 

estabelecimento, descartando fenômenos sanitários como provável causa de mortalidade 
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(Ver próximo item). Caso tenha ocorrido o SIF não coleta material para exame e o abate 

ocorre normalmente. 

 

• MORTALIDADE POR CAUSAS NÃO RELATIVAS A DOENÇAS DE AVES: 

 

 Em caso de mortalidade por causas não relativas a doenças de aves, é necessário uma 

comprovação local, realizada pelo IMA, para que o abate seja realizado; 

 O Fiscal do IMA deve vistoriar a granja para constatar que não há irregularidades 

sanitárias e preencher o TERMO DE VISTORIA registrando a situação encontrada. 

 

• PROCEDIMENTOS: 

 

 A notificação (anexo II-- Ofício Circular / DSA nº 7) será encaminhada pelo SIF ou 

medico veterinário-RT para o SEDESA-MG QUE IMEDIATAMENTE comunicará a 

GERÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL-GDA/IMA.  A GDA encaminhará via fax ou  

e-mail para a CR  onde for localizada a granja de origem das aves;  

 A CR deverá comunicar ao ESEC e solicitar, o mais rápido possível, a vistoria na 

propriedade de origem das aves; 

 Na propriedade de origem das aves deve ser verificado se existem sinais indicativos de 

presença de enfermidade infecciosa (sinais clínicos e índices produtivos alterados); 

 Caso a suspeita seja NÃO FUNDAMENTADA, favor descrever no termo de vistoria a 

situação encontrada e a ausência de sinais sugestivos de doença; 

 Caso a suspeita seja FUNDAMENTADA devem ser adotados os procedimentos previstos 

para esta situação (Form-in, coleta de material, interdição e vigilância em propriedades 

vizinhas). Nestes casos entrar em contato com a GDA; 

 É OBRIGATÓRIO o preenchimento e o envio do TERMO DE VISTORIA para a GDA. 
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Fluxograma: 
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5.10 )VIGILÂNCIA ATIVA EM AVES DE DESCARTE 
 

• O Serviço de Defesa Sanitária animal deverá selecionar ao acaso, no mínimo, 10 (dez) 

colheitas por mês; 

 

• Os estabelecimento  incluídos nesta vigilância são aqueles com aves de descarte – 

postura e reprodução; 

 

• A colheita de material deve ser realizada pelo SEDESA-SFA ou pelo IMA, antes da saída 

do lote para abate; 

 

• Material coletado: Suabes de cloaca e Traquéia. 

 

Obs: Será repassada, para cada unidade local, uma programação (com antecedência), 

contendo as orientações necessárias e indicação das granjas a serem  trabalhadas. 
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CAPÍTULO 6 
     LEGISLAÇÃO 

 
 ÍNDICE DE LEGISLAÇÃO   
 

• LEGISLAÇÃO FEDERAL 
 

Ministério da Agricultura 
 

 Portaria nº 193 de 19/09/94 (Institui o PNSA / Cria comitê consultivo PNSA) 

 Portaria nº 70 de 03/03/94 (DNC – Notificação Obrigatória) 

 Instrução Normativa nº 32 de 13/05/02 (Normas para controle e erradicação de DNC) 

 Instrução Normativa nº 44 de 23/08/01 (Controle e Certificação de núcleos livres de 
Micoplasmoses)  

 Instrução Normativa nº 78 de 03/11/03  (Controle e Certificação de núcleos livres de 
Salmoneloses) 

 Instrução Normativa Conjunta nº 02 de 21/02/03 (Regulamento para registro e 
fiscalização de Ratitas) 

 Instrução Normativa nº 11 de 01/09/03 (Declara MG livre da DNC) 

 Plano de contingência para Doença de Newcastle -DNC e Influenza Aviária-IA  

  Instrução Normativa SDA nº 17 de 07/04/06 (Plano de Prevenção a Influenza Aviária e 
de controle e prevenção da Doença de Newcastle). 

 Instrução Normativa nº 56 de 04/12/07 (Procedimentos para registro e fiscalização de 
estabelecimentos avícolas) – revoga IN 04 

IBAMA 

 Portaria nº 36 de 15 /03/02 - IBAMA (Inclui avestruz como animal doméstico) 

 Portaria nº 93, de 07/07/98 (Anexo I – Listagem da fauna considerada doméstica) 

 LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

 Portaria nº 370 de 10/03/2000 (Altera e consolida o PESA) 

 Portaria conjunta IMA/MA 01 de 10/04/95 (Constitui o COESA/MG) 

 Lei 12.728 de 30/12/97 (Trânsito de aves e ovos/ Infrações e Penalidades) 

 Portaria  nº 530 de 27/08/02 (Valor GTA) 

 Portaria nº  531, de  29 de agosto de 2002 (Proíbe a emissão de ATI para Aves) 

 Portaria nº 613, de 22/10/03 (Estabelece normas para a entrada de ovos e cama de 
frango, e proíbe a entrada de aves vivas da região de Bastos/SP) 

 Portaria nº 783, de 19/07/06 (Disciplina o trânsito de aves e cama de aviário em MG). 

Obs: 

 - Toda legislação citada acima deve estar disponível nos Escritórios Seccionais para 
consulta.  

 -  Em caso de publicação de novas legislações este índice será  atualizado. 
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6.1 ) INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 17 E OFÍCIOS RELACIONADOS 
 
 
 

Plano Nacional de Prevenção a Influenza Aviária e de Controle e  

Prevenção da Doença de Newcastle 

 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. 

SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA. 

  

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 17, DE 7 DE ABRIL DE 2006. 
  

O SECRETÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA, DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 

PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, no uso da atribuição que lhe conferem os arts. 9º e 42, do 

Anexo I, do Decreto nº 5.351, de 21 de janeiro de 2005, com fundamento na Portaria 

Ministerial nº 193, de 19 de setembro de 1994, e o que consta do Processo no 

21000.001074/2006-37, resolve: 

  

Art. 1º Aprovar, no âmbito do Programa Nacional de Sanidade Avícola, o Plano Nacional de 

Prevenção da Influenza Aviária e de Controle e Prevenção da Doença de Newcastle em 

todo o território nacional, na forma do Anexo à presente Instrução Normativa. 

  

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

  

GABRIEL ALVES MACIEL 
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ANEXO  
 

PLANO NACIONAL DE PREVENÇÃO DA INFLUENZA AVIÁRIA E DE CONTROLE E 
PREVENÇÃO DA DOENÇA DE NEWCASTLE  

 

Art. 1º. O Plano Nacional de Prevenção da Influenza Aviária e de Controle e Prevenção da 

Doença de Newcastle é estratégia passível de aplicação em todas as Unidades da 

Federação (UF), para promover ações direcionadas à defesa sanitária animal, visando ao 

fortalecimento do sistema de atenção veterinária e à implementação do Programa Nacional 

de Sanidade Avícola (PNSA), em todo o território nacional.  

Art. 2º. A adesão das UF's às normas previstas no plano tem caráter voluntário. Os critérios 

descritos nesta Instrução Normativa servirão para avaliação dos sistemas locais de atenção 

veterinária e, conseqüentemente, para classificação das UF's por status sanitário em relação 

à Influenza Aviária e Doença de Newcastle.  

Art. 3º. Para efeito de implementação e operacionalização do Plano Nacional de Prevenção 

da Influenza Aviária e de Controle e Prevenção da Doença de Newcastle, e baseado em 

critérios geopolíticos, o Brasil será dividido em regiões.  

§ 1º O Departamento de Saúde Animal - DSA realizará auditorias periódicas, conforme 

critérios definidos em normas complementares, naquelas UF's que aderirem ao plano, a fim 

de confirmar a implementação das normas previstas no Plano Nacional de Prevenção da 

Influenza Aviária e de Controle e Prevenção da Doença de Newcastle e a adequação dos 

serviços de defesa sanitária animal.  

§ 2º. As UF's poderão aderir ao plano isoladamente, mediante a formação de blocos 

regionais de UF, ou ainda delimitando áreas internas em seu território, desde que 

apresentem garantias equivalentes de funcionamento do sistema de defesa sanitária animal 

na área proposta.  

Art. 4º. O DSA realizará, continuamente, a revisão e regulamentação dos manuais do PNSA, 

em especial no que concerne às atividades de rotina e de emergência sanitária da Influenza 

Aviária e Doença de Newcastle e à adequação das normas para os diferentes segmentos 

avícolas de reprodução, corte, postura comercial, ratitas, ornamentais e avicultura não-

comercial.  

Art. 5º Farão parte do Plano Nacional de Prevenção da Influenza Aviária e de Controle e 

Prevenção da Doença de Newcastle os seguintes setores:  

I - Secretaria de Defesa Agropecuária:  

a) Departamento de Saúde Animal - DSA;  

b) Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal - DIPOA;  
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c) Departamento de Fiscalização de Insumos Pecuários - DFIP;  

c) Coordenação-Geral de Apoio Laboratorial - CGAL;  

d) Coordenação do Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional - VIGIAGRO;  

II - Superintendências Federais de Agricultura - SFA;  

II - Secretarias de Agricultura Estaduais e seus Órgãos de Defesa Sanitária Animal; e  

IV - iniciativa privada.  

§ 1º. O DSA: 

I - coordenará as ações que visem à determinação da situação epidemiológica da região em 

relação à Influenza Aviária e Doença de Newcastle no Brasil, mediante a realização de 

inquéritos epidemiológicos anuais;  

II - manterá atualizado o marco legal de ações para combate à Influenza Aviária e Doença 

de Newcastle e os manuais de atuação do PNSA referentes aos procedimentos 

operacionais e atividades de campo e de emergência sanitária;  

III - definirá os parâmetros de equivalência de status sanitário e de níveis de eficiência na 

execução de atividades dos serviços de defesa sanitária animal, referentes ao Plano 

Nacional de Prevenção da Influenza Aviária e de Controle e Prevenção da Doença de 

Newcastle;  

IV - fornecerá material educativo modelo, para promoção de ações uniformes como previsto 

pelo PNSA, no território nacional, em todos os níveis de execução;  

V - editará as regras específicas de trânsito interestadual para os diferentes tipos de 

exploração avícola, visando às necessidades da implementação do Plano Nacional de 

Prevenção da Influenza Aviária e de Controle e Prevenção da Doença de Newcastle;  

VI - atualizará permanentemente os requisitos sanitários exigidos à importação e à 

exportação de aves vivas, material genético, produtos e subprodutos avícolas, visando ao 

atendimento das normas previstas pelo Plano Nacional de Prevenção da Influenza Aviária e 

de Controle e Prevenção da Doença de Newcastle;  

VII - estabelecerá modificações nas medidas de biosseguridade e higiênico-sanitárias para 

prevenção da Influenza Aviária e da Doença de Newcastle nos estabelecimentos avícolas 

nacionais; 

 VIII - manterá atualizado o cadastro nacional de médicos veterinários credenciados para 

emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA), para aves; IX - estabelecerá normas sanitárias 

para a participação de aves em eventos agropecuários. 

 § 2º. O DIPOA: 

 I - informará imediatamente ao DSA, a identificação da ocorrência de mortalidade acima de 

10% (dez por cento) em lotes de aves de corte, ocorrida num período inferior a 72 (setenta e 
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duas) horas, e descritas no boletim sanitário, previsto pela Portaria SDA nº 210, de 10 de 

novembro de 1998, Anexo IV;  

II - informará imediatamente ao DSA, a identificação de sinais característicos de Influenza 

Aviária ou Doença de Newcastle, durante a inspeção ante-mortem do lote; III - participará na 

vigilância ativa para Influenza Aviária e doença de Newcastle, mediante coleta de amostras 

biológicas em abatedouros, no momento da inspeção das aves.  

§ 3º. O DFIP: 

 I - realizará controle de vacinas, por UF, no que se refere à quantidade produzida ou 

importada por laboratório e da quantidade utilizada;  

II - avaliará vacinas e medicamentos disponíveis e realizará seus registros, por demanda do 

DSA.  

§ 4º. A CGAL: 

 I - garantirá oferta de diagnóstico laboratorial, demandado pelo DSA, para atendimento às 

atividades de monitoramento epidemiológico anual dos plantéis avícolas e dos processos de 

vigilância ativa e passiva para Influenza Aviária e Doença de Newcastle; 

II - desenvolverá, na rede laboratorial do LANAGRO, diagnóstico rápido e confirmatório para 

a Influenza Aviária e Doença de Newcastle, com modernização dos equipamentos e 

treinamento de técnicos responsáveis pela condução dos testes, objetivando a realização de 

monitoramento sorológico anual, sob demanda do DSA.  
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§ 5º A VIGIAGRO:  

I - coordenará a fiscalização, em todas as Unidades de Vigilância Agropecuária nos pontos 

de ingresso no País, da importação de: aves vivas, seus produtos e subprodutos 

comestíveis e não-comestíveis; ovos, seus produtos e subprodutos comestíveis e não-

comestíveis; ovos férteis e sêmen de aves, ou qualquer outro material de multiplicação 

animal de aves; produtos biológicos de aves;  

II - assegurará que os produtos supracitados serão passíveis de autorização prévia de 

importação e interceptação, proibição do ingresso ou destruição, quando originários ou que 

transitarem por países considerados de risco pelo DSA;  

III - garantirá a fiscalização dos resíduos sólidos de veículos de transporte aéreo, marítimo e 

terrestre, por meio da exigência do tratamento dos resíduos em áreas primárias, utilizando 

métodos de eficácia cientificamente comprovada, impedindo a entrada no território nacional 

de materiais passíveis de veiculação de doenças;  

IV - garantirá a fiscalização de bagagens acompanhadas e desacompanhadas, em terminais 

internacionais de desembarque de passageiros em aeroportos internacionais, postos de 

fronteira, portos marítimos e fluviais, realizando destruição de produtos agropecuários 

apreendidos sem a devida autorização de importação ou certificação;  

V - promoverá a intensificação das campanhas de educação sanitária dirigida aos 

passageiros em trânsito internacional.  

§ 6º. A SFA:  

I - assegurará, no âmbito estadual, o cumprimento das medidas sanitárias de rotina e 

emergenciais constantes da legislação vigente e do Manual de Contingência, frente a uma 

suspeita de Influenza Aviária ou Doença de Newcastle;  

II - credenciarão médicos veterinários para emissão de GTA para trânsito interestadual de 

aves;  

III - manterá atualizado o cadastro de médicos veterinários credenciados para emissão de 

GTA;  

IV - realizará ações educativas, de acordo com normas e outras fontes indicadas pelo DSA;  

V - participará do Comitê Estadual de Sanidade Avícola e nas ações dos Grupos de 

Emergência Sanitária em Sanidade Avícola Estadual;  

VI - atualizará o cadastro georreferenciado, em formato eletrônico, de todos os 

estabelecimentos avícolas de reprodução e produtores de ovos livres de patógenos 

específicos (SPF) ou controlados.  
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§ 7º Os Órgãos Estaduais de Defesa Sanitária Animal, das UF que aderirem ao plano:  

I - garantirão o funcionamento do sistema de atenção veterinária e de vigilância sanitária em 

sanidade avícola, para viabilizar a implementação do PNSA;  

II - adequarão a legislação estadual específica para a sanidade avícola, colocando-a em 

consonância com a legislação federal, contemplando a atuação em emergência sanitária;  

III - realizarão ações educativas, de acordo com normas e outras fontes indicadas pelo DSA;  

IV - criarão e promoverão a capacitação permanente de Grupo de Emergência Sanitária, 

conforme a regulamentação do DSA;  

V - participará do Comitê Estadual de Sanidade Avícola e nas ações dos Grupos de 

Emergência Sanitária em Sanidade Avícola Estadual;  

VI - atualizarão o cadastro georreferenciado, em formato eletrônico, de todos os 

estabelecimentos avícolas comerciais e os sítios de invernada de aves migratórias. Deverão 

ainda ser localizados e identificados por georreferenciamento: zoológicos, abatedouros e 

graxarias e estabelecimentos de comercialização de aves vivas.  

§ 8º. A iniciativa privada:  

I - comunicará, imediatamente, qualquer suspeita de presença de Influenza Aviária e 

Doença de Newcastle ao Serviço Oficial e executará as ações necessárias à completa 

investigação do caso;  

II - fomentará o desenvolvimento de fundos estaduais privados, reconhecidos pelo MAPA, 

para realização de ações emergenciais, frente ao acontecimento de foco da Influenza 

Aviária e Doença de Newcastle, nos plantéis avícolas comerciais ou não, incluindo a 

possibilidade de pagamento de indenizações;  

III - promoverá programas de educação continuada, dirigidos aos médicos veterinários, 

técnicos e produtores avícolas, conforme os manuais do PNSA;  

IV - participará do Comitê Estadual de Sanidade Avícola e nas ações dos Grupos de 

Emergência Sanitária em Sanidade Avícola Estadual;  

V - adotará ações mínimas de biosseguridade, definidas pelo PNSA, nos estabelecimentos 

avícolas comerciais.  

Art. 6º Os estados que aderirem ao Plano Nacional de Prevenção da Influenza Aviária e de 

Controle e Prevenção da Doença de Newcastle deverão, por ato legal, criar o Comitê de 

Sanidade Avícola Estadual, constituído por representantes da SFA, Órgão Estadual de 

Defesa Sanitária Animal, órgãos privados representativos do segmento avícola e 

comunidade científica, a fim de propor ações ao DSA, de acordo com a realidade estadual.  

Art. 7º. O DSA organizará, com periodicidade mínima anual, estudo de vigilância ativa para a 

Influenza Aviária e Doença de Newcastle.  
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§ 1º. O estudo abrangerá as UF que dispuserem de cadastro georreferenciado, em formato 

eletrônico, atualizado continuamente, junto à Coordenação de Sanidade Avícola - CSA, do 

DSA.  

§ 2º. Farão parte da população amostrada: aves comerciais de corte, aves de postura 

comercial, aves domésticas de criações não-comerciais e aves migratórias.  

Art. 8º. O DSA certificará estabelecimentos livres da Influenza Aviária e Doença de 

Newcastle.  

Parágrafo único. A certificação de que trata o caput deste Artigo abrangerá os 

estabelecimentos avícolas de reprodução e produtores de ovos SPF ou controlados.  

Art. 9º. A CGAL será responsável por realizar o credenciamento de laboratórios públicos, 

para diagnóstico sorológico de Influenza Aviária e Doença de Newcastle, em cada uma das 

UF's que apresentarem condições adequadas de execução do plano, para atendimento de 

vigilância passiva e programas de certificação de estabelecimentos.  

Art. 10. As SFA's deverão disponibilizar para o DSA a listagem de médicos veterinários 

credenciados para emissão de GTA e a listagem dos estabelecimentos certificados nos 

programas sanitários do PNSA.  

§ 1º. A CSA publicará a relação de médicos veterinários credenciados para emissão de GTA 

e a lista dos estabelecimentos certificados nos programas sanitários do PNSA, a ser 

disponibilizada no sítio eletrônico do MAPA, com atualização mensal.  

§ 2º. As SFA's encaminharão, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, à CSA, as modificações 

ocorridas nas listas de que trata o § 1º, deste artigo.  

Art. 11. O trânsito interestadual, para os diferentes tipos de exploração avícola de aves 

vivas, material genético, produtos e subprodutos comestíveis e não-comestíveis, obedecerá 

às seguintes regras:  

§ 1º. O trânsito interestadual de aves e ovos férteis, descritos nos incisos I, II, III, IV, V, VI, 

VII, VIII e IX, deste parágrafo, será autorizado, desde que os espécimes sejam provenientes 

de estabelecimentos certificados como livres de Micoplasma e Salmonella, conforme 

Instrução Normativa SDA nº 44, de 23 de agosto de 2001, e Instrução Normativa SDA nº 78, 

de 3 de novembro de 2003, e no caso de ratitas, a Instrução Normativa Conjunta 

SDA/SARC nº 02, de 21 de fevereiro de 2003.  

I - granjas de seleção genética de reprodutoras primárias (linhas puras), importadoras, 

exportadoras, produtoras de ovos férteis e aves de um dia para produção de bisavós;  

II - granjas de bisavós (bisavoseiras) importadoras, exportadoras, produtoras de ovos férteis 

e aves de um dia para produção de avós;  

III - granjas de avós (avoseiras) importadoras, exportadoras, produtoras de ovos férteis e 

aves de um dia para produção de matrizes;  
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IV - granjas de matrizes (matrizeiros) importadoras, exportadoras, produtoras de ovos férteis 

e aves de um dia, para produção de aves comerciais, matrizes recriadas de até 24 (vinte e 

quatro) semanas e outros fins;  

V - estabelecimentos produtores de frangas para postura comercial (aves com 90 dias de 

idade);  

VI - estabelecimentos de exploração de outras aves, ornamentais ou não, consideradas 

exóticas ou não, destinadas à reprodução e à produção comercial de carnes, ovos, ou 

penas, como perus, codornas, galinhas d'angola, avestruzes, emas, emus;  

VII - criações comerciais de avestruzes e emas, com produção de ovos férteis e filhotes, de 

no máximo 90 (noventa) dias de idade;  

VIII - ovos claros (produtos de incubatórios), destinados ao uso industrial;  

IX - estabelecimentos livres de patógenos específicos ou controlados.  

§ 2º. A GTA ou o Certificado de Inspeção Sanitária (CIS) deverá ser emitida por médico 

veterinário oficial ou credenciado pelo MAPA, quando responsável técnico pelo 

estabelecimento de origem das aves e ovos férteis, para os itens descritos no § 1º, deste 

artigo.  

§ 3º. A partir de data a ser definida pelo DSA, o trânsito interestadual de aves e ovos férteis, 

abordados nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX, do § 1o, deste artigo, somente será 

permitido se o estabelecimento de origem do material for certificado como livre de Influenza 

Aviária e Doença de Newcastle.  

§ 4º A partir de data a ser definida pelo DSA, o CIS para o trânsito interestadual de ovos 

claros, abordados no inciso VIII, do § 1o, deste artigo, somente será permitido se o 

estabelecimento de origem do material for certificado como livre de Influenza Aviária e 

Doença de Newcastle.  

§ 5º. O trânsito interestadual de aves de corte deverá ser acompanhado da GTA, emitida por 

médico veterinário oficial ou credenciado pelo MAPA, responsável técnico pelo 

estabelecimento de origem das aves.  

§ 6º O trânsito interestadual de aves de descarte de granjas de reprodução e aves de 

descarte de granja produtora de ovos para consumo deverá ser acompanhado da GTA, 

emitida por médico veterinário oficial. Essas aves deverão ser destinadas a abatedouros 

com inspeção federal. A emissão de GTA estará vinculada à comprovação de recebimento 

pelo SIF, do lote de aves de descarte encaminhado anteriormente.  

§ 7º Aquelas UF's que aderirem ao Plano Nacional de Prevenção de Influenza Aviária e 

Prevenção e Controle da Doença de Newcastle e que demonstrarem capacidade 

operacional de execução de todas as normas do PNSA poderão, como medida preventiva à 

possível entrada e disseminação dos agentes da Influenza Aviária e Doença de Newcastle 
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nos seus plantéis avícolas, proibir o trânsito interestadual de aves de corte, aves de 

descarte de granjas de reprodução e aves de descarte de granja de ovos de consumo, 

destinadas ao abate, devendo obedecer ao seguinte:  

I - para a interdição do trânsito interestadual de aves de corte, aves de descarte de granjas 

de reprodução e aves de descarte de granjas de ovos de consumo, destinadas ao abate, a 

UF deverá previamente submeter, à aprovação do DSA, o plano de operacionalização e 

fiscalização dessa atividade;  

II - a restrição de trânsito somente terá validade para as UF's que caracterizarem 

diferenciação de status sanitário ou de níveis de eficiência na execução de atividades dos 

serviços de defesa sanitária animal, em conformidade com o estabelecido no art. 5º, § 1o, 

alínea III, desta Instrução Normativa.  

§ 8º. Fica proibido o trânsito interestadual de esterco e de cama de aviário, bem como de 

resíduos de incubatórios e abatedouros, para qualquer finalidade. Excluem-se desta 

restrição, os materiais que tenham sido submetidos a tratamento aprovado pela SDA, capaz 

de assegurar a eliminação de agentes causadores de doenças.  

I - O trânsito interestadual desses materiais deve ser acompanhado de CIS, emitido pelo 

Médico Veterinário Credenciado pela SFA, especificando o tratamento a que o material foi 

submetido.  

§ 9º. Ao ser identificada, por programas de vigilância oficial, a presença da forma de alta 

patogenicidade do vírus de Influenza Aviária, ou de Doença de Newcastle, as seguintes 

medidas de controle de trânsito interestadual serão imediatamente adotadas, permanecendo 

em vigor até a conclusão das atividades de saneamento de foco, previstas no Manual de 

Contingência à Influenza Aviária e Doença de Newcastle:  

I - aves de um dia e ovos, provenientes de estabelecimentos descritos nos incisos I, II, III, IV 

e IX, do § 1º, deste artigo, deverão ser acompanhados de GTA emitida por médico 

veterinário oficial ou credenciado, após realização de amostragem sorológica negativa para 

Influenza Aviária e Doença de Newcastle, representativa do lote, cujos parâmetros serão 

definidos pelo DSA. A validade dos resultados sorológicos será de 30 (trinta) dias;  

II - aves e ovos, provenientes de estabelecimentos descritos nos incisos V, VI, VII e VIII, 

deverão ser acompanhados de GTA emitida por médico veterinário oficial ou credenciado, 

após realização de amostragem sorológica negativa para Influenza Aviária e Doença de 

Newcastle, representativa do lote, cujos parâmetros serão definidos pelo DSA. A validade 

dos resultados sorológicos será de 7 (sete) dias.  

III - ovos claros, provenientes de incubatórios descritos nos incisos VIII, deverão ser 

acompanhados de CIS emitido por médico veterinário oficial ou credenciado, após 

realização de amostragem sorológica negativa para Influenza Aviária e Doença de 
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Newcastle, representativa do lote, cujos parâmetros serão definidos pelo DSA. A validade 

dos resultados sorológicos será de 7 (sete) dias.  

Art. 12. A participação de aves, incluindo ratitas, em eventos agropecuários, como feiras, 

exposições, leilões e outras aglomerações animais, será autorizada somente quando 

aquelas forem procedentes de estabelecimentos certificados como livres de Mycoplasma e 

Salmonella, conforme definido na Instrução Normativa SDA nº 44, de 23 de agosto de 2001, 

e na Instrução Normativa SDA nº 78, de 3 de novembro de 2003 e, no caso de ratitas, na 

Instrução Normativa Conjunta SDA/SARC nº 02, de 21 de fevereiro de 2003.  

§ 1º É permitida a participação de aves ornamentais passeriformes, exóticas ou não à fauna 

nacional, em eventos agropecuários, somente quando acompanhadas de GTA emitida por 

médico veterinário oficial, e de laudo de inspeção sanitária emitido por médico veterinário, 

sem prejuízo das demais exigências legais.  

§ 2º. A partir de data a ser definida pelo DSA, a participação de aves em eventos 

agropecuários, incluindo ratitas, somente será autorizada para as aves originárias de 

estabelecimentos de reprodução, certificados como livres de Influenza Aviária e Doença de 

Newcastle.  

§ 3º Até a data a ser definida pelo DSA, será permitida em eventos agropecuários a entrada 

aves de estabelecimento não-certificado como livre de Influenza Aviária e Doença de 

Newcastle, somente quando apresentados exames individuais sorológicos negativos para 

Doença de Newcastle, com validade de 30 (trinta) dias, realizados em laboratório oficial.  

Art. 13. Os Órgãos Estaduais de Defesa Sanitária Animal deverão remeter à SFA, até o dia 

10 (dez) do mês subseqüente, o relatório de trânsito avícola para conhecimento, avaliação, 

consolidação e posterior envio à CSA/DSA.  

Art. 14. A partir de 12(doze) meses da data da publicação desta Instrução Normativa, a 

venda de aves domésticas vivas, por estabelecimentos comerciais, somente será permitida 

quando atendidas as condições descritas nos parágrafos seguintes.  

§ 1º Os estabelecimentos comerciais deverão ser cadastrados no órgão estadual de defesa 

sanitária animal.  

§ 2º As aves comercializadas deverão ser provenientes de estabelecimentos certificados 

pelo PNSA e estar acompanhadas de GTA emitida por médico veterinário oficial ou 

credenciado, responsável técnico pelo estabelecimento de origem.  

§ 3º Para controle do serviço oficial, um livro de registro contendo informações sobre a 

origem e destino das aves, e as medidas sanitárias executadas durante o alojamento e 

mortalidade, deverá ser mantido no estabelecimento e disponível para fiscalização, sempre 

que solicitado. Além disso, deve apresentar um memorial descritivo sobre as ações de 
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biosseguridade adotadas durante o alojamento dos animais, incluindo destino dos dejetos e 

de carcaças.  

Art. 15. A Coordenação de Produtos Veterinários do Departamento de Fiscalização de 

Insumos Pecuários (CPV/DFIP) controlará e supervisionará a distribuição de vacinas para 

Influenza Aviária e Doença de Newcastle, no que se refere à quantidade de vacinas 

produzidas e importadas e a quantidade desses insumos distribuídos por UF.  

Parágrafo único. O mapa de distribuição de vacinas registradas deverá ser entregue pelas 

empresas produtoras e importadoras, trimestralmente à CPV/DFIP, que será responsável 

pelo encaminhamento ao DSA.  

Art. 16. O boletim sanitário, de que trata a Portaria SDA nº 210, de 10 de abril de 1998, 

Anexo IV, deverá chegar ao Serviço de Inspeção Federal - SIF, com 24 (vinte e quatro) 

horas de antecedência ao abate das aves, contendo as seguintes informações:  

- dados do estabelecimento de origem das aves;  

- número inicial e final de aves alojadas por galpão; - doenças detectadas no lote, durante o 

alojamento; 

- tipo de tratamento a que o lote foi submetido, especificando o agente terapêutico 

usado e duração do tratamento, incluindo o uso de vacina para Doença de Newcastle; 

- data e hora de retirada de alimentação; e 

- assinatura do médico veterinário responsável pelo estabelecimento.  

§ 1º. Quando da análise do Boletim Sanitário, se constatada taxa de mortalidade igual ou 

superior a 10% (dez por cento), durante o alojamento das aves no estabelecimento de 

origem, o médico veterinário Fiscal Federal Agropecuário do SIF deverá realizar coleta de 

soro, swabe cloacal e traqueal, em até 1% (um por cento) das aves do lote, para posterior 

envio ao Laboratório Oficial, e enviar comunicação ao SIPAG, que cientificará ao SEDESA. 

 § 2º. Quando da análise do Boletim Sanitário, caso seja identificada taxa de mortalidade 

superior a 10% (dez por cento) num período inferior a 72 (setenta e duas) horas, desde o 

alojamento das aves no estabelecimento de origem até a emissão do boletim sanitário, ou 

quando identificada mortalidade igual ou superior a 1% (um por cento) durante o transporte 

das aves, do galpão ao abatedouro, ou ainda quando identificados sinais clínicos sugestivos 

de Influenza Aviária ou Doença de Newcastle no lote de aves, deverá ser realizada 

comunicação imediata ao Serviço de Inspeção de Produtos Agropecuários (SIPAG) e ao 

Serviço de Defesa Agropecuária (SEDESA) sobre o ocorrido. 
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• OFÍCIOS RELACIONADOS A IN 17 (MAPA)  
 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
Secretaria de Defesa Agropecuária 

Departamento de Saúde Animal 
Ofício Circular / DSA nº 7                                  Brasília, 24 de janeiro de 2007. 

 Para: SFA – Todas  
C.C.: SDA, DIPOA e CGAL.  
Assunto: Procedimentos permanentes de vigilância para influenza aviária e doença de 
Newcastle.  

Senhor Superintendente, 
 Referimo-nos à Instrução Normativa SDA no 17, de 7 de abril de 2006, que aprova o 

Plano Nacional de Prevenção à Influenza Aviária e Prevenção e Controle à doença de 
Newcastle, e ao Ofício Circular DSA no 137/06, que estabelece os critérios de avaliação dos 
órgãos de defesa sanitária animal das unidades da Federação que aderiram àquele plano.  

Informamos a V.Sa. que a falta de manifestação da unidade da Federação, quanto ao 
processo de adesão ao Plano Nacional de Prevenção à influenza aviária e Prevenção e 
Controle à doença de Newcastle não isenta o órgão estadual de defesa sanitária animal da 
responsabilidade de execução das ações de vigilância às doenças já definidas pela 
Instrução Normativa SDA no 32, de 15/5/2002; que as unidades da Federação que não 
aderirem ao referido plano não poderão adotar as medidas de restrição de trânsito baseadas 
no § 7º, do artigo no 11, da IN SDA no 17/06, e que, a partir de 31 de julho de 2007, serão 
automaticamente classificadas como nível “D”. Na mesma linha, dizemos que, durante os 
procedimentos de fiscalização dos serviços estaduais de defesa sanitária animal, 
necessários à classificação prevista no Ofício Circular DSA no 137/06, serão requeridas às 
SFA, algumas informações de sua competência, tais como:  

1. lista de médicos veterinários habilitados à emissão de Guia de Trânsito Animal - GTA 
para aves e ações de capacitação desses profissionais; 

2. lista de estabelecimentos de reprodução registrados no SEFAG, incluindo ratitas e 
acompanhamento do monitoramento sanitário no SEDESA; 

3. relatórios de execução dos procedimentos de vigilância para doença de Newcastle e 
influenza aviária.  

No que se refere ao trânsito interestadual de aves de descarte de granjas 
de reprodução e de granjas produtoras de ovos para consumo, o Artigo 11, da IN SDA no 
17/2006 prevê: 

§ 6o O trânsito interestadual de aves de descarte de granjas de reprodução e aves de 
descarte de granja produtora de ovos para consumo deverá ser acompanhado da GTA, 
emitida por médico veterinário oficial. Essas aves deverão ser destinadas a abatedouros 
com Serviço de Inspeção Federal – SIF. A emissão de GTA estará vinculada à comprovação 
de recebimento, pelo SIF, do lote de aves de descarte encaminhado anteriormente.  

Dessa forma, a emissão de GTA para aqueles estados onde não há abatedouros com 
SIF está em desacordo com as normativas vigentes. Solicitamos-lhe que informe aos 
Órgãos Estaduais de Defesa Sanitária Animal. Somente unidades da Federação com SIF 
poderão ser destino de lotes de descarte de aves de reprodução e de postura. O controle do 
recebimento da carga deve ser feito pela SFA da unidade da Federação de origem, em 
conjunto com a SFA de destino da carga.  

Na mesma linha, é estabelecida no § 8o do artigo 11, da IN SDA no 17/06, a proibição 
para o trânsito interestadual de esterco, cama de aviário e resíduos de incubatórios e 
abatedouros quando esses materiais não tenham sido submetidos a tratamento capaz de 
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eliminar a eventual presença de agentes causadores de doença. Para essa finalidade o DSA 
indica os tratamentos químicos ou físicos nos quais o material tenha sido submetido à 
temperatura superior a 70o C, por tempo não inferior a 10 segundos, ou que tenha sido 
submetido a processo de fermentação, extrusão, dessecação, peletização, alcalinização, 
acidificação ou outros aprovados pelo DSA. A comprovação da realização desses 
procedimentos deve ser informada pelo médico veterinário habilitado à emissão de GTA, 
devendo constar o local onde o tratamento foi realizado no Certificado de Inspeção Sanitária 
– CIS, que deverá acompanhar a carga no trânsito interestadual e ser objeto de fiscalização.  

No que se refere aos procedimentos de vigilância realizados em função da análise do 
Boletim Sanitário (Portaria SDA no 210, de 10 de abril de 1998, Anexo IV), previstos no Art. 
16 da IN SDA no 17/06, esclarecemos que se deve observar o Ofício Circular DIPOA no 
27/06 e o modelo descrito no seu Anexo III. O material colhido nos processos de vigilância 
deverá ser encaminhado no menor lapso ao Laboratório Nacional Agropecuário de São 
Paulo – LANAGRO/SP, ou outro eventualmente aprovado para esse fim pela Coordenação 
Geral de Apoio Laboratorial – CGAL/SDA. As amostras devem ser encaminhadas lacradas 
ao órgão estadual de defesa sanitária animal ou ao SEDESA, acompanhados pelo 
formulário SIF/PNSA no 4, com informação do número de segurança do lacre. Deverá ser 
avaliada a integridade e qualidade da amostra e providenciada a remessa ao laboratório, 
acompanhada de Form-In ou termo de colheita. A opção pela forma de envio deverá ser 
estabelecida em função da logística, respeitadas as medidas de biossegurança no 
transporte de material biológico. O órgão estadual de defesa sanitária animal deverá 
cientificar o SEDESA/SFA toda a vez que enviar amostras para o LANAGRO-SP.  

Granjas avícolas que tenham lotes de aves incluídos no processo de vigilância 
executado nos abatedouros pelo SIF/SIPAG e SEDESA - SFA, conforme tabela 1, somente 
terão liberação para envio, de lote de novas aves alojadas, para abate, após a informação 
do SEDESA ou órgão estadual de defesa sanitária animal da liberação para transporte. A 
liberação deverá ser providenciada após o recebimento dos laudos diagnósticos finais do 
lote. No caso da não liberação dos exames finais pela CGAL, o lote poderá ser liberado para 
abate mediante a comprovação de que foi realizada visita de inspeção ao estabelecimento, 
por médico veterinário do SEDESA ou órgão estadual de defesa sanitária animal, e 
verificada a ausência de sinais clínicos de doenças de controle oficial nas aves alojadas 
(Anexo I). A comprovação de visita do serviço oficial ao estabelecimento deve ser realizada 
mediante a anexação do formulário de fiscalização (Anexo I) ao Boletim Sanitário (Anexo 
III), ou da adição da informação de liberação do lote pelo médico veterinário oficial no 
Boletim Sanitário (Anexo III). Essa comunicação deverá ser feita ao SIF de destino de abate, 
antes das aves chegarem ao abatedouro.  

Caso haja indicação no boletim sanitário de taxa de mortalidade, conforme descrito na 
tabela 1, deve-se observar se houve a visita do serviço oficial ao estabelecimento. Nos 
casos onde já for comprovada a colheita de amostras para vigilância no estabelecimento de 
origem, a colheita no abatedouro não é necessária. A comprovação de visita do serviço 
oficial ao estabelecimento deve ser realizada mediante a adição desta informação no 
Boletim Sanitário.  

O médico veterinário responsável técnico pelo estabelecimento ou habilitado à 
emissão de GTA deverá, obrigatoriamente, avisar imediatamente ao órgão estadual de 
defesa sanitária animal ou ao SEDESA/SFA toda a vez que constatar taxa de mortalidade 
nos termos previstos no Anexo II.  

Finalmente, pedimos a V.Sa. que o SEDESA divulgue para o SIPAG do estado os 
números de seu telefone e o do órgão estadual de defesa sanitária animal, para notificações 
em caso de suspeita de sinais compatíveis com a doença de Newcastle e influenza aviária. 
JAMIL GOMES DE SOUZA Diretor do DSA.  

 
JAMIL GOMES DE SOUZA   

Diretor do DAS 



 

        INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA 
GERÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 

 

61
 
 

 
Tabela 1. Fatores indicativos de colheita de material em aves, para vigilância de doença de 
Newcastle e influenza aviária.  
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CAPÍTULO 7 

PLANO DE CONTINGÊNCIA 
 
 
• PLANO DE CONTINGÊNCIA NACIONAL 
 
 
Devido ao risco que constitui para a avicultura brasileira, a ocorrência da Influenza Aviária 
(IA) de alta patogenicidade e a Doença de Newcastle e considerando a importância que a 

atividade representa para o País, pela geração de benefícios sociais e econômicos, foi 

elaborado e publicado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento o PLANO 
DE CONTINGÊNCIA PARA INFLUENZA AVIÁRIA E DOENÇA DE NEWCASTLE, 
apresentado a seguir (www.agricultura.gov.br). 

 
 
 
• PLANO DE CONTINGÊNCIA ESTADUAL 

 
Os Programas Estaduais de Sanidade Avícola devem elaborar ou adequar o Plano de 
Contingência Nacional às realidades e problemáticas locais de cada Estado, contendo todos 
os telefones de emergência necessários. 

 
 O PLANO DE CONTINGÊNCIA ESTADUAL deve ser elaborado de acordo com as 

diretrizes e normas estabelecidas no PLANO DE CONTINGÊNCIA NACIONAL;   
 Em MG o PLANO DE CONTINGÊNCIA deve ser constituído pelo conteúdo do Plano 

Nacional e pelo CADASTRO AGROPRODUTIVO LOCAL; 

 O PLANO DE CONTINGÊNCIA ESTADUAL deve ser, obrigatoriamente, específico 

para cada unidade local do IMA. 
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
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Departamento de Saúde Animal 

Coordenação Geral de Combate às Doenças 
Coordenação de Sanidade Avícola 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A avicultura brasileira se traduziu em atividade de grande sucesso. A utilização de 
sistemas 
de planejamento, associados a novas tecnologias reflete-se no extraordinário crescimento 
da atividade. A produção brasileira de carne de aves ultrapassou a marca anual de 10 
milhões de toneladas, em 2005. O Brasil ocupa a terceira posição no ranking mundial dos 
maiores produtores de frango, sendo superado apenas por Estados Unidos e China. 

Devido ao risco que constitui para a avicultura brasileira, a ocorrência da influenza 
aviária (IA) de alta patogenicidade e a doença de Newcastle e considerando: 

• a importância que a atividade representa para o País, pela geração de benefícios 
sociais e econômicos; 

• que a ocorrência dessas doenças, em um centro de produção avícola, 
representaria um risco à economia e incidiria de forma negativa nos níveis de consumo de 
proteína de qualidade e economicamente acessível para as populações; 

• a necessidade de fortalecer os serviços de defesa sanitária animal e aumentar a 
capacidade de prevenção, atuação e investigação, e; 

• a importância de atualizar e harmonizar normas e procedimentos para a 
prevenção da influenza aviária e a prevenção e controle da doença de Newcastle, tendo 
como referência as recomendações da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), a 
Coordenação de Sanidade Avícola, do Departamento de Saúde Animal, produziu este 
manual de procedimentos de atenção à suspeita e medidas de contenção de episódio de 
influenza aviária e doença de Newcastle, na tentativa de prover documento básico de 
referência às Superintendências Federais de Agricultura, Secretarias de Agricultura, órgãos 
de defesa sanitária animal, criadores de aves e público interessado em geral, sobre as 
ações a serem executadas pelo serviço oficial, como medida de prevenir ou impedir a 
disseminação dos agentes dessas doenças no plantel avícola nacional. 

Além disso, é de suma importância que os Programas Estaduais de Sanidade Avícola 
produzam seus próprios Planos de Contingência, específicos e direcionados às realidades e 
problemáticas locais de cada Estado, contendo todos os telefones de emergência 
necessários. 

 
 

1.1. INFLUENZA AVIÁRIA  
 

A influenza aviária é uma doença sistêmica que pode ser altamente letal para aves 
domésticas. Desde o século XIX a doença foi conhecida com diferentes denominações, 
porém desde 1981 a terminologia influenza aviária de alta patogenicidade foi adotada 
para designar a forma mais                                     virulenta da enfermidade. Formas menos 
severas de IA foram identificadas desde 1950 e receberam a classificação de baixa ou 
mediana patogenicidade. 

Perdas econômicas devido à ocorrência de IA variam na dependência da cepa do 
vírus, da espécie de aves infectada, do número de estabelecimentos atingidos, dos métodos 
de controle utilizados e da velocidade da implementação de ações de controle e 
erradicação. Essas perdas estão relacionadas às ações de sacrifício e destruição de aves, 
custos das atividades de quarentena e vigilância, perdas devido às altas taxas de 
mortalidade e morbidade e perda de mercados. 

A IA é uma doença de galinhas e outras aves, causada por diferentes tipos de vírus, 
pertencentes a família Orthomyxoviridae, do gênero Influenzavirus. O vírus eventualmente 
pode ser transmitido a outros animais e a humanos por contato direto com aves infectadas. 
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Devido a contínuas mudanças genéticas do agente e sua capacidade de adaptação a 
novos animais e ao ser humano, a IA representa um risco desconhecido e sem predição à 
saúde pública. 

Estudos têm indicado que o risco dos vírus de baixa patogenicidade é eminente, pois 
estes agentes podem sofrer mutações e gerar cepas de alta patogenicidade, que são 
capazes de promover mortalidade em cerca de 90% das aves afetadas. Em relação à saúde 
pública, os dados disponíveis indicam que os vírus de alta patogenicidade, classificados até 
o momento como dos tipos H5 e H7 estão relacionados com casos de transmissão à 
população humana. 

Por razões não claras, um aumento na detecção de surtos de IA ocorreu nos anos 
recentes. 

Focos de influenza aviária de alta patogenicidade foram registrados em diferentes 
países, com detecção do agente em espécies da avicultura industrial. Estes focos causaram 
morte ou sacrifício de milhões de aves, e expressivas perdas para a atividade avícola 
industrial. Em conexão com esses episódios, vários casos de infecção humana foram 
reportados e alguns com registro de mortes. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), a influenza aviária de 
notificação obrigatória é uma infecção em aves comerciais causada por qualquer vírus da 
influenza do tipo A, pertencente ao subtipo H5 ou H7, ou ainda por qualquer vírus de 
influenza aviária que apresente índice de patogenicidade intravenosa (IPIV) superior a 1,2 
ou que seja causador de mortalidade superior a 75%, conforme descrito abaixo. Os vírus de 
influenza aviária de notificação obrigatória são divididos em duas categorias, onde podem 
ser de alta ou baixa patogenicidade, conforme  descrito a seguir: 

a) Os vírus de influenza aviária de alta patogenicidade de notificação obrigatória têm 
um IPIV superior a 1,2 em frangos de 6 semanas de idade, ou causam mortalidade de 75% 
em frangos de 4 a 8 semanas de idade, infectados por via intravenosa. 

b) Os vírus de influenza aviária dos subtipos H5 e H7 devem ser seqüenciados no 
sítio de clivagem da molécula hemaglutinina (HA0). Neste caso, se houver identificação de 
múltiplos aminoácidos básicos, outro indicativo de virulência, serão considerados vírus 
influenza aviária de alta patogenicidade de notificação obrigatória. 

c) Os vírus de influenza aviária de baixa patogenicidade de notificação obrigatória são 
todos os vírus da influenza do tipo A, pertencentes aos subtipos H5 ou H7, que não são 
vírus de influenza aviária de alta patogenicidade de notificação obrigatória.  

Ainda de acordo com o “Código Sanitário para Animais Terrestres” da OIE, aves 
comerciais (ou de criação) são “todas as aves domésticas utilizadas para produção de carne 
e ovos para consumo humano e outros produtos comerciais, para o repovoamento de aves 
de caça ou para a reprodução de todas essas categorias de aves.” 

A ocorrência de infecção pelos vírus de influenza aviária de notificação obrigatória é 
demonstrada nos seguintes casos: 

a) isolamento e identificação de vírus de influenza aviária de alta ou baixa 
patogenicidade, de declaração obrigatória, ou a detecção do RNA viral especifico deste tipo 
de vírus influenza, em aves comerciais ou em um produto derivado; ou 

b) detecção, em aves comerciais, de anticorpos contra os subtipos H5 ou H7 do vírus 
da influenza aviária de declaração obrigatória, que não sejam consecutivos a uma eventual 
vacinação. 

No caso de resultados positivos esporádicos, a infecção pode ser descartada 
mediante investigação epidemiológica completa, na qual não sejam demostradas outras 
evidências de infecção. 

As aves silvestres, principalmente as aquáticas (pertencentes às Ordens Anseriformes 
– como patos, gansos, marrecos, cisnes, e Charadriiformes – por exemplo maçaricos, 
batuíras, gaivotas) são reservatórios naturais do vírus da influenza aviária. Na maior parte 
das aves aquáticas e silvestres a infecção se desenvolve de maneira assintomática, porém 
alguns subtipos do vírus podem se desenvolver com características altamente patogênicas 
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em outras espécies. Os subtipos H5 e H7 têm sido associados a surtos da doença em aves 
domésticas e considerados de maior risco a infectar a população humana. Recentes 
estudos têm demonstrado que vírus de baixa patogenicidade revelaram capacidade de 
evoluir para cepas altamente patogênicas com relativa velocidade, principalmente quando 
são transmitidos de aves silvestres para aves domésticas. O contato com as aves silvestres 
é, portanto, um dos principais fatores determinantes dos surtos da doença em aves 
domésticas. 

Além da possibilidade da chegada no território nacional do vírus, por meio de aves 
migratórias, outras formas de introdução e disseminação devem ser consideradas: 
movimentação internacional de aves de produção e de companhia, criações consorciadas 
de muitas espécies em um mesmo estabelecimento e o comércio de materiais genéticos, 
produtos e subprodutos avícolas. 

Turistas provenientes de áreas infectadas pelo vírus, por seus calçados e vestimentas 
podem funcionar como vetores mecânicos. Aconselha-se que viajantes com destino a áreas 
afetadas pela doença evitem visita a estabelecimentos avícolas em seu retorno ao Brasil, 
por pelo menos 15 dias. 

A influenza aviária é considerada uma zoonose o que representa preocupação 
permanente aos agentes de saúde pública, uma vez que alguns subtipos, tais como H5N1, 
H9N2, H7N7 e H7N2 já foram transmitidos de aves domésticas para humanos. O subtipo 
H5N1 tem-se mostrado altamente patogênico aos seres humanos, ocasionando doença 
severa e óbitos. A comunidade científica tem demonstrado grande preocupação de que o 
vírus possa adquirir a capacidade de transmissão entre humanos, o que poderia resultar em 
uma nova pandemia mundial de gripe. Nos hospedeiros humanos, a doença pode variar 
desde uma conjuntivite branda, até uma sintomatologia mais severa, podendo ocorrer casos 
de óbito. 

O vírus é transmitido no contato direto entre aves infectadas e susceptíveis ou através 
de contato indireto, via aerossóis e exposição à fômites contaminados. O período de 
incubação pode variar muito, dependendo da dose do vírus, da via de contaminação, da 
espécie afetada e da habilidade da pessoa em contato com as aves em identificar a 
sintomatologia sugestiva. Esse período pode variar de poucas horas para as aves 
inoculadas por via intravenosa, 3 dias em infecções de aves criadas individulamente a 14 
dias em aves de galpão. 

Os sinais clínicos da IA nas aves são extremamente variáveis e dependentes de 
fatores como a espécie infectada, idade, infecções concomitantes, imunidade adquirida e 
fatores ambientais. Em aves domésticas, a sintomatologia está associada a anormalidades 
nos órgãos respiratórios, digestivo, urinário e reprodutor. Os sinais mais freqüentes incluem 
tosse, coriza, sinusite, conjuntivite e excessivo lacrimejamento. Pode haver ainda quadro de 
diarréia, edema de barbela e desordens neurológicas. Em poedeiras pode ser observada 
intensa queda na postura e depressão. Em perus a doença pode ser severa, quando 
associada a infecções secundárias. Em avestruzes pode ocorrer depressão, queda de 
penas, respiração com bico aberto, além de paralisia das asas e tremores de cabeça e 
pescoço.  

Em aves selvagens e patos domésticos, o vírus de IA de alta patogenicidade se replica 
mais lentamente e é capaz de produzir poucos sinais clínicos. Em aves domésticas, os 
sinais clínicos estão relacionados à replicação viral e dano patológico provocado em 
diversos órgãos, e em muitos casos o curso da doença é tão fulminante que ocorre a morte 
das aves antes do aparecimento de sinais clínicos. As aves que sobreviverem a esse curso, 
após 3-7 dias podem apresentar desordens nervosas como tremores de cabeça e pescoço, 
incoordenação motora e opistótono. 

Lesões clássicas de vírus de alta patogenicidade incluem edema e cianose de cabeça, 
vesículas e ulcerações na crista, edema nas patas, manchas avermelhadas nas pernas, 
petéquias na gordura abdominal e nas superfícies das mucosas e serosas, além de necrose 
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da mucosa da moela e proventrículo. Se o curso da infecção for hiper agudo, nenhuma 
lesão será observada. 

Para o diagnóstico da doença é necessário o isolamento viral, detecção de RNA e/ou 
de proteínas virais, obtidos desde tecidos, ovos embrionados ou suabes de traquéia ou 
cloaca. O diagnóstico presuntivo pode ser realizado através de detecção de anticorpos 
específicos. 

 
 
 
 

1.2 DOENÇA DE NEWCASTLE 
 

A doença de Newcastle (DNC) é uma enfermidade viral, aguda, altamente contagiosa, 
que acomete aves silvestres e comerciais, com sinais respiratórios, freqüentemente 
seguidos por manifestações nervosas, diarréia e edema da cabeça. A manifestação clínica e 
a mortalidade variam segundo a patogenicidade da amostra do vírus. Essa patogenicidade 
pode variar de muito alta (amostra velogênica), para intermediária (amostra mesogênica) a 
muito baixa (amostra lentogênica). O agente viral pertence à Família Paramyxoviridae, 
Gênero Avulavirus. A DNC é considerada uma doença de distribuição mundial, com áreas 
onde é endêmica, ou com áreas/países considerados livres da doença.  

Dependendo da virulência da cepa viral, pode manifestar-se em diferentes graus de 
severidade, que variam desde uma infecção subclínica, onde os sintomas são inaparentes 
ou discretos, até uma doença fatal, que aparece repentinamente e resulta em alta 
mortalidade das aves. 

Testes de inoculação em pintos de 1 dia permitem caracterizar e classificar o vírus da 
doença de Newcastle em 5 patótipos. Por patótipo entende-se o grau de patogenicidade do 
vírus e, portanto, severidade da doença causada por determinada cepa do vírus. Cepas 
altamente patogênicas do VDN, pertencem aos patótipos denominados: 

1) viscerotrópico e velogênico ou também conhecido como “forma de Doyle”, que 
causa doença severa e fatal, com alta mortalidade em galinhas, e os principais sintomas são 
apatia, diarréia esverdeada e lesões hemorrágicas, principalmente nos intestinos; 

2) neurotrópico e velogênico ou “forma de Beach”, que provoca problemas respiratórios 
como espirros e corrimento nasal ou ruído dos pulmões, inchamento da cabeça e face, 
fraqueza, sintomas nervosos como torcicolo, paralisia das pernas e tremores musculares e 
finalmente ocorre mortalidade, que pode chegar até a 100% das aves; 

3) outros patótipos já menos patogênicos são os vírus classificados como 
mesogênicos, ou “forma de Beaudette”, que podem causar apenas leves sintomas 
respiratórios nas aves, queda de postura em poedeiras e eventualmente podem ocorrer 
também sintomas nervosos, mas a mortalidade das aves é normalmente baixa e mais 
comum em aves jovens; 

4) lentogênicos, ou “forma de Hittchner” são comumente usadas como cepas vacinais 
e podem causar sintomas respiratórios brandos em aves jovens, dependendo da cepa 
vacinal utilizada; 

5) há ainda um último tipo, não patogênico, conhecido como entérico assintomático, 
que não causa sintomas ou lesões nas aves e também tem sido utilizado como cepa 
vacinal. Portanto, nem todas as cepas do vírus de Newcastle causam doença.  

Na prática, para definir se um vírus é patogênico, também conhecido como vírus de 
Newcastle virulentos (vNDV), e portanto implicado em surtos da doença, são seguidas 
normas internacionais, que definem a metodologia e critérios para caracterizar o grau de 
patogenicidade do vírus isolado das aves. De acordo com a OIE (Organização Mundial de 
Saúde Animal), da qual o Brasil é signatário, “A doença de Newcastle é uma doença 
infecciosa das aves causada por um Paramyxovirus aviário do sorotipo 1 (APMV-1), que 
apresenta um dos seguintes critérios de virulência: 
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a) o vírus tem um índice de patogenicidade intracerebral maior ou igual a 0,7 em pintos 
de um dia; ou  

b) a presença de múltiplos aminoácidos básicos é demonstrada no vírus (diretamente 
ou por dedução) na porção C-terminal da proteína F2 e fenilalanina no resíduo 117, que é a 
porção Nterminal da proteína F1. O termo ‘múltiplos aminoácidos básicos’ se refere a pelo 
menos três resíduos de arginina ou lisina entre os resíduos 113 e 116.” 

Nessa definição, os resíduos de aminoácidos são numerados a partir da extremidade 
Nterminal da seqüência de aminoácidos deduzida da seqüência nucleotídica do gene F0, 
onde os resíduos 113-116 correspondem aos resíduos -4 até -1 a partir do sítio de clivagem. 

Portanto, a infecção por amostras de vírus com índices de patogenicidade igual ou 
maior que 0.7, ou com seqüências de aminoácidos especificadas nesta definição é que 
caracteriza a ocorrência de doença, definindo assim as áreas que oferecem risco ou não de 
levarem e introduzirem a doença em regiões ou países considerados não endêmicos, como 
o Brasil. Com isso, determina-se também o estabelecimento de barreiras sanitárias no 
comércio interno e externo de aves e subprodutos avícolas, acarretando enormes prejuízos 
econômicos aos países com notificação da doença de Newcastle. 

O vírus da doença de Newcastle infecta diferentes espécies de aves domésticas tais 
como galinhas e perus, assim como aves silvestres e ornamentais, mas os sintomas e 
gravidade da doença podem variar entre uma espécie e outra. Portanto, não pode ser de 
todo descartado o risco de que o vírus, apesar de não patogênico em uma espécie, venha a 
causar doença grave em outra. O APMV- 1 infecta aproximadamente 236 espécies de 
pássaros selvagens e ornamentais, além de espécies de aves domésticas, incluindo 
pombos, os quais podem transmitir o vírus. 

A infecção pode ocorrer através da inalação ou ingestão, sendo que o vírus está 
presente no ar exalado pelas aves, nas fezes e em toda parte da carcaça da ave durante a 
infecção aguda e na morte. A contaminação de outras aves pode se dar por meio de 
aerossóis e pela ingestão de água ou comida contaminada. Há controvérsias quanto a 
transmissão vertical do vírus. 

O diagnóstico do vírus pode ser realizado pela inoculação de macerados de órgãos de 
aves suspeitas em ovos embrionados ou por testes moleculares, como RT-PCR. A 
confirmação do isolamento viral é feita por testes de inibição da hemaglutinação (HI), que 
permitem também o diagnóstico diferencial de vírus de influenza aviária. Amostras virais 
identificadas como Newcastle, isoladas em ovos a partir de surtos em que ocorra a suspeita 
da doença devem ser então testadas in vivo em pintos, ou por caracterizadas por 
sequenciamento de DNA, para determinar a sua patogenicidade. 

Países exportadores estabelecem monitoramentos constantes da doença, para avaliar 
a sua situação, assim como para tentar evitar a entrada da doença no país. Em muitos 
países, incluindo o Brasil, a doença vem sendo controlada em plantéis comerciais através 
da vacinação, com vacinas aprovadas e com controle de qualidade. Em alguns estados 
brasileiros são vacinadas apenas as matrizes, para transferência de imunidade materna às 
progênies. A queda completa do nível de anticorpos, que ocorre na idade de abate de 
frangos de corte, tem sido utilizada como uma forma de verificar se há vírus circulando em 
determinada região. 

 
 

3.AÇÕES PREVENTIVAS 
 

O Departamento de Saúde Animal (DSA) do MAPA tem desenvolvido, em sua rotina 
de trabalho, ações para evitar o ingresso de doenças aviárias inexistentes no Brasil ou que 
possam prejudicar os plantéis nacionais, com ênfase às enfermidades de notificação 
obrigatória à OIE. 

A introdução do agente das doenças pode ocorrer por: trânsito de passageiros; 
importação de animais e material genético; produtos biológicos; lixo de bordo de aviões e 
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navios; correspondência postal, além da transmissão por aves migratórias. O MAPA realiza 
vigilância sanitária sobre o material genético no ponto de ingresso (portos, aeroportos e 
fronteiras), bem como controlando as importações de aves destinadas à reposição de 
material genético. Ademais, o Brasil realiza controle de todo material de risco importado, 
incluindo apreensões em bagagem acompanhada, através de análise de risco do país de 
origem dos produtos e do próprio produto. 

Além dessas ações, direcionadas ao risco externo, são desenvolvidas ações 
direcionadas à prevenção da doença em território nacional: 

• edição do Plano Nacional de Prevenção e Controle da Doença de Newcastle e 
Prevenção de IA; 

• atendimento a todas as suspeitas de doenças avícolas e tentativa de realização de 
diagnóstico conclusivo para as doenças de notificação obrigatória pela OIE; 

• vigilância ativa para influenza aviária e doença de Newcastle, realizada em aves 
migratórias, plantéis avícolas comerciais e de subsistência; 

• controle de trânsito interno e controle de médicos veterinários emissores de GTA; 
• atualização contínua de cadastro de estabelecimento avícola; 
• controle dos produtos biológicos registrados, que são submetidos a testes de pureza 

e inocuidade. 
A iminência de um possível surto de IA no Brasil determinou a realização de 

monitoramento contínuo dessa enfermidade nas populações de risco. Essa atividade 
depende do acompanhamento correto das múltiplas suspeitas clínicas de doença das aves 
e do encaminhamento ao laboratório de material para diagnóstico conclusivo. Por isso é 
importante o contato com o médico veterinário do Serviço Oficial, responsável pelo 
reconhecimento mais fidedigno dos sinais clínicos sugestivos da doença e da correta 
colheita de material, a ser enviado ao laboratório oficial, o LANAGRO-SP. 

Este manual também se propõe a promover a intensificação das ações de vigilância 
sanitária, dotando os serviços veterinários dos instrumentos necessários para imediata 
detecção da presença do agente causador e a mobilização dos recursos necessários, 
humanos e financeiros, oficiais e privados, para identificação e eliminação de um eventual 
foco da doença. 
 
 
4 AMPARO LEGAL 
 

As medidas de prevenção, controle e erradicação de doenças exóticas ou 
emergenciais estão amparadas na legislação em vigor. O Regulamento do Serviço de 
Defesa Sanitária Animal, aprovado pelo Decreto nº 24.548, de 3 de julho de 1934 e a Lei nº 
569 de 21 de dezembro de 1948, estabelecem as medidas a serem aplicadas, entre outros, 
no caso da constatação da influenza aviária ou doença de Newcastle em plantéis avícolas, 
incluindo o sacrifício de aves e a indenização dos proprietários, quando for o caso. 

De acordo com o disposto no art. 63 do Regulamento do SDSA (Decreto nº 24.548, de 
3 de julho de 1934) é obrigatório, por interesse da defesa sanitária animal ou da saúde 
pública, o sacrifício de animais acometidos das doenças especificadas, entre elas a IA. 
Como a doença não foi diagnosticada no País, é obrigatório o sacrifício dos animais 
possíveis veiculadores da doença, a fim de manter o plantel avícola nacional indene. 

A Instrução Normativa nº 32, de 13 de maio de 2002, da Secretaria de Defesa 
Agropecuária, estabelece as Normas Técnicas de Vigilância, Controle e Erradicação da   
doença de Newcastle e da influenza aviária e inclui: 

• notificação obrigatória, ao serviço veterinário oficial, da ocorrência de sintomatologia 
sugestiva para a doença de Newcastle e influenza aviária, em qualquer espécie de ave; 

• realização de investigação imediata no estabelecimento, conduzida por médico 
veterinário oficial, após recebimento de notificação ou denúncia; 
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• colheita de material procedente de atendimentos à suspeitas e seu envio ao 
laboratório oficial; 

• imposição de restrição à movimentação de aves e seus produtos, quando da 
suspeita de doença de Newcastle ou influenza aviária;  

• estabelecimento, por ato oficial, de Zona de Proteção (mínimo de 3km) e Zona de 
Vigilância (mínimo de 10km) em torno do estabelecimento infectado; 

• controle da movimentação de pessoas nas áreas de risco; 
• sacrifício de todas aves do estabelecimento infectado; 
• realização de limpeza e desinfecção das instalações, veículos e qualquer 

equipamento contaminado; 
• descarte adequado das carcaças, cama de aviário, restos de rações e qualquer outro 

tipo de resíduo. 
A Instrução Normativa SDA nº 17, de 7 de Abril de 2006, aprova, no âmbito do 

Programa Nacional de Sanidade Avícola, o Plano Nacional de Prevenção da influenza 
aviária e de Controle e Prevenção da Doença de Newcastle em todo o território nacional, na 
forma do documento a ela anexo, onde  são definidas as competências dos órgãos públicos 
e privados envolvidos no Plano. 
4. RESPONSABILIDADES 

 
Para a erradicação da influenza aviária e doença de Newcastle, em caso de sua 

ocorrência, faz-se necessária a participação dos produtores, das instituições de ensino e 
pesquisa, do governo federal, estadual e municipal. 
 
4.1GOVERNO FEDERAL 

 
• informação a organismos internacionais e outros países sobre a ocorrência sanitária 

e sobre as ações de controle e erradicação; 
• atualização do marco legal das ações de controle e erradicação, em especial da 

atuação em emergência sanitária; 
• realização de análise da situação epidemiológica e definição das ações de 

erradicação após a ocorrência de focos; 
• estabelecimento das bases técnicas de execução da vigilância zoossanitária 

nacional; 
• coordenação, supervisão e fiscalização das ações de defesa sanitária animal, com 

ênfase em emergência sanitária; 
• coordenação e controle do trânsito interestadual e internacional de animais, seus 

produtos e sub-produtos; 
• supervisão e fiscalização dos programas estaduais e do segmento produtivo; 
• promoção da integração dos segmentos público e privado no desenvolvimento das 

ações do Programa Nacional de Sanidade Avícola (PNSA), em âmbito nacional e estadual; 
• apoio à criação de Grupos de Emergência Sanitária, com atenção à sanidade avícola 

nos estados; 
• controle da qualidade de insumos e produtos e sua distribuição para atuação na 

vigilância, no controle e na erradicação de foco das doenças; 
• definição de material oficial para treinamento de recursos humanos; 
• realização de treinamentos específicos para as equipes técnicas de emergência 

sanitária, conjuntamente com as equipes da rede dos LANAGROs (Laboratório Nacional 
Agropecuário), Superintendências Federais de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SFA), 
Secretarias Estaduais de Agricultura ou órgãos executores de sanidade animal e as 
entidades representativas do setor privado; 

• determinação de bases nacionais de educação sanitária direcionadas à sanidade 
avícola; 



 

        INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA 
GERÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 

 

84
 
 

• estabelecimento de fluxo único de informações e divulgação do episódio 
exclusivamente pelos organismos competentes do MAPA, respeitando a hierarquia 
institucional; 

• mobilização das comunidades técnica, científica e produtora de aves; 
• avaliação do desenvolvimento das ações de emergência sanitária relacionadas ao 

PNSA; 
• cancelamento do registro ou licenças de “exploração da atividade avícola ou dos 

insumos”, sempre que se verificar o não-cumprimento da legislação em vigor, ou sempre 
que a situação possa ser considerada de “risco potencial para os plantéis nacionais de aves 
e para a saúde pública”; 

• adoção de ações específicas de sacrifício ou abate seletivo de animais, em ação 
conjunta entre DSA e Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (DIPOA), 
sempre que se verificar a ocorrência de infecção suspeita (sinais clínicos), ou confirmada 
laboratorialmente, como conseqüência das ações específicas desenvolvidas no âmbito das 
estratégias definidas; 

• fornecimento de suporte laboratorial necessário à atuação da rede oficial do MAPA, 
proporcionado suporte para a adoção de medidas sanitárias específicas para o 
acompanhamento das situações de suspeita ou de risco sanitário; 

• fomentar e coordenar um banco de vacina contra influenza aviária, para utilização 
quando a autoridade sanitária considerar necessário. 
4.2 GOVERNOS ESTADUAIS 

 
• apoio técnico, científico e financeiro aos programas estaduais, para execução das 

ações de emergência sanitária; 
• definir legislação e normas, na sua área de competência, e em consonância com a 

legislação federal, para as ações de controle ou de erradicação relacionadas com a 
influenza aviária, doença de Newcastle, ou outras doenças e síndromes exóticas; 

• controle do trânsito intra e interestadual de animais e seus produtos; 
• capacitação de recursos humanos; 
• execução de ações de vigilância zoossanitária; 
• promoção de ações de mobilização da comunidade, direcionadas a incrementar o 

sistema de alerta sanitário; 
• atuação em emergência sanitária e apoio ao estabelecimento do Grupo de 

Emergência Sanitária, com adoção das estratégias definidas e harmonizadas pelo governo 
federal. 

 
4.3. INICIATIVA PRIVADA 
 

• fomento à criação de fundos de compensação financeira, para apoiar a ação do 
serviço oficial na vigilância, controle de suspeitas e erradicação de focos de influenza aviária 
e doença de Newcastle, visando ao ressarcimento dos proprietários nos casos não cobertos 
por compensações embasadas na legislação ou por fundos públicos; 

• apoio ao desenvolvimento de ações relacionadas aos programas nacionais e 
estaduais, por suas representações e entidades setoriais de criadores, importadores e 
exportadores de aves; 

• apoio técnico e financeiro ao desenvolvimento de ações de emergência; 
• mobilização do setor privado, para adesão ao PNSA, e a comunidade em geral, em 

relação à importância da imediata notificação de suspeitas das doenças; 
• manutenção de um banco de vacinas, de acordo com as normas institucionalizadas 

pelos governos federal e estadual, adotando as condições de biossegurança recomendadas; 
• fomento à utilização de métodos industriais, internacionalmente aceitos, que inativem 

o vírus, no processamento e transformação dos produtos avícolas oriundos de área 
eventualmente infectada por vírus de influenza aviária ou de doença de Newcastle. 
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5. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS 
 
5.1. NOTIFICAÇÃO DA SUSPEITA 
 

O rápido conhecimento, pelo serviço oficial de defesa animal, sobre o aparecimento de 
sinais clínicos sugestivos de influenza aviária ou doença de Newcastle, conforme descrito 
nos itens 1.1, 1.2 e Anexo III, em qualquer estabelecimento avícola, tem importância 
decisiva no processo eficiente de contenção do agente e erradicação da doença. 

     Essa notificação preferencialmente deverá ser feita por meio de comunicação direta 
ao serviço oficial de defesa sanitária, realizada através de: chamado originado do 
proprietário de aves com sintomatologia sugestiva; denúncia anônima; ou ainda pelas 
próprias autoridades sanitárias locais que trabalham em abatedouros de aves, através da 
identificação de sinais ou lesões sugestivas, verificadas nas inspeções ante e post mortem. 

A comunicação de suspeita sempre poderá ser feita: ao escritório de atenção 
veterinária local, aos órgãos estaduais de defesa sanitária animal, a Superintendência 
Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SFA, ou ainda diretamente ao MAPA, 
utilizando o serviço do telefone           0800 61 1995, que é um canal de comunicação 
gratuito, aberto à população. 

Após o recebimento da notificação de suspeita, o serviço oficial iniciará imediatamente 
os trabalhos de investigação e, se necessário, desencadeará todas as ações de emergência 
sanitária (vide Anexo I). 
5.2. ATENDIMENTO À NOTIFICAÇÃO 
 

Após o recebimento da notificação de suspeita, a unidade veterinária local (UVL) 
deverá proceder as investigações necessárias, descritas a seguir. 

 
5.2.1. VISITA À PROPRIEDADE 
 

A unidade local deverá dispor de meios de transporte e equipamentos necessários 
para realização das atividades de investigação da suspeita e ações de controle e 
erradicação do foco, conforme Anexo II. 

O veterinário do serviço oficial deverá efetuar visita ao local da suspeita de foco no 
menor intervalo de tempo possível; a partir da comunicação da suspeita, esse prazo não 
excederá 12 horas. 

A visita à propriedade deverá atender às normas de biossegurança. Em caso de 
suspeita fundamentada (vide Anexo III), os procedimentos seguintes deverão ser 
executados: 

• comunicação ao proprietário e trabalhadores do estabelecimento sobre as atividades 
em execução e a importância do trabalho em cooperação; 

• para a visita inicial os técnicos deverão usar Equipamento de Proteção Individual-
EPI, descrito no Anexo II; 

• todo o material descartável utilizado deverá ser incinerado ou enterrado na 
propriedade, ao final da visita, e o material não descartável utilizado deverá ser lavado e 
desinfetado dentro da propriedade, com desinfetantes adequados (Anexos IV e V); 

• no caso de criações de subsistência, deverá ser observada, no mínimo, a troca de 
roupa no local, com incineração ou enterro de todo material descartável utilizado e a limpeza 
e desinfecção de todo material não-descartável, dentro da propriedade, com utilização de 
desinfetantes adequados(Anexos IV e V); 

• todo o material que necessite sair da granja, por ocasião dessa visita, como caixas 
de isopor, frascos, saco plástico, instrumental de necrópsia e outros, deverá ser desinfetado 
utilizando fumigação tripla por 20 minutos ou imersão em solução desinfetante (Anexo V); 
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• o veículo utilizado para o ingresso na propriedade suspeita deverá ser rigorosamente 
lavado e desinfetado; 

• o médico veterinário oficial que realizar a visita técnica em propriedade suspeita não 
deverá visitar outra unidade de criação antes de transcorridas 72 horas, devendo a 
investigação epidemiológica da região ser realizada por outros veterinários oficiais; 

• o médico veterinário do serviço oficial deverá fazer a investigação clínico-
epidemiológica, registrando informações sobre o plantel, tipo e finalidade da exploração, 
outras informações sobre manejo, instalações, medidas de biosseguridade adotadas, 
recursos humanos, equipamentos, veículos, registros recentes de movimentação de 
animais, produtos e insumos; 

• na investigação clínica deverá ser observada a presença de sinais clínicos, 
mortalidade e outras manifestações que possam ser associadas à suspeita de doença de 
caráter respiratório e aguda. Esta observação deve ser seguida da necrópsia de aves 
mortas e aves doentes (Anexo VI), com colheita de material para envio ao laboratório oficial. 
Durante a necrópsia devem ser utilizados óculos de proteção, luvas e máscaras, além do 
uniforme descartável e botas ou sobre-pés. 

• Em caso de avicultura não comercial e/ou de subsistência, isolar a área e impedir o 
ingresso de qualquer outra espécie de ave (pássaros, aves silvestres ou aves domésticas) 
dentro do aviário onde está alojado o lote suspeito, orientando o proprietário e encarregado 
para realizar o fechamento de portas e bloqueio de todas as aberturas e orifícios que 
permitam a entrada e saída de aves. 

Todas as informações colhidas deverão ser registradas em Formulário Inicial de 
Investigação - FORM-IN (Anexo IX), determinando-se as suspeitas clínicas e os testes 
diagnósticos a serem realizados e procedendo à imediata interdição da propriedade (Anexo 
XII).  

Lavrar-se-á o termo de compromisso (Anexo XIII), assinado pelo proprietário e 
responsável pela propriedade, a fim de permitir o acesso à propriedade apenas aos 
funcionários do estabelecimento. 

O proprietário deverá, também, se comprometer a proibir seus funcionários de visitar 
qualquer outro estabelecimento de criação de aves. O mesmo comportamento deverá ser 
orientado para os membros da família que moram na propriedade. 

 
5.3. COLHEITA DE MATERIAL 
 

A colheita de material deve ser realizada durante a visita para investigação da suspeita 
e dentro da propriedade, não sendo permitida a retirada de aves daquele local. Os 
procedimentos para necrópsia, colheita de amostras e envio ao laboratório estão descritos 
no Anexo VI. 

Para isolamento e identificação do vírus devem ser colhidas amostras obtidas a partir 
do sacrifício de aves com sinais clínicos sugestivos. Os métodos de eutanásia 
recomendados estão descritos no item 5.7.2.1. 

No caso de aves vivas, deverão ser colhidos: sangue, para obtenção de soro, suabes 
de traquéia e de cloaca. O material para sorologia (soro) deverá ser congelado para o envio 
ao laboratório, enquanto que o material destinado ao isolamento viral ou RT-PCR deverá ser 
transportado sob refrigeração ou congelamento em nitrogênio líquido ou gelo seco, uma vez 
que o congelamento comum diminui a eficácia da técnica. 

Após a necrópsia e coleta de material os fragmentos de tecido e suabes deverão ser 
colocados em solução de transporte, conforme descrito no Anexo VII. 

As amostras devem ser colhidas de forma asséptica e acondicionadas em frascos com 
meio de transporte, lacradas, identificadas e transportadas refrigeradas em caixas 
isotérmicas com gelo reciclável, ou congeladas em nitrogênio líquido ou gelo seco. Para 
evitar contaminação, realizar necrópsia para descrição dos achados anátomo-patólogicos 
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em algumas aves, e efetuar a coleta de órgãos e suabes preferencialmente em outras aves 
doentes. 

 
 

5.3.1. FLUXO DE ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRAS E DE RESULTADOS 
LABORATORIAIS 
 

Todo material destinado a provas laboratoriais e originado de suspeita fundamentada 
será obrigatoriamente acompanhado de FORM IN (Anexo IX) e de formulário de colheita 
(Anexo X), devidamente preenchido, assinado pelo veterinário oficial ou pelo responsável 
técnico pela colheita, endossado pelo veterinário oficial. 

O responsável pela colheita deverá informar imediatamente o LANAGRO/SP do 
encaminhamento das amostras, para que sejam processadas prioritariamente. As 
amostras recebidas deverão ser obrigatoriamente divididas em duas alíquotas, como prova 
e contra-prova; essa última deverá ser lacrada em saco plástico numerado e inviolável. A 
contra-prova ficará armazenada no laboratório por oito dias após a data de emissão do 
resultado do exame, prazo previsto para contestação do resultado. 

Os resultados dos testes laboratoriais deverão ser emitidos em formulário próprio, 
padronizado pelo MAPA e comunicados diretamente ao DSA que informará, em caráter de 
urgência, ao órgão executor, para a adoção das medidas adequadas de defesa sanitária 
animal. 

 
5.4. INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 
 

Paralelamente as ações na propriedade suspeita, outros profissionais do órgão 
executor deverão visitar as propriedades vizinhas num raio de 3 Km, bem como as 
propriedades que receberam aves da propriedade suspeita nos 14 dias anteriores à data do 
aparecimento dos primeiros sinais clínicos e iniciar a investigação epidemiológica, 
embasada nas observações clínicas e no histórico, conforme o FORM IN. 

Quando as propriedades que receberam aves da propriedade suspeita, no período 
retrocitado, situarem-se em outras unidades da Federação, deverá ser feito um comunicado 
à SFA do Estado de destino, para que desencadeiem, o mais rápido possível, os 
procedimentos de investigação epidemiológica e adoção das medidas sanitárias. 

 
5.5. SACRIFÍCIO PREVENTIVO DAS AVES SUSPEITAS 
 

Em comum acordo entre o órgão oficial de defesa sanitária animal e o proprietário das 
aves, o lote poderá ser imediatamente sacrificado após a colheita de material biológico, 
como medida de segurança, para evitar a possível difusão do agente etiológico envolvido no 
episódio. Neste caso, amostras deverão ser colhidas e armazenadas no órgão oficial. 

Para este fim deverão ser utilizados os formulários de Notificação e Autorização de 
Sacrifício de Aves (Anexo XIII) e Termo de Sacrifício (Anexo XIV). Os métodos de eutanásia 
recomendados estão descritos no item 5.7.2.1. 
 
5.6. DA NÃO CONFIRMAÇÃO DA SUSPEITA 
 

Quando o resultado for negativo para a influenza aviária, doença de Newcastle ou 
outra doença de notificação obrigatória, lavra-se o Termo de Desinterdição (Anexo XV) e o 
FORM COM (Anexo XV) de encerramento do foco, determinando qual outro agente foi 
identificado nos testes laboratoriais. Todos os documentos deverão ser enviados a 
CSA/DSA. 
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5.7. DA CONFIRMAÇÃO DA SUSPEITA 
 

A partir da confirmação do diagnóstico pelo LANAGRO/SP, o GEASE deverá 
implementar as ações de emergência sanitária, nas zonas de proteção e de vigilância, ao 
redor da propriedade de ocorrência do foco. 

A zona de proteção deve equivaler a 3 Km, ao redor do foco e a zona de vigilância, a 7 
Km a partir da zona de proteção, perfazendo um total de 10 Km, como segue, podendo ser 
ampliadas ou reduzidas, conforme determine o estudo epidemiológico da região. 

 
 
Figura 01 – Divisão da área afetada em zonas de proteção e vigilância a partir do foco 

 
5.7.1. INSTITUCIONALIZAÇÃO 
 

Após a confirmação do foco deverão ser adotadas as seguintes medidas:  
 Declaração do estado de Emergência Sanitária pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento; 
 Definição do Grupo de Emergência, que deverá atuar na área do foco. As ações 

emergenciais serão desenvolvidas no local, mediante a institucionalização de uma estrutura 
organizacional e operacional, obedecendo ao seguinte: 

• Coordenadoria Geral – mobilizará e coordenará todas as ações de emergência. Esta 
posição será constituída por quatro representantes: os representantes da Coordenação 
Geral em Brasília serão o Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Secretário 
de Defesa Agropecuária do MAPA, enquanto que os representantes no Estado serão o 
Superintendente Federal da Agricultura e o Secretário de Agricultura; 

• Coordenadoria dos Trabalhos de Campo - comandará as operações técnicas de 
controle e erradicação do episódio sanitário. Esta coordenação deve trabalhar diretamente 
com as “equipes de emergência”; 

• Coordenadoria de Apoio Administrativo - dará suporte administrativo a todas as 
operações de emergência de forma rápida, flexível e sem limitantes burocráticos; 

• Comissão de Avaliação e Taxação - integrada, por pelo menos um representante do 
setor produtivo indicado pela União Brasileira de Avicultura (UBA) e pela Associação 
Brasileira dos Exportadores de Frango (ABEF), por um veterinário do serviço oficial federal e 
outro do serviço estadual. Sua função será avaliar as aves existentes e bens, e determinar 
seus respectivos lucros cessantes, antes do sacrifício sanitário ou destruição. 
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• Coordenadoria de Informação - encarregada da comunicação com as instituições, 
comunidades e demais coordenações, a fim de prover informações uniformizadas e 
atualizadas; 

• Coordenação de Laboratório - assegurará que as amostras sejam recolhidas e 
remetidas aos laboratórios indicados pelo MAPA, garantindo seu processamento oportuno, a 
fim de manter permanentemente informado o grupo de emergência; 

• Coordenação de Assuntos Jurídicos - assessorará a Coordenação Geral, nos 
aspectos jurídicos e efetuará todas as tramitações legais inerentes à emergência. 

 
 

5.7.2. FOCO 
 

No foco, estabelecimento no qual foi constatada a presença de uma ou mais aves 
afetadas pela doença, cujos limites serão estabelecidos pelo serviço oficial, o Grupo 
Emergencial de Atendimento à Suspeita de Enfermidades (GEASE) deverá ser acionado, 
para assegurar a execução das seguintes medidas: 

• sacrifício imediato no local de todas as aves (e suínos, no caso de IA) existentes no 
estabelecimento infectado; 

• composição de equipe de trabalho, constituída por pessoas que não terão contato 
com aves pelo período mínimo de sete dias após a tarefa (esta equipe não pode incluir 
vizinhos, outros avicultores ou agricultores); 

• providenciar os equipamentos necessários para realizar as tarefas que permitirão a 
completa e segura destruição das aves (dependendo do número de aves: retro-escavadeira, 
pá mecânica, caminhão do tipo caçamba, sacos plásticos reforçados, lonas plásticas, 
combustíveis líquidos, lenha, outros); 

• destruição de todas as aves que tenham morrido no foco, ou que tenham sido 
sacrificadas, assim como da carne de todas as aves provenientes da granja, os ovos e os 
subprodutos produzidos durante o período provável de incubação da doença; 

• limpeza e desinfecção das áreas de alojamento e acesso das aves na propriedade, 
com a utilização de desinfetantes indicados pelo DSA (Anexo V); 

• proibição de saída da granja de qualquer tipo de equipamento, rações, cama de 
aviário ou outro tipo de material utilizado na produção avícola; 

• proibição do egresso e ingresso de qualquer tipo de animal existente na propriedade, 
inclusive cães, gatos, eqüinos, bovinos, ovinos, caprinos, suínos; 

• em se tratando de lotes de reprodução (linhas puras, bisavós, avós e matrizes), todos 
os ovos já enviados ao incubatório (em estoque ou em incubação) deverão ser 
imediatamente localizados, separados em uma sala específica e estocados até definição da 
investigação epidemiológica. Caso não seja possível a identificação desse material nos 
incubatórios, todo o material presente nos incubatórios deverá ser isolado; 

• instalação de sistema de desinfecção, com desinfetante na concentração 
recomendada (Anexo V), na entrada da propriedade. Os veículos não poderão visitar outra 
propriedade até o dia seguinte, ficando estacionados no posto de lavagem, onde será 
realizada a segunda lavagem e desinfecção após deixarem a propriedade suspeita; 

• evitar o trânsito de veículos nas estradas de acesso à propriedade (manter os 
veículos dos técnicos à uma distância mínima de 100 metros do acesso principal da 
propriedade); 

• disponibilizar, imediatamente, um local na entrada da propriedade para banho e troca 
de roupa dos funcionários da granja e técnicos que realizarão os trabalhos de levantamento 
epidemiológico e de coleta de amostras; 

• demarcação das zonas de proteção e vigilância, com investigação epidemiológica em 
todas as propriedades existentes nestas áreas; 

• definição da localização das barreiras sanitárias; 
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• comunicação imediata da suspeita às instâncias superiores do órgão de defesa 
sanitária animal do estado, bem como ao MAPA, por meio da SFA no estado da Federação; 

• comunicação da confirmação da suspeita ao Serviço de Inspeção Federal (SIF) nos 
abatedouros que receberam aves da área do foco e da zona de proteção, a partir da data de 
notificação. O SIF providenciará a adequada destinação da carne – tratamento térmico 
(mínimo 70°C até completo cozimento), e dos subprodutos – graxaria. 

• no caso de diagnóstico de vírus de influenza aviária de alta patogenicidade, que 
ofereça risco de infecção à população humana, sub-tipos H5, H7 ou H9, deverá ser feita 
comunicação à autoridade local de saúde pública. 

A critério do Serviço Oficial, pela avaliação epidemiológica e de risco de contaminação, 
estas medidas poderão ter sua aplicação estendida a outros estabelecimentos avícolas. 

O Serviço Oficial procederá à investigação epidemiológica em todas as propriedades 
com aves, estabelecimentos avícolas e demais locais de alojamento de aves, nas zonas de 
proteção e de vigilância. 

 
5.7.2.1. MÉTODO DE ATORDOAMENTO E EUTANÁSIA 
 

O método de atordoamento e sacrifício deverá considerar o bem-estar dos animais, a 
segurança das pessoas envolvidas, a biossegurança e os aspectos ambientais. Deverá ser 
escolhido um dos métodos relacionados a seguir, recomendados pelo Código Sanitário para 
Animais Terrestres da OIE, dependendo do tamanho da população a ser submetida à 
eutanásia. As atividades deverão ser iniciadas com os animais infectados e depois 
estendidas aos animaiscontato. 

Métodos de atordoamento e eutanásia: 
• métodos mecânicos: dardo cativo não penetrante (ratitas); 
• métodos elétricos: eletrocução, eletronarcose em água (120-150 mA/ave/4 seg.); 
• métodos gasosos: injeção de mistura de gás carbônico (CO2) ou monóxido de 

carbono (CO) com nitrogênio ou gases inertes (hipóxia química). Pode-se utilizar em grupos 
de aves amontoadas sob lona plástica ou container fechado, ou colocadas em grupos de 15-
20 aves em saco plástico reforçado. Saturar o ambiente com concentração mínima de CO2 
de 80%, por 30 minutos e aguardar mais 15 minutos (Figura 2); 

• outros: injeção de barbitúricos, adição de anestésico na água, seguidos por um dos 
métodos descritos anteriormente. 

Na impossibilidade de aplicação dos métodos anteriormente descritos, os animais 
podem ser abatidos por deslocamento cervical. Qualquer método que seja 
desnecessariamente cruento, ou envolva disseminação de sangue e fluidos potencialmente 
infectantes, como a decapitação ou sangria, deve ser evitado. 

Outro método que está sendo testado é o despovoamento por espuma (hipóxia 
mecânica). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

        INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA 
GERÊNCIA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 

 

91
 
 

Figura 02 – Esquema da eutanásia por injeção de gás carbônico (CO2) ou monóxido 
de carbono (CO) 
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5.7.2.2. ELIMINAÇÃO DE CARCAÇAS E RESÍDUOS 
Uma das formas mais seguras de destruição das aves é enterrá-las dentro do 

perímetro da propriedade. Ademais, o mesmo local pode servir para a eliminação de outros 
materiais junto com as aves (cama de aviário, ração, ovos, papelão). 

Para tomar esta decisão, deverá ser solicitada autorização dos órgãos de defesa do 
meioambientee considerar a disponibilidade de um local para escavação que não 
comprometa o lençol freático, relativamente perto do local onde estão as aves e de fácil 
acesso para transportar os materiais. 

O tamanho da vala deve ser planejado em função do volume de material a depositar, 
sendo que uma cova de 4x2x2 m (16m³) comporta aproximadamente 4000 aves ou 8000 
Kg. O ideal será realizar uma escavação em forma de valeta, e após colocar as carcaças, 
que não deverão ser enterradas dentro de sacos plásticos. Deve-se cobrir com uma camada 
de terra de no mínimo um metro de altura, até atingir o nível do solo, acrescentando ainda 
50 a 80 cm de terra acima deste nível com largura maior que a da vala, conforme demonstra 
a Figura 3. 

Como a decomposição das aves irá ocasionar estufamentos e rachaduras, é 
necessária a reposição de terra, para impedir o acesso de outros animais e moscas ao 
material em decomposição. Não fazer a compactação dos cadáveres e da terra que recobre 
a vala, para evitar o acúmulo de gases. Recomenda-se ainda isolar o local com cercas ou 
telas. 
 
5.7.2.3. DESCONTAMINAÇÃO DA PROPRIEDADE 
 

Faz-se necessário destruir ou tratar apropriadamente todos os resíduos: ração, cama 
de aviário, fezes e fômites susceptíveis à contaminação. O tratamento deve ser efetuado em 
conformidade com as instruções do médico veterinário oficial, de forma que possa ser 
assegurada a eliminação dos agentes infecciosos.  

Os restos da ração existentes nos aviários e nos silos deverão ser colocados junto à 
vala de enterro das aves ou incinerados. 

A cama dos aviários deverá ser enterrada junto com as aves, em local o mais próximo 
possível do aviário. Com isso a decomposição ocorrerá mais rapidamente. 

Deverão ser recolhidas e queimadas as penas espalhadas no lado externo do aviário, 
mediante uso de lança chamas. Deverá ser realizado programa de controle de vetores 
(insetos, roedores, pássaros), e aplicação de inseticida, para eliminar possíveis vetores 
mecânicos, optandose por produto que atue por contato e com poder residual. 

Especial atenção deve ser dada para evitar a entrada de pássaros no aviário e nas 
áreas vizinhas, fechando todos os pontos de ingresso e eliminando possíveis atrativos como 
restos de ração, ou outros. 
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Os equipamentos usados nos aviários, bebedouros, comedouros e outros, devem ser 
desmontados, lavados e imersos em solução desinfetante apropriada (Anexos IV e V), antes 
do uso e posteriormente, com determinada freqüência. 

Os silos devem ser lavados e desinfetados, o sistema de distribuição de ração e a rede 
hidráulica devem ser desmontados para limpeza e desinfecção completa. O aviário deve ser 
detalhada e rigorosamente lavado e desinfetado por duas vezes com intervalo de 24 horas 
(Anexos IV e V). 

Nos aviários onde existe o sistema de forro plástico ele deve ser retirado, lavado, 
desinfetado ou substituído por um novo. Todas as instalações que tenham alguma relação 
funcional ou física com o local onde estavam alojadas as aves devem ser rigorosamente 
lavadas e desinfetadas. Deverão ser realizadas limpeza e desinfecção das áreas externas 
ao aviário, num raio de 20 metros das instalações, através de pulverização com formol a 5 
% ou hidróxido de sódio a 2%. 

Para a desinfecção do local é necessário limpar a área, removendo a cama aviária, 
alimentos e fezes, retirando inclusive as teias de aranha, esfregar a superfície com água e 
detergente e enxaguar todo o detergente e o material orgânico da superfície. Após a 
execução da limpeza é que se aplicará o desinfetante na superfície, aguardando o tempo 
necessário para a sua ação (Anexos IV e V). 

 
5.7.2.4. VAZIO SANITÁRIO, INTRODUÇÃO DE AVES SENTINELAS E 
REPOVOAMENTO 
 

A área não poderá ser repovoada com novos animais, antes de, no mínimo, 21 dias 
depois dos procedimentos de desinfecção e somente após autorização do serviço oficial. 

O serviço oficial poderá introduzir aves sentinelas após 72 horas dos procedimentos 
de desinfecção e estabelecer a realização de controle sorológico e virológico dessas aves, 
em laboratório oficial ou credenciado pelo MAPA para este fim. Isso será feito a cada sete 
dias até completar 21 dias de vazio das instalações. As aves sentinelas devem ser dispostas 
em uma área delimitada do(s) galpão(ões), sendo movimentadas para as outras áreas 
diariamente (Figura 04). 

Havendo dificuldades para colocar as aves sentinelas no local, será feito o 
repovoamento com, no mínimo de 21 dias após os procedimentos de desinfecção, sendo 
realizada o monitoramento sorológico nas aves alojadas, bem como pesquisas virológicas, 
seguindo o mesmo esquema de coleta de amostras para análise laboratorial das sentinelas, 
ilustrado na Figura 4. 

 

 

Coleta de material (sorológico e virológico): dias 0, 7, 14 e 21 
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5.7.3. ZONA DE PROTEÇÃO 
 

Na zona de proteção, área situada dentro de um raio de 3 (três) km ao redor do foco, 
deverão ser adotadas as seguintes medidas de prevenção e controle: 

• visita imediata pelo serviço oficial em todas as propriedades e acompanhamento 
posterior a 

todas as propriedades com aves, estabelecimentos avícolas e locais de alojamento de 
aves, realizando avaliação clínica das aves alojadas e coleta de amostras para exames 
laboratoriais, registrando todas as visitas e as ocorrências constatadas; 

• manutenção de todas as aves no seu alojamento ou em outro lugar que permita 
isolamento, a critério do serviço oficial; 

• utilização de sistemas de desinfecção apropriados, segundo critérios do serviço 
oficial, nas entradas e saídas da propriedade ou do estabelecimento avícola; 

• controle de movimentação, dentro dessa zona, de pessoas, de materiais, de 
equipamentos, de veículos e de outras espécies animais que representem risco sanitário; 

• proibição da movimentação e retirada de suínos, aves, ovos, cama de aviário, 
esterco, ração, subprodutos de aves, fômites da propriedade ou do estabelecimento avícola 
em que se encontrem. Eventuais movimentações deverão contar com autorização expressa 
do Serviço Oficial para os seguintes destinos: 

• aves para abate imediato em abatedouro situado na área infectada ou, se não for 
possível, em um situado fora desta, quando avaliado, designado e acompanhado pelo 
médico veterinário oficial; 

• ovos e suas embalagens deverão ser desinfetados antes do transporte, sendo os 
ovos destinados a um incubatório dentro das zonas de proteção ou de vigilância, designado 
pelo fiscal federal agropecuário ou pelo médico veterinário oficial, com a incubação 
controlada e realizada em máquinas separadas. 

Os deslocamentos citados deverão ser realizados diretamente sob controle do serviço 
oficial e autorizados após a inspeção veterinária da propriedade ou do estabelecimento 
avícola realizada pelo médico veterinário oficial. 

Os meios de transporte empregados deverão ser limpos e desinfetados antes e depois 
da sua utilização e a retirada da cama de aviário, do esterco, da ração e dos subprodutos 
das aves fica condicionada ao controle do transporte e destino pelo serviço oficial, quando, 
após avaliação veterinária criteriosa, não representar risco de disseminação da doença. 

As medidas aplicadas na zona de proteção são implantadas quando da confirmação 
do foco e serão mantidas até conclusão do diagnóstico laboratorial e do inquérito 
epidemiológico, ou por pelo menos 21 (vinte e um) dias depois da realização, na 
propriedade ou no estabelecimento avícola infectado, das operações de limpeza e 
desinfecção, ou por determinação do serviço oficial. 

Após essas medidas e a critério de serviço oficial, a zona de proteção passará a fazer 
parte da zona de vigilância. 

 
5.7.4. ZONA DE VIGILÂNCIA 
 

Na zona de vigilância, área dentro de um raio de 7 (sete) km a partir da zona de 
proteção ao redor do foco, deverão ser adotadas as seguintes medidas de prevenção e 
controle: 

• investigação em todas as propriedades com aves, estabelecimentos avícolas e locais 
de alojamento de aves, num raio de 10 (dez) quilômetros, registrando todas as visitas e as 
ocorrências constatadas; 

• proibição pelo serviço oficial de movimentação de aves e ovos dentro da zona, nos 
primeiros 15 (quinze) dias; 

• manutenção de todas as aves no seu alojamento ou em outro lugar que permita 
isolamento, a critério do serviço oficial; 
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• proibição de movimentação e retirada de aves da propriedade e do estabelecimento 
avícola dentro da zona de vigilância, exceto as destinadas a abate sanitário em matadouro 
preferencialmente com Serviço de Inspeção Federal, situado dentro da zona de vigilância ou 
próximo, quando avaliado e designado pelo médico veterinário oficial; 

• proibição de retirada de ovos da zona de vigilância, salvo se enviados a um 
incubatório, avaliado e designado por fiscal federal agropecuário ou por médico veterinário 
oficial, sendo a incubação controlada e realizada em máquinas separadas. Estes ovos e as 
suas embalagens deverão ser desinfetados antes do transporte ao incubatório, sendo 
vedada a reutilização de embalagens descartáveis; 

• proibição de retirada e utilização do esterco, ração e subprodutos de aves sem 
autorização do serviço oficial; 

• proibição pelo serviço oficial de realização de feiras, exposições e demais 
concentrações de aves de qualquer tipo; 

• controle, pelo serviço oficial, da movimentação dentro dessa zona, de pessoas, de 
materiais, de equipamentos e de veículos que representem risco de contaminação; 

• realização de monitoramento de pássaros de vida livre nas cidades e aves de 
zoológicos. 

As medidas aplicadas na zona de vigilância serão mantidas até conclusão do 
diagnóstico laboratorial e do inquérito epidemiológico por pelo menos 30 (trinta) dias, por 
determinação do serviço oficial, após realização, na exploração infectada, das operações de 
limpeza e desinfecção. 

As operações descritas acima poderão circunscrever-se àquelas áreas do 
estabelecimento que formem uma unidade epidemiológica, desde que assegurada pelo 
serviço oficial à improbabilidade de propagação da doença a unidades não infectadas. 

 
5.7.4.1. AÇÕES ESTRATÉGICAS EM VEÍCULOS NA ZONA DE VIGILÂNCIA 
 

Sendo necessária a entrega de rações e movimentação de outros veículos, devem ser 
analisadas diversas situações, com vistas a estruturar uma logística de transporte de rações 
para a região com caminhões e motoristas exclusivos para essas funções; estabelecer 
locais de desinfecção na saída da propriedade, antes da chegada na fábrica de rações; 
identificar se existem dentro da fábrica, pontos de carregamento de rações isolado, ou 
utilizar horários diferenciados dos demais envios. 

O acesso de veículos às propriedades deve ser restrito aos de serviço ou dos 
moradores; a estes últimos recomendar para sair em casos de extrema necessidade. Para 
isso deverão ser desinfetados na saída da propriedade com o mesmo procedimento usado 
para o caminhão graneleiro. 

Caminhões de transporte de aves para abate devem ser lavados e desinfetados após 
o transporte das aves. 
 
5.8. DA VACINAÇÃO 
 

A utilização de vacina contra a influenza aviária é proibida no Brasil. Entretanto, em 
caso de ocorrência de foco, e para sua contenção, poderá ser utilizada a vacina na zona de 
proteção e vigilância, ou seja, num raio de 10 Km do foco, caso necessário e mediante 
análise do DSA/MAPA, sendo as orientações de competência do serviço veterinário oficial, 
levando em consideração: 

• a concentração de aves na área afetada; 
• característica e composição da vacina a ser utilizada; 
• registro, aquisição e procedimentos para estoque, distribuição e controle do uso da 

vacina; 
• espécies e categorias de aves que serão submetidas à vacinação. 
Neste caso, é de suma importância a atualização constante do cadastro dos 

estabelecimentos avícolas, acompanhamento dos lotes vacinados, estabelecimento de 
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restrição ao trânsito e abate controlado das aves. A vacinação na área de foco será mantida 
até a confirmação laboratorial de seu encerramento. 

O controle dos lotes vacinados, tanto de aves comerciais como de subsistência e 
cativeiro, será realizado pela colocação de aves sentinelas, não vacinadas e marcadas, 
junto ao lote de aves vacinadas, sendo realizados exames sorológicos e virológicos nas 
sentinelas. Qualquer reação positiva será encaminhada para a comprovação de que não se 
trata do vírus de campo envolvido no foco. Para isso será dada preferência às vacinas 
diferenciáveis de vírus de campo, onde se utiliza a tecnologia DIVA: “Differentiating Infected 
from Vaccinated Animals”. Em se constatando a presença do vírus de campo, todas as 
ações de foco deverão ser realizadas no local onde o plantel vacinado está alojado. 

Para utilização de vacinas, após sua aprovação pelo MAPA, faz-se necessária a 
formação de estoque de aproximadamente 10 milhões de doses, para que seja utilizada em 
casos de emergência. 

O estoque ficará em disponibilidade na empresa produtora, devendo chegar ao Brasil 
em 12 horas, no máximo. 

 
5.9. ENCERRAMENTO DO FOCO 
 

Tendo sido adotadas todas as medidas descritas para as zonas de proteção e de 
vigilância e não havendo mais evidências clínicas, laboratoriais e/ou epidemiológicas da 
presença do agente, considera-se encerrado o foco, lavrando-se o Termo de Desinterdição 
(Anexo XV) e o FORM COM (Anexo XVI) de encerramento do foco, suspendendo-se todos 
os procedimentos de emergência adotados para a região. 

De acordo com o Código Sanitário para os Animais Terrestres da OIE, a área ou zona 
será considerada infectada até que sejam transcorridos: 

• 21 dias, pelo menos, desde a confirmação do último caso e a conclusão das 
operações de sacrifício sanitário e desinfecção; ou 

• 6 meses desde o restabelecimento clínico ou a morte do último animal doente, se não 
foi aplicado o sacrifício sanitário. 

 
6. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PARA ATUAÇÃO EM REGIÕES DE AVES 
MIGRATÓRIAS 
 

O Brasil é visitado periodicamente por milhares de aves migratórias que se deslocam, 
antes do inverno boreal, do Ártico para a América do Sul. As espécies que migram ocupam 
áreas úmidas naturais do litoral, como praias, estuários, manguezais, alagados costeiros e 
salgados, além de áreas com intensa quantidade de alimento, como o Pantanal Mato-
grossense. 

Os pontos de invernada das aves migratórias servem de local de encontro entre a 
população de aves migrantes e a população de aves residentes, o que implica risco de 
disseminação de agentes infecciosos para o plantel avícola nacional. 

Em função dos pontos de invernada, a ação de vigilância nas regiões periféricas deve 
ser adotada no raio de 10 Km a partir desse ponto. A localização por georeferenciamento 
das propriedades que possuem aves domésticas, bem como a descrição das espécies e a 
quantidade  deverão ser conhecidos pelo serviço de atenção veterinária local e enviados à 
Coordenação de Sanidade Avícola/DSA/SDA/MAPA. 

A partir desse conhecimento será determinada a amostragem para pesquisas 
sorológicas e virais periódicas, com um intervalo máximo de seis meses, conforme previsto 
pela OIE. Havendo detecção e caracterização do vírus em aves domésticas, serão 
desencadeadas todas as ações de emergência sanitária previstas para um caso de 
ocorrência de foco de doença de Newcastle ou influenza aviária de alta patogenicidade. 

Além de campanhas educativas regulares, a região deverá ter atenção especial no 
sentido de incrementar as ações de educação sanitária. 
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8. ANEXOS (Plano de Contingência) 
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CAPÍTULO 8 
    FORMULÁRIOS 

 

     FICHA DE CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS AVICOLAS           
 

CR    _________________________ 
 
ESEC_________________________            REGISTRO Nº _____________ 
 

1. Dados Gerais do Estabelecimento 

Nome do Produtor: 
CNPJ/CPF:                     Inscrição Estadual ou Cadastro de Produtor:  
Número do Incra:   Pessoa Física (1)  Pessoa 

Jurídica 
(2) 

Nome ou Razão Social da Granja: 
Marca ou Nome Fantasia da Granja:  
 

2. Localização do Estabelecimento 
Endereço – logradouro:  
 
Bairro: Localidade / Distrito: 
Município: CEP: UF: 
 

3. Endereço para Correspondência 

Endereço – logradouro: 
Bairro: Localidade / Distrito: 
Município: CEP: UF: 
Telefone:  Fax: Caixa Postal: 
E-mail:  
 

4. Atuação do Estabelecimento 
Área:         20                Atividade:  Classificação:  Característica 

Adicional:  
 Atividade:  Classificação:  Característica 

Adicional:  
 Atividade:  Classificação:  Característica 

Adicional:  
 

5. Cooperativa / Integradora (se a atividade for integrado ou cooperado) 
CNPJ/CPF:                     
Nome ou Razão Social: 
Nome Fantasia:  
Endereço – logradouro: 
Município: UF: Data Cadastramento:     /     / 
 

6. Técnico Responsável 
CPF:  Sigla: CRMV Numero Inscrição: Região 

(UF):    
MG  

Nome: 
Profissão: MÉDICO VETERINÁRIO 
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Tipo de responsabilidade: 1 Tipo de Técnico:              (1 – titular / 2 – 
substituto) 

 

7. Tipo de Propriedade 
 Própria  Arrendada (se arrendada preencher abaixo) 
Nome do proprietário: CPF/CNPJ:   
Endereço: 

 

8. Localização / Instalações  / DATUM South American 69 (SAD69) 
Coordenadas GPS da Granja (graus, min e seg): S:  W: 
Área da Propriedade:                          (ha) Área utilizada com avicultura:                            

(ha) 
Numero de Núcleos: Numero de Galpões / Piquetes: 
Área Construída: Capacidade de Alojamento: 
Numero de pessoas envolvidas com atividade: 
 

9. Responsabilidade pela Informação 
Nome do Responsável: 
Cargo: Documento de Identidade:  
 

10. Declaração 
Declaro que todas as informações prestadas neste formulário são verdadeiras e que qualquer 
alteração nestas informações serão comunicadas imediatamente ao órgão de defesa. 
       ___________________________________                 
_______________________________________                                    

Local e data                                                                    Assinatura 
 

11. Responsabilidade pelo Cadastro  

Nome: Órgão: IMA 
Cargo:  Matricula:  
       ___________________________________                 
_______________________________________                                    

Local e data                                                                    Assinatura e Carimbo 

Códigos para Preenchimento do Item 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de Interesse: 
15 – Material de multiplicação Animal (reprodutoras) 
20 – Aves comerciais 
 
Atividade: 
01– Produtor Independente 
46 – Produtor Integrado 
47 – Produtor Cooperado 
 
Classificação:  (área 15) 
731 – Granja Bisavoseira 
732 – Granja Avoseira 
733 – Granja Matrizeira 
734 – Granja SPF 
735 – Incubatorio Bisavoseiro 
736 – Incubatorio Avoseiro 
737 – Incubatorio Matrizeiro 
742 – Incubatorio de Avestruz 
743 – Criadouro de Avestruz - Reprodução 
744 – Criadouro de Avestruz – Cria e Engorda 
745 – Criadouro de Avestruz - Engorda 
743 – Criadouro de Avestruz – Ciclo Completo 
743 – Criadouro de Avestruz – Ciclo Parcial 

(área 20) 
748 – Granja de Aves de Corte 
749 – Granja de Aves Poedeiras de Ovos Comerciais 
 
Características Adicionais: (Área 20) 
685 – Galinha – Corte e postura 
686 – Peru – Corte e postura 
687 – Pato – Corte e postura 
688 – Marreco – Corte e postura 
689 – Codorna – Corte e postura 
690 – Galinha d`angola – Corte e postura 
691 – Avestruz – Corte  
692 – Ema – Corte  
693 – Outras 
 
 Características Adicionais (Área 15) 
501 - Granja Avoseira                              521 - Chocadeira 
502 - Granja Matrizeira                            522 – Chester - Corte 
503 – Incubatório Avoseiro                       523 – Chester - Postura 
504 – Incubatório Matrizeiro                     524 – Chukar - Corte 
507 – Galinhas - Corte                             525 – Chukar - Postura 
508 – Galinhas - Postura                         
509 – Codornas - Corte                           
510 – Codornas - Postura                        
511 – Patas - Corte                                 
512 – Patas - Postura 
513 – Peruas - Corte 
514 – Peruas - Postura 
515 – Marrecas - Corte 
516 – Marrecas - Postura 
517 – Aves - Corte               
518 – Aves - Postura 
519 – Galinha – Corte - Orgânica 
520 – Galinha – Postura - Orgânica 
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        RELATÓRIO  MENSAL DE TRÂNSITO DE AVES E OVOS FERTEIS  

 
                    CONTROLE DE AVES E OVOS FÉRTEIS MOVIMENTADOS  

                 ESEC:                                                            CR:                           
MÊS :                               ANO : 

        

Nº GTA 
MUNICIPIO 

ORIGEM UF 
MUNICIPIO 
DESTINO UF 

Nº DE 
ANIMAIS ESPÉCIE* FINALIDADE**

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

*No campo ESPÉCIE coloque código, ou digite de acordo com as opções: 1- GALINHA CORTE (OVOS 
FERTEIS)   2- PERU CORTE (OVOS FERTEIS)   3-AVESTRUZ CORTE (OVOS FERTEIS)   4-GALINHA 

CORTE (PINTOS DE 1 DIA)    5-PERU CORTE (PINTOS DE 1 DIA)  6-GALINHA CORTE (ADULTO) 7-PERU 
CORTE (ADULTO)  8-AVESTRUZ CORTE (ADULTO)  9-AVESTRUZ CORTE (PINTO DE 1 DIA)  10-GALINHA 
CORTE (REPRODUÇÃO)  11- PERU CORTE (REPRODUÇÃO) 12-AVESTRUZ CORTE (REPRODUÇÃO)  13- 
GALINHA POSTURA (OVOS FERTEIS) 14-GALINHA POSTURA (PINTOS DE 1 DIA)  15-GALINHA POSTURA 

(REPRODUÇÃO)  16-AVES - EXÓTICAS OU ORNAMENTAIS 17-AVES - OUTRAS                 
**No campo FINALIDADE coloque código, ou digite de acordo com as opções:  1-Abate   2-
Engorda    3-Reprodução    4-Exposição    5-Leilão    6-Esporte   7-Outras   
        

Local:______________________ Data:___/___/___  

 
 
 

Assinatura e Carimbo do Habilitado 
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1.  DADOS GERAIS DO ESTABELECIMENTO 
 

CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

NOME OU RAZÃO SOCIAL: 

MARCA OU NOME FANTASIA: 

NOME PROPRIETÁRIO: 
 

2.  LOCALIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO 
 

COORDENADAS GPS: S: W: 
ENDEREÇO – LOGRADOURO: 

BAIRRO: LOCALIDADE / DISTRITO: 

MUNICÍPIO: CEP: UF:  
 

3.  ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA 
 

ENDEREÇO – LOGRADOURO: 

BAIRRO:  

LOCALIDADE  /  DISTRITO : 

MUNICÍPIO: CEP: UF: 

TELEFONE: FAX: CAIXA POSTAL : 

E-MAIL: 
 

4.  RESPONSÁVEL TÉCNICO – MÉDICO VETERINÁRIO 
 

CPF: NÚMERO INSCRIÇÃO -  CRMV : 

NOME: : 
 

5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 

5.1. AVES QUE  COMERCIALIZA 
  GALINHA – CORTE  
 GALINHA  - POSTURA  
 GALINHA CAIPIRA 
  PINTINHO 

 
  PERU  
  PATO  
  MARRECO 
 CODORNA  

 

  GALINHA D`ANGOLA   
  AVESTRUZ  
  EMA  
 SILVESTRES / ORNAMENTAIS  

            OUTRAS : ......................................      
 

5.2   QUAL O DESTINO DAS AVES QUE MORREM? 
 LIXO PÚBLICO   COMPOSTÁGEM    QUEIMA     ENTERRA    OUTRA – QUAL ? :  ..........................................................       

 

5.3   QUAL A SITUAÇÃO DE HIGIENE DO ESTABELECIMENTO? 
 ÓTIMA            BOA               REGULAR                 RUIM           PÉSSIMA 

 

 

5,4    A EMPRESA COMERCIALIZA OUTROS PRODUTOS? 
QUAIS  ( CITAR NO MÁXIMO 3 )  :  
.......................................................................................................................................................................................................       

 
 

5.5   A EMPRESA POSSUI REGISTRO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL NO IMA? 
               SIM -  Nº REGISTRO :    ..........................................................................   NÃO 

 
[ 

 

5.6    QUAL A CONDIÇÃO DO ALOJAMENTO DOS ANIMAIS (BEM ESTAR) NO ESTABELECIMENTO? 
 ÓTIMA            BOA               REGULAR                 RUIM           PÉSSIMA 

 
 

6.      RESPONSABILIDADE PELA INFORMAÇÃO 
 

NOME   DO  RESPONSÁVEL  : 
 

CARGO : 
 

 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE : 
 

 

7.   DECLARAÇÃO 
 

DECLARO QUE TODAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE FORMULÁRIO SÃO VERDADEIRAS E QUE QUALQUER ALTERAÇÃO NESTAS INFORMAÇÕES SERÃO 

COMUNICADAS IMEDIATAMENTE AO ÓRGÃO DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL – IMA.         DECLARO TAMBÉM TER RECEBIDO INFORMAÇÕES RELATIVAS A 
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 17, DE 07 DE ABRIL DE 2006 DO MAPA.      ESTOU CIENTE QUE EM CASO DE ALTA MORTALIDADE  DAS AVES  DEVEREI COMUNICAR 

IMEDIATAMENTE O ÓRGÃO DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL- IMA . ( TEL : ............................................ )          
 

DATA: ...................................................................... ,   _____/_____/_____ ................................................................................ 
                  ASSINATURA 

 
 

8.   RESPONSABILIDADE PELO CADASTRO    
NOME : 

ÓRGÃO : 

FUNÇÃO : 
 

MATRÍCULA : 
 

 

9.   ASSINATURA :    ...........................................                                                ......................................................................  
                                   NOME DO SERVIDOR DO IMA                                                                                            ASSINATURA                               

 

CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS 
COMERCIAIS   DE   AVES  VIVAS 

 

Gerencia de Defesa Sanitária Animal   
 
 

I N S T I T U T O   M I N E I R O   DE   A G R O P E C U Á R I A  
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T E R M O   D E   F I S C A L I Z A Ç Ã O 
 

GERENCIA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL - GDA 

 

IDENTIFICAÇÃO:         EVENTOS  AGROPECUÁRIOS      PROPRIEDADE RURAL        ESTABELECIMENTO COMERCIAL 
 

 
ESTABELECIMENTO/ PROPRIEDADE RURAL : ____________________________________________________________________  
 
RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________________________ REG./IMA:_______________________ 
 
ENDEREÇO: ________________________________________________________________ N.º: ____________________________ 
 
CIDADE: _____________________________________________________________ ESTADO: ______________________________ 
 

  
 

IRREGULARIDADES CONSTATADAS 
 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

ORIENTAÇÕES RECOMENDADAS 
 
 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

RESPONSÁVEL PELO ESTABELECIMENTO, PROPRIEDADE RURAL  OU EVENTO PECUÁRIO: 
 

 
NOME: _____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
IDENTIDADE: _____________________________________ 
 
 
 
                                                                                      __________________________________________ 
 
                                                                                                                      ASSINATURA 
 

 
 

AGENTE FISCAL 
 

 
NOME: ____________________________________________________________________________________________________ 
 
ESCRITÓRIO SECCIONAL: ___________________________________________________________________________________ 
 
COORDENADORIA REGIONAL: _____________________________________________________________________________________ 
 
DATA: ______/______/______                         
 
HORA:   _______  :  _______ 
                                                                                           ____________________________________________ 
 
                                                                                                                  ASSINATURA – MATRÍCULA 
 
 
 

 

N.º 
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TERMO DE VISTORIA 
 

Gerencia de Defesa Sanitária Animal 

 
2 . ESCRITÓRIO SECCIONAL:  ...................................................  DELEGACIA REGIONAL :  ................................................................ 
 
 
3 . PRODUTOR : ...................................................................................................................   Nº DO CADASTRO : ................................ 
 
 
4 . NOME DA PROPRIEDADE : ................................................................................................................................................................. 
 
 
     MUNICÍPIO :  ..........................................................................   LOCALIDADE :  ................................................................................. 
 
 
5 . ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA 
 
      RUA / AV. : ...................................................................................................................................................   Nº :  ............................... 
 
 
      MUNICÍPIO : .............................................................................................................................   CEP. : ............................................... 
 

  
 

 

6. RESPONSÁVEL TÉCNICO :     
 
 

 
CRMV : 

 
 

7. PROPRIEDADE RURAL :     
 
ρ BOVINOS / BUBALINOS / CAPRINOS / OVINOS 
 
ρ SUÍDEOS 

 
ρ AVES 
 
ρ OUTRAS : ............................................................................ 

 
 

8. FINALIDADE :           
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA : .....................................................................................................................................................  
SUSPEITA  DE FOCO   
OUTROS :  ......................................................................................................................................................................................... 
 

 
 

9. SITUAÇÃO ENCONTRADA :   
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

10. RECOMENDAÇÕES :   
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

 

11. DATA :   ...............  /  ................  /  ....................  
 
................................................................................................                                        ......................................................................  
         NOME DO MÉDICO VETERINÁRIO DO IMA                                                                       ASSINATURA 
 
..................................................................................................                                        ......................................................................                   
     NOME  DO  RESPONSÁVEL  PELA  PROPRIEDADE                                                                ASSINATURA 

 

1.   
 

Nº   
 

INSTITUTO  MINEIRO   DE   AGROPECUÁRIA  
 

 

MÊS  / ANO 
......... /  ........... 
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    INSTITUTO      MINEIRO      DE     AGROPECUÁRIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Q 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RELATÓRIO  DE  ATIVIDADES    SANIDADE  AVÍCOLA 
 

GERÊNCIA   DE  DEFESA  SANITÁRIA  ANIMAL   -  G D A 

[ 

 

COORDENADORIA  REGIONAL : 
 

 

ESCRITÓRIO SECCIONAL : 
 

 
 

TIPO DE ESTABELECIMENTO 
 

Nº   DE  VISTORIAS 
 

GRANJA   CORTE 
 

 
 

GRANJA  POSTURA 
 

 
 

CODORNA 
 

 
 

P E R U 
 

 
 

ZOOLÓGICOS  ou  PARQUES  ECOLÓGICOS 
 

 
 

OUTRAS EXPLORAÇÕES AVÍCOLAS 
( aves exóticas ou ornamentais ) 

 
 

 
 

REVENDEDORES DE AVES VIVAS 
 

 
 

ABATEDOURO  ( GEOREFERENCIAMENTO ) 
 

 
 

INCUBATÓRIO  /  MATRIZEIRO  /  AVOSEIRO 
 

 

AVESTRUZ  
 

 T     O     T     A      L   
 

 

 
 

V  A  C  I  N  A  S       U  T  I  L  I  Z  A  D  A  S 
 

 

V A C I N A  
 

 

L A B O R A T Ó R I O 
 

D O S E S 
 

   
 
 
 

  
 

   

   

   

   

   

 
 
 

  

 
 
 

DOENÇAS  OCORRIDAS :     
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 

 

OBSERVAÇÕES :     
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 

LOCAL E DATA :   
 
  ................................................................  , ........  DE  .........................................  DE  ............                                 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

............................................................................... 
 

ASSINATURA   E  CARIMBO  
DO    RESPONSÁVEL 
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TERMO DE SACRIFICIO  
 
 

Aos _________________ dias do mês  ____________________de ____________, 
procedemos o sacrifício/destruição das aves relacionadas abaixo, apreendidas no Posto de 
Fiscalização do IMA _______________________, situado no município de  
____________________________/MG, devido ao trânsito não estar de acordo com o 
Disposto na IN SDA Nº 17 de 07/04/2006 e Portaria783 de 19/07/2006. 
 

 Espécie: 
 Nº de animais: 
 Nº nota fiscal: 
 Nº veículo transportador: 
 Nº GTA: 

Origem: 
Destino: 

 
______________________________________________ 
Local e data 
 
 
______________________________________________ 
Fiscal Agropecuário do IMA (assinatura e carimbo) 
 
 
______________________________________________ 
Testemunha (assinatura e identidade) 
 
 
_______________________________________________ 
Testemunha (assinatura e identidade) 
 

 
 
 

 

                   INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA 
(AUTARQUIA  CRIADA  PELA  LEI  Nº  10.594, DE 07.01.92) 

 
 


