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Ofício-Circular Conjunto nº 2/2021/DSA/DIPOA/SDA/MAPA 
 

Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves (SRN): fluxo das ações a serem adotadas nos abatedouros frigoríficos 
 

 
 

 

Boletim 
sanitário

1

Declaração de 
mortalidade 

acima do 
limite?

2

Documento 
comprovando a 

conclusão da 
investigação pelo serviço 

de saúde animal? 

sim

não sim

não

Serviço de inspeção 
notifica abatedouro 

frigorífico 

Inspeção ante 
e post mortem

3

Detecção de sinais
clínicos/ lesões 

compatíveis com 
SRN?

sim

Sequência do abate
sem coleta de 

amostras

não

Serviço de inspeção notifica imediatamente à 
UVL/OESA e comunica paralelamente ao SISA/SFA 

Serviço de inspeção
isola o lote suspeito 

de SRN

+
+

Investigação pelo serviço de 
saúde animal no abatedouro 

frigorífico com apoio do 
serviço de inspeção

4
Caso provável 

de SRN?

Serviço de saúde animal:

✓ coleta e envio de amostras;
✓ ações previstas no PNSA para 

casos prováveis de SRN nos 
estabelecimentos avícolas;

✓ ações administrativas junto aos 
responsáveis pela não 
notificação da suspeita

+

sim

Serviço de inspeção:
✓ abate do lote suspeito em separado;
✓ apreensão cautelar dos produtos do lote suspeito e daqueles 

com risco de contaminação cruzada; e
✓determinação imediata da limpeza e desinfecção dos locais, 

equipamentos e utensílios que possam ter sido 
contaminados

Obs.: essas mesmas medidas deverão ser adotadas em todos 
os estabelecimentos que receberam aves do lote suspeito

não

+

5
Conclusão da 
investigação

Serviço de saúde animal: 
desinterdição do 

estabelecimento avícola e 
comunicação da conclusão 
da investigação ao serviço 

de inspeção.
Serviço de inspeção: 

liberação dos produtos

Caso 
Descartado 

IA/DNC

Caso 
Confirmado 

IA/DNC

✓ Declaração de Emergência Zoossanitária
✓ Destinação dos produtos apreendidos,

mediante avaliação de risco e de acordo
com as diretrizes do DSA/SDA

Serviço de inspeção proíbe a 
saída de cargas de aves vivas 

do abatedouro frigorífico

Início

Fim


