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RESUMO 

 

A avicultura é uma das áreas de maior rentabilidade do Brasil, sendo a carne de 
frango uma das mais importantes no mundo. O Brasil está entre os principais 
exportadores e produtores da carne de frango e em expansão no mercado de ovos. 
O Distrito Federal faz parte deste mercado há anos, sendo a exploração que mais 
contribui para o Produto Interno Bruto da unidade da federação. O início da 
exploração avícola no DF foi em meados da década de 60-70, com o sistema de 
integração derivado da expansão pioneira na região Centro-Oeste. O DF 
atualmente possui capacidade de alojamento de aproximadamente 20 milhões de 
aves em 196 estabelecimentos avícolas, sendo que a maioria são de frango de 
corte. O presente trabalho reúne informações do cenário avícola do Brasil e do 
Distrito Federal, com revisão de literatura para construir um panorama geral, com 
base nas normas vigentes, federais e distritais. Apresenta os principais aspectos 
do Programa Nacional de Sanidade Avícola direcionados ao Distrito Federal e 
também uma breve revisão das principais doenças de controle e erradicação de 
interesse avícola: Influenza Aviária, Salmonelose, Micoplasmose e Doença de 

Newcastle. 

 
Palavras-chaves: Avicultura, Distrito Federal, Sanidade Avícola 
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ABSTRACT 

 
Poultry farming is one of the most profitable areas in Brazil, with chicken meat being 
one of the most important in the world. Brazil is among the main exporters and 
producers of chicken meat and is expanding into the egg market. The Federal 
District has been part of this market for years, being the exploration that most 
contributes to the Crude Domestic Product of the federation unit. The beginning of 
poultry exploitation in DF was in the mid-60-70s, with the integration system derived 
from the pioneering expansion in the Midwest region. The DF currently has a 
housing capacity of approximately 20 million poultry in 196 poultry establishments, 
the majority of which are broiler chicken. The present work gathers information 
about the poultry scene in Brazil and the Federal District, with a literature review to 
build an overview, based on the current, federal and district rules. It presents the 
main aspects of the National Poultry Health Program directed to the Federal District 
and also a brief review of the main diseases of control and eradication of poultry 
interest: Avian Influenza, Salmonellosis, Mycoplasmosis and Newcastle Disease. 
 
Keywords: Poultry farming, Federal District, Poultry health 
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1. Introdução  

  

A avicultura é um dos segmentos mais relevantes do Brasil, sendo uma das 

maiores geradora de empregos de toda a agropecuária, além de que a carne de 

frango uma das mais importantes no mundo. O Brasil está entre os principais 

exportadores e produtores da carne de frango e forte consumidor do próprio 

mercado de ovos (MATOS, 1996; A REVISTA DO AVISITE, 2011; ABPA, 2020) 

A adoção e melhoramento de programas de controle e erradicação de 

doenças aviárias no nível federal e estadual eleva a credibilidade do país. Assim, 

conhecer as características da exploração, os programas implantados e os 

resultados mais recentes, além das dificuldades enfrentadas é de importância para 

o fortalecimento do comércio e da compreensão da magnitude internacional do 

setor e da necessidade da atuação do governo, produtores e dos profissionais do 

meio (BRASIL, 2020ª).   

Este trabalho pretende contribuir reunindo informações do cenário da 

avicultura do Brasil e do Distrito Federal (DF), e servir como fonte de dados e 

registro atual. A atividade de exploração avícola é a principal atividade econômica 

a contribuir com o Produto Interno Bruto (PIB) Agropecuário do DF, importante na 

geração de empregos e comércio do setor e se faz necessário o conhecimento 

atualizado do setor, bem como esclarecer a atuação da defesa sanitária animal 

como peça base para os resultados positivos no DF (SETOR, 2016). 

Por meio de consulta aos bancos de dados disponibilizados pela Secretaria 

de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito 

Federal (SEAGRI-DF), em livros, artigos, sites de interesse avícola e teses, por 

meio de metodologia de revisão de literatura, este trabalho descreve a exploração 

avícola do DF com base nas normas vigentes, federais e distritais. 

A SEAGRI-DF é responsável pela regulamentação e normatização dos 

serviços em políticas públicas do setor do agronegócio. Atua por meio da fiscalização 

e inspeção animal e vegetal com o intuito de promover o desenvolvimento rural, 

econômico e ambiental sustentável.  

A Subsecretaria de Defesa Agropecuária (SDA) é a unidade orgânica da 

SEAGRI-DF responsável por planejar e executar políticas de fiscalização. Também 
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faz a gestão da elaboração de planos nacionais, programas e projetos de ações 

relativas à inspeção, à sanidade animal e vegetal (DISTRITO FEDERAL, 2020a).  

Subordinadas à SDA, estão três diretorias de importância Médica 

Veterinária para a promoção da saúde e qualidade dos alimentos à população do 

DF. São elas: a Diretoria de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal e Animal 

(DIPOVA), responsável pela inspeção de estabelecimentos elaboradores e 

manipuladores de produtos de origem vegetal e animal; a Diretoria de Sanidade 

Agropecuária e Fiscalização (DISAF) que executa as atividades estabelecidas nos 

planos e programas desenvolvidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA); e a Diretoria de Fiscalização de Trânsito (DIFIT) que 

possui a Gerência de Apreensão de Animais e a Gerência de Fiscalização do 

Trânsito de Produtos Agropecuários. Para o melhor entendimento organizacional 

vide Fig.1 (DISTRITO FEDERAL, 2020b e c).  

A DISAF, diretoria junto a qual  foi realizado o estágio obrigatório, possui 

três gerências: a Gerência de Saúde Animal (GESAN) que coordena os programas 

de proteção, controle e erradicação de doenças de notificação obrigatória dos 

animais; a Gerência de Sanidade Vegetal (GESAV) que atua na fiscalização com a 

prevenção, monitoramento e controle de pragas dos vegetais; e  a Gerência de 

Operações em Defesa Agropecuária (GEDEA) incumbida de ofertar apoio 

administrativo e operacional às gerências, além de ser responsável por compras de 

bens e serviços (DISTRITO FEDERAL, 2020c). 

FONTE: Própria, 2020. 
FIGURA 1 - Organograma da SEAGRI-DF 
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A Coordenação de Sanidade Avícola, relacionada à GESAN, foi à 

coordenação preconizada para o vínculo do estágio. É a coordenação responsável 

por executar o Programa Nacional de Sanidade Avícola, seguindo todas as suas 

diretrizes em busca da promoção do controle, proteção e a sanidade dos plantéis 

avícolas do DF (DISTRITO FEDERAL, 2020d). 

 

 

2. Características da Exploração Avícola  

  

    2.1. A exploração avícola no Brasil  

            

A avicultura é um dos setores mais importantes para o desenvolvimento do 

país. O alto valor alimentar do ovo e da carne de frango como fonte de proteína e 

vitaminas de baixo custo, justificam o sucesso da exploração e sua necessidade de 

investimento. A exploração comercial da avicultura teve seu início no Brasil por 

meio dos criadores que não tinham interesse comercial e eram produtores 

familiares que vendiam o excedente do próprio consumo. Depois, houve a fase 

comercial, pouco antes de 1930, período de grande atuação do governo com as 

permissões de importação de materiais avícolas, além da criação de associações 

e técnicos atuantes (MATOS, 1996; MALAVAZZI, 1977; ZEN, et al., 2014).   

A partir da década de 60, teve início a fase industrial que perdura até os dias 

atuais, com mudanças importantes para a avicultura, como a implementação de 

sistema intensivo, com mais qualidade na carne pelo consumo de insumos 

melhores, aperfeiçoamento de práticas sanitárias, com planos de controle de 

enfermidades como o Programa Nacional de Sanidade Avícola (PNSA), e a 

produção em escala internacional. Houve, nesta época, uma política de incentivo 

ao setor agroindustrial do país, com a integração de regiões brasileiras, 

principalmente na região Sul e Sudeste por suas características de mercado e 

renda, por meio de créditos e instalações das indústrias como frigoríficos, visando 

a exportação, que se iniciou no ano de 1975 (MALAVAZZI, 1977). 
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A amplificação e tecnificação do mercado foi de importância para a evolução 

do mercado avícola brasileiro. Vantagens como a disponibilidade de principais 

insumos, como o milho e soja para a ração das aves foram decisivas para a 

expansão em várias regiões, como para o Centro-Oeste (BELUSSO & 

HESPANHOL, 2010).  

Todo o investimento foi vantajoso pela produção avícola ocupar menos 

espaço, ser tecnificada e com resultados rápidos. Os incentivos governamentais 

vieram com intenção de desenvolver as regiões mais atrasadas; reduzir o êxodo 

rural e aumentar o investimento das empresas pela redução de gastos de obtenção 

de insumos, presentes na própria região Centro-Oeste, fortalecendo a produção e 

estabilidade (MATOS, 1996).    

O desenvolvimento da fase industrial ocasionou mudanças no consumo da 

população, que antes consumia frangos “caipiras”. Inicialmente, a população que 

tinha acesso ao frango “moderno” foi a classe média, mas pelo preço e oferta, 

acabou por atender a todas as classes econômicas. Assim, as mudanças no 

consumo vieram pela substituição da carne bovina pela carne de frango, o que 

acelerou o processo de desenvolvimento da indústria (SORJ et al., 2008).  

Em um estudo retrospectivo sobre a evolução do efetivo e da produção de 

aves pode-se observar algumas características dos estados brasileiros ao longo 

dos anos. Os autores relataram a distribuição da avicultura de postura e de corte 

no ano de 2010 nos diferentes estados brasileiros, sendo que a avicultura de corte 

estava concentrada mais expressivamente na região Sudeste, Sul e Centro-Oeste, 

nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas 

Gerais e Goiás. Já a avicultura de postura predominava no estado de São Paulo, 

seguida pelos estados de Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Ainda de 

acordo com o estudo, a região Sul é a que tem apresentado maior crescimento no 

plantel de aves entre 1990 e 2016, com mais de 600 milhões de animais. O estado 

do Paraná é o que apresenta o maior plantel, com cerca de 288 milhões de aves 

entre 2010 e 2016; São Paulo apresenta o maior plantel de galinhas, com 45.817 

milhões. No mesmo período, o Distrito Federal apresentou a maior densidade de 

galinhas, com 295 galinhas por quilômetro quadrado no período de 2010-2016 

(LANDAU; VALADARES & SILVA, 2020). 
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 A região Sudeste é destaque na produção de ovos, com maior rendimento 

médio e com uma produção média acima de 1,6 bilhões de dúzias de ovos anual. 

O estado que se sobressai é São Paulo, que concentra quase um quarto da 

produção nacional de ovos nas últimas décadas (LANDAU; VALADARES & SILVA, 

2020).     

 A produção de carne de frango do Brasil no ano de 2019 foi de 13,245 mil 

Ton., 3% maior que em 2018, posição atrás dos Estados Unidos da América (EUA), 

com 19,941 mil toneladas (Ton.) e da China com 13,750 mil Ton. Embora o Brasil 

ocupe o 3° lugar no ranking mundial de produção de carne de frango, está em 

primeiro lugar no ranking mundial de país exportador. O país exporta 4,2 milhões 

de toneladas de carne de frango, atendendo cerca de 164 países, com principal 

mercado os países da Ásia e do Oriente Médio (Figura 3). Das exportações, a maior 

parte é de frangos em corte, com cerca de 2,8 milhões de toneladas. Os estados 

que mais exportam são: Paraná, seguido de Santa Catarina, com 39,13% e 30,52% 

das exportações, respectivamente. No mesmo ano, o DF contribuiu com 0,31% do 

total das exportações brasileiras (ABPA, 2020; EMBRAPA, 2020).  

Os três principais importadores da carne de frango do Brasil no ano de 2019 

foram: a China (585 mil Ton.), seguido pela Arábia Saudita (468 mil Ton.) e o Japão 

(424 mil Ton.). Neste ano houve um equilíbrio da balança comercial e 2,75% de 

aumento na exportação em relação ao ano de 2018. Mesmo com metade dos 164 

países diminuindo o volume importado em comparação com o ano de 2018, a outra 

metade aumentou a demanda. Entre os países com maior percentual de importação 

de carne de frango do Brasil, aparece ainda os Emirados Árabes, África do Sul, 

Hong Kong e Coreia do Sul com números também relevantes (ABPA, 2020), como 

demostram as Figuras 2 e 3.  
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FIGURA 2 - Principais destinos da exportação brasileira de frangos e ovos no ano 

de 2019. 

  FONTE: Embrapa, 2020 

 

               

FIGURA 3 - Percentual de carne de frango importada do Brasil pelos 10 principais 
países importadores no ano de 2019.  

            FONTE: Elaborado a partir de dados da EMBRAPA, 2020        

 

Por outro lado, a produção brasileira de carne de frango é destinada, em 

grande parte, ao consumo interno, segundo Associação Brasileira de Proteína 

Animal (ABPA). Cerca de 68% da produção de carne de frango ficou no mercado 
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interno em 2019, onde o consumo per capita foi em média de 42,84 kg/habitante, 

com um aumento comparado ao ano de 2018, com consumo de 41,99 kg/hab. 

Ainda segundo dados da ABPA em 2019, o estado com maior número de abates 

foi o Paraná com 34,69% do total, seguido de Santa Catarina com 15,40% e, em 

quinto lugar, está o estado de Goiás com 8,11%. O DF contabilizou 0,55% do total 

de abates (ABPA, 2020).  

A produção brasileira de ovos apresentou um aumento em 2019 em relação 

tanto a 2018, como na última década em 2010. Em 2019 a produção trimestral de 

ovos atingiu patamares históricos desde o início dos registros em 1987. Foram 

contabilizados a produção de 49 bilhões de unidades de ovos no país no mesmo 

ano. Em 2010 foram produzidos 28 bilhões de unidades e, em 2018, foram 44 

bilhões de unidades de ovos. Houve um aumento de 10,26% na produção nacional, 

e uma queda na exportação de 34,03% comparado ao ano anterior, de 2018 

(ABPA, 2020; EMBRAPA, 2020).   

Assim como na avicultura de corte, a avicultura de postura também tem 

como principal destino o mercado interno, porém em proporções maiores, 

chegando a quase 100%. O consumo per capita de ovos em 2019 chegou a 230 

unidades, consumo recorde até o momento. As exportações de ovos, mesmo que 

em menor proporção, quando comparada às de carnes, está concentrada no 

produto in natura (68%) para mais de 50 países. Os estados do Sudeste, Sul e 

Centro-Oeste são os maiores exportadores, sendo que 31,93% das exportações 

ocorrem pelo Rio Grande do Sul. A região do mundo que mais importa ovos do 

Brasil é o Oriente Médio (ABPA, 2020; EMBRAPA, 2020).   

Importante salientar que o enfrentamento de várias crises de importância na 

avicultura brasileira influencia diretamente o mercado avícola como um todo. Como 

a recente crise de 2017, causada pela operação “Carne Fraca”, ocorreu a 

interrupção da exportação de produtos avícolas e a redução em 40% no preço do 

frango. Causou também conflitos de interesses entre os principais importadores de 

carnes, tanto de frango quanto bovina, com a suspensão do mercado e bloqueios 

da entrada da carne brasileira em diferentes países (MENDONÇA, 2018; 

MARTINS, 2017; CARNE, 2018; PAULINO & COTTA, 2018).  

 Em 2018 ocorreu uma paralisação nacional dos caminhoneiros, impactando 

em toda a cadeia produtiva avícola por atingir diretamente o transporte de insumos, 
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de pintos, ovos e frangos. As perdas de pintos de corte ocorreram pela falta do 

transporte de ovos férteis das granjas e pelo bloqueio da saída dos que já estavam 

nos incubatórios, ocasionando muitas perdas econômicas (CAMARDELLI, 2018; 

GREVE, 2018). 

 Em 2020, o mundo enfrenta a pandemia de Sars-Covid-19. Frente a isso, 

há a preocupação de como o mercado irá reagir, já que a carne de frango é a 

principal carne produzida no mundo. Segundo a FAO, até o momento, o mercado 

não sofreu muito, com previsão de queda de apenas 0,5%, estimando uma 

produção mundial de carnes em torno de 337,3 milhões de toneladas, sendo a 

carne de frango a única com tendências de expansão (FAO, 2020). 

 

   2.2. A exploração avícola no Distrito Federal    

 

A atividade agropecuária no DF teve início a partir da década de 60, com a 

implantação dos planos de ocupação da região Centro-Oeste com a criação de 

programas de financiamento para a produção agrícola com a aquisição facilitada 

de créditos para investimentos favorecendo a comercialização e o desenvolvimento 

da região. Esta região faz fronteira com outros dois países e ainda tem posição 

central no país permitindo maior facilidade de trânsito com todas as outras regiões. 

O DF também produz insumos, como o milho e a soja, garantindo a demanda 

externa e interna da expansão agrícola desde a década de 70 (ANDRADE, ROCHA 

& LOBATO, 2007; ABREU, 2016). 

O DF tem certa relevância no cenário de produção de grãos, principalmente 

as regiões de Paranoá e Planaltina. Em 2007, o estado estava em 13º lugar na 

produção de grãos de milho (264 mil Ton.) e em 15º lugar na produção de grãos de 

soja (142 mil Ton.). No censo agropecuário de 2017, a produção de grãos de milho 

chegou a cerca de 299 mil Ton. e a produção de grãos de soja bateu 244 mil Ton. 

(IBGE, 2017).   

A avicultura é de importância, pois é a atividade que mais contribui para o 

Produto Interno Bruto (PIB) Agropecuário do estado, movimenta R$ 180 milhões 

por ano e emprega diretamente quatro mil trabalhadores e outros 10 mil 

indiretamente, e ainda possui o maior efetivo de rebanho, em comparação com as 

explorações pecuárias da região, como pode ser observado na Figura 4. Como 
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aconteceu no Sul e Sudeste do país, o desenvolvimento e a aplicação do modelo 

intensivo de produção e integração avícolas deram início à vinda das empresas e 

a criação de um mercado competitivo na região (SETOR, 2016; IBGE, 2017). 

 

 

FIGURA 4 - Ranking em número de cabeças dos rebanhos do Distrito Federal em 2017. 

FONTE: IBGE, 2017. 

 

Apesar do modelo de integração apresentar suas vantagens, é possível 

vislumbrar desvantagens, como a dependência de crédito pelas empresas e a 

dependência do produtor e a integradora, a falta de recursos para modernização e 

adequação às legislações por parte do integrado, como também a deficiente 

capacitação dos profissionais atuantes. A dependência do integrado a integradora 

muitas vezes prejudica a produção, como no caso de empresas que se fundem, ou 

se separam e deixam os produtores sem apoio (MENDES, 2014). 

No DF existem quatro abatedouros de aves, sendo três fiscalizados pelo SIF, 

um deles em atividade e o outro fiscalizado pelo DIPOVA, sem atividade. Um deles 

abate cerca de 270 mil aves por dia (DISTRITO FEDERAL, c2020e).  

A produção de codornas e outras aves, como galinhas da angola, é menor 

comparadas as de frango de corte e galinhas de postura. Existe na região a 

produção de aves matrizes, de recria e ovos férteis por uma empresa que totaliza 

163.335 mil aves em 2020. A segunda maior empresa do DF de criação de 
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codornas faz ciclo fechado, sem introduzir ou retirar aves do plantel, portanto possui 

as avós, matrizes, recrias, engorda, realiza o abate e por fim comercializa as aves 

abatidas, está no mesmo ano registrou 12.000 mil codornas. (DISTRITO FEDERAL, 

c2020e).  

Atualmente no DF há sete empresas integradoras com diversos tipos de 

estabelecimentos e exploração, e ainda uma empresa de produção independente 

de postura comercial. Uma das empresas possui um programa de exportação de 

frango de corte e 70% da produção é dirigido para o mercado externo, o que 

contribui para as estatísticas, já que somente no ano de 2019 a carne de frango foi 

o 3º produto mais exportado do DF, representando 15% das exportações 

(EXPORTAÇÕES, 2020; DISTRITO FEDERAL, c2020e). 

De acordo com o censo agropecuário de 2017 do IBGE, no DF existem 5.246 

mil estabelecimentos agropecuários que ocupam cerca de 260 mil hectares. Cerca 

de 21.791 mil pessoas estão empregadas nestes estabelecimentos agropecuários, 

sendo que a maioria das pessoas é do sexo masculino e estão na faixa etária entre 

35 anos a 64 anos de idade seguindo o mesmo padrão do restante do país (IBGE, 

2017).   

Analisando a série histórica da população avícola do DF de 2016 a 2019, 

pode-se perceber algumas variações no quantitativo geral, bem como 

separadamente para poedeiras e frangos de corte (Fig. 5, 6 e 7). O maior número 

de aves alojadas durante os anos é de frango de corte, sendo o de menor número 

a produção de codornas e em seguida galinhas da angola (DISTRITO FEDERAL, 

c2020e). 

O ano de 2016 se sobressai por apresentar o segundo maior número de 

galinhas poedeiras (283.430 mil) e de codornas (50.331 mil) de toda a série. Em 

2017 o ano de destaque do período, o DF registrou um total de 15,692 milhões de 

aves alojadas, o maior número nos anos analisados. Em 2018 o quantitativo de 

aves alojadas principalmente na produção de frango de corte, foi menor em relação 

ao ano anterior devido a venda e retomada de negócios por diferentes empresas, 

porém obteve o maior número de poedeiras dos anos apresentados. No ano de 

2019 houve redução no número geral de aves e produções individuais, o que 

posicionou o DF em 20º lugar no ranking do país, com destaque apenas para 
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produção de codornas que aumentou de 21.500 mil em 2018 para 56.000 mil. No 

ano de 2020, a capacidade de alojamento avícola do DF foi de aproximadamente 

20 milhões de aves e a população de aves aumentou em relação ao ano de 2019 

(IBGE, 2017; DISTRITO FEDERAL, c2020e).     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: DISTRITO FEDERAL, c2020e. 

 

 

FIGURA 6 - Quantitativo de Frangos de corte no DF no período de 2016 a 2020. 

FONTE: DISTRITO FEDERAL, c2020e. 

 

FIGURA 5 - População avícola comercial e de subsistência do DF no período de 2016 a 
2020. 
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FONTE: DISTRITO FEDERAL, c2020e 

 

Este comparativo demostra como o mercado avícola tem oscilado nos 

últimos anos, o que pode ser explicado pela troca das empresas atuantes nesse 

mercado, a saída ou entrada de produtores do ramo e pelas crises de origem 

sanitária ou de transporte (DISTRITO FEDERAL, c2020e).  

 Conforme dados da Coordenação de Sanidade Avícola, em 2020, o DF conta 

com 196 estabelecimentos avícolas que são divididos por tipos. São eles: Avozeiros 

(1); matrizeiros de galinhas, codornas e galinhas da angola (26); recria de codornas 

e galinhas (6); incubatório de codornas e galinhas (7); frango de corte (141); fábrica 

de ração para aves (2); de postura comercial (2); engorda caipira (4); ema (1); 

codorna (2); e abatedouro de aves (4). Dentre estes estabelecimentos, alguns 

atualmente encontram-se com atividades suspensas, como três dos quatro 

abatedouros, conforme a Figura 8 (DISTRITO FEDERAL, c2020e).  

FIGURA 7 - Quantitativo de Poedeiras no DF no período de 2016 a 2020. 
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FONTE: DISTRITO FEDERAL, c2020e 

 

 

3. Noções sobre o Programa Nacional de Sanidade Avícola - PNSA 

 

O Programa Nacional de Sanidade Avícola (PNSA) é um programa de 

abrangência nacional, de participação voluntária pelos estados da federação. 

Idealizado pelo MAPA e é coordenado pela Divisão de Sanidade das Aves, para 

estimular o crescimento econômico do país e garantir a segurança alimentar da 

população, com atividades de vigilância epidemiológica e sanitária na aplicação de 

normas junto aos responsáveis pela exploração em avicultura nos estados 

participantes (BRASIL, 2020a; IAGRO, 2020). 

 A implementação do PNSA ocorreu em 1994 afim de estabelecer medidas 

de vigilância e controle oficial para algumas doenças que acometem o plantel 

avícola brasileiro. Elaborado em concordância com o Código Sanitário para Animais 

Terrestres pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), visando a inocuidade 

FIGURA 8 - Distribuição geográfica dos 196 estabelecimentos por tipo de exploração no DF 
em 2020. 
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do plantel nacional para futuras parcerias comerciais e ao mercado interno (MOTA, 

2012).  

Com base nas doenças aviárias de maior impacto, tanto para aves quanto 

para os seres humanos, o programa apresenta planos para controle de: Influenza 

aviária, doença exótica no país; micoplasmoses (Mycoplasma gallisepticum, 

Mycoplasma synoviae e Mycoplasma melleagridis), Newcastle e salmoneloses 

(Salmonella gallinarum, Salmonella pullorum, Salmonella enteritidis, Salmonella ty

phimurium ) (BRASIL, 2020a).  

   

      3.1. Principais atos normativos em vigência nacional  

  

           As principais normativas do PNSA estão fracionadas em: Registro e medidas 

de biosseguridade e de gestão de risco; Prevenção, controle e vigilância para 

Influenza aviária e Doença de Newcastle; Prevenção, controle e vigilância para 

Salmonelas e Micoplasmas; Importação de material genético avícola e aves 

ornamentais; Trânsito de aves e ovos férteis e o Registro, prevenção, controle e 

vigilância para ratitas (avestruz e ema).  

 Destes, apenas dois não serão citados no presente trabalho por sua baixa 

relevância para a avicultura do DF. São eles, o grupo de importação de material 

genético avícola e aves ornamentais, e o registro, prevenção, controle e vigilância 

para ratitas (BRASIL, 2020a).   

 

           3.1.1. Registro e medidas de biosseguridade e de gestão de risco   

 

           As atividades relativas à registro e medidas de biosseguridade e de gestão 

de risco são regulamentadas, principalmente, pelas Instruções Normativas (IN) Nº 

56, de 4 de dezembro de 2007, e seus complementos e a Instrução Normativa Nº 

10, de 11 de abril de 2013 (BRASIL, 2007 e 2013a).  

A IN 56/2007, estabelece os procedimentos para registro, fiscalização e 

controle de estabelecimentos avícolas de reprodução, comerciais, de ensino ou 

pesquisa. Esta norma também classifica os estabelecimentos avícolas em 

categorias por sua finalidade e espécies. O registro destes estabelecimentos, 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


25 
 

previsto na normativa, é de competência dos órgãos estaduais de defesa sanitária 

animal, no caso do Distrito Federal, fica à cargo da Coordenação de Sanidade 

Avícola da GESAN/SEAGRI-DF. A normativa ainda dispõe sobre a necessidade de 

notificação imediata ao serviço veterinário estadual oficial, em casos de criações 

de aves com alterações não usuais, como eventuais taxas de mortalidade elevadas.  

A IN 10/2013 e demais complementárias, estabelecem programa de controle 

de riscos para os estabelecimentos passíveis de maior disseminação de patógenos, 

como também para aqueles que possuem práticas de maior rigor sanitário. Está IN 

determina técnicas laboratoriais a serem adotadas para testagem da presença de 

doenças de foco do PNSA, o período das testagens e a quantidade de amostras 

para cada tipo de alojamento. Estabelece ainda que o Serviço Veterinário Oficial 

(SVO) da região dos estabelecimentos pode realizar colheitas a qualquer tempo em 

seus plantéis avícolas, e define as medidas de controle sanitário caso os galpões 

sejam positivos e as providências legais a seguir. Ademais, estipula normas para 

as Guias de Trânsito Animal (GTA), como o registro do uso das vacinas das 

doenças. 

 

  

           3.1.2. Prevenção, controle e vigilância para Influenza aviária e Doença 

de Newcastle    

   

As ações de prevenção, controle e vigilância para Influenza aviária e Doença 

de Newcastle, são implementadas com base na Instrução Normativa SDA Nº 32, 

de maio de 2002 e na Instrução Normativa SDA Nº 17, de abril de 2006 (BRASIL, 

2002 e 2006).  

A IN 32/2002 estabelece normas técnicas de vigilância para Influenza Aviária 

e para Doença de Newcastle, além do controle e erradicação para a DNC. Define 

as condições que os estabelecimentos precisam seguir e demais planos e manuais 

de controle e erradicação de doenças. Orienta a respeito das estratégias na 

aplicação das medidas profilaxias, assistência aos focos, da vacinação, do trânsito 

animal e das medidas de limpeza e desinfecção em focos (BRASIL, 2002). 
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A IN 17/2006, diz respeito ao Plano Nacional de Prevenção da Influenza 

Aviária (IA) e o Controle e Prevenção da Doença de Newcastle (DNC) no país. As 

unidades da federação que decidem por seguir o plano, são auditadas pelo 

Departamento de Saúde Animal (DSA), que fiscaliza segundo os manuais do PNSA 

o cumprimento das normas, para garantir consistência em todas regiões. A 

fiscalização é realizada por meio de inquéritos epidemiológicos anuais, definição 

de parâmetros de equivalência de status sanitário e fornecimento de material 

educativo (BRASIL, 2006a). 

Outras instruções normativas, notas técnicas, planos e informativos, entram 

como complemento e substituição, como a IN Nº 21, de 21 de outubro de 2014, que 

estabelece procedimentos, ações preventivas e normas de Certificação Sanitária 

da Compartimentação da Cadeia Produtiva Avícola, das granjas de reprodução, de 

corte e incubatórios pelos vírus de IA e DNC. Esta certificação reconhece e atesta 

aves com status sanitário diferenciado, com adoção de procedimentos de 

biosseguridade, vigilância epidemiológica e auditorias (BRASIL, 2014). 

 Importante ressaltar que, ainda dentro do âmbito das normativas para IA e 

DNC, a Nota Técnica CSA nº 16, de 8 de outubro de 2012, institui os procedimentos 

de vigilância epidemiológica para estas doenças em sítios de aves migratórias. 

Também define o plano de colheita de amostras, e explorações a serem realizadas, 

tanto para as aves migratórias/silvestres que devem ser submetidas a uma 

vigilância passiva, quanto para aves de subsistência localizadas ao redor dos sítios 

(BRASIL, 2012). 

O Brasil possui 20 sítios de aves migratórias reconhecidos pelo DSA, 

localizados em 10 Estados, que são alvos de programas de vigilância ativa para a 

Influenza aviária e Doença de Newcastle segundo o Informativo PNSA nº 4. O DF 

não consta como localidade de sítio de aves migratórias. No entanto, Somenzari e 

colaboradores (2018) sugerem que, segundo dados e registros preliminares, o DF 

participa da rota migratória Brasil Central, com algumas espécies de aves, com 

local de pouso, de nidificação e de passagem. Tal como no caso da espécie 

Myiarchus swainsoni - conhecida como irrê ou maria-irré - avistada no entorno de 

Brasília-DF, sugerindo padrão migratório para a subespécie. E no caso da espécie 

Hydropsalis parvula ou bacurau-chintã com registros de atividade reprodutiva na 

região do Goiás e DF (BRASIL, 2020a). 

about:blank
about:blank
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Um estudo do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBIO) indica que o órgão licenciador do DF recomende a realização de estudos 

de campo sobre as rotas de migração do Brasil Central. Esses estudos são 

importantes para gerar dados e informação acerca dos padrões de distribuição, 

deslocamento e uso de habitat das espécies pois há a observação do DF como 

área importante para aves migratórias no Brasil (OLIVEIRA et. al., 2016). 

A Instrução Normativa Nº 21, de outubro de 2014, estabeleceu normas 

técnicas para adoção de procedimentos adicionais de biosseguridade, vigilância 

epidemiológica e auditorias. Tem esta IN o propósito de orientar a emissão e 

manutenção da certificação sanitária da compartimentação da cadeia produtiva 

avícola das granjas de corte, reprodução e incubatórios para a IA e DNC (BRASIL, 

2014). 

Para assegurar a manutenção da saúde pública entrou em vigor a Instrução 

Normativa Nº 11, de 6 de abril de 2020, que estabelece alterações pontuais nas 

instruções que regulamentam o PNSA, dado a situação de emergência em saúde 

pública pela pandemia de COVID-19. Ela dispõe mudanças como a avaliação de 

necessidade do atendimento in loco de casos como a falta de energia, intempéries 

climáticas e danos em instalações que apresentem taxa de mortalidade compatível 

com caso suspeito de IA e DNC (BRASIL, 2020b).  

O Brasil possui o status sanitário livre de Influenza Aviária e sem registro de 

ocorrência de Doença de Newcastle nos estabelecimentos avícolas há mais de 10 

anos. No país nunca houve registro de caso de gripe aviária, e a DNC foi registrada 

pela última vez em 2006, em estabelecimentos de aves de subsistência (BRASIL, 

2011a). 

 

            3.1.3. Prevenção, controle e vigilância para Salmonelas e Micoplasmas 

           

           No PNSA, a prevenção, controle e vigilância para Salmonelas e 

Micoplasmas, foram unificadas com a IN SDA Nº 44, de 23 de agosto de 2001, IN 

SDA Nº 78, de 3 de novembro de 2003, e a IN SDA Nº 20, de 21 de outubro de 

2016 (BRASIL, 2001, 2003, 2016). 

O controle e o monitoramento de Salmonella spp. nos estabelecimentos 

comerciais de criação e de reprodução de frangos e perus e nos estabelecimentos 
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de abate de frangos, galinhas e perus são regulamentados pela IN SDA 20/2016. 

Tem como propósito reduzir a presença do microrganismo e promover a proteção 

da população, além de determinar as medidas de controle específicas para cada 

sorovar de Salmonella spp. de importância em saúde pública e na saúde animal, 

são eles: Salmonella typhimurium e Salmonella enteritidis; Salmonella pullorum e 

Salmonella gallinarum. A IN descreve como devem ser realizadas as colheitas de 

amostras; define o recebimento de status livre ou livre vacinado para os 

estabelecimentos; a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA); e as sanções 

cabíveis e outras normas (BRASIL, 2016).   

 A IN 78/2003, veio para aprovar e definir as novas técnicas para controle e 

certificação dos estabelecimentos como livres e/ou controlados para os sorovares 

de Salmonela spp.. Está IN define as medidas de vigilância e certificação sanitária 

obrigatórias para estabelecimentos destinados à reprodução, criação de linhas 

puras, de bisavós e de avós. Os estabelecimentos de reprodução de bisavós e de 

avós devem ser livres dos quatro tipos de Salmonella spp.. Os estabelecimentos 

de criação de matrizes e demais devem ser livres de Salmonella gallinarum e 

Salmonella pullorum e livres ou controlados para Salmonella enteritidis e 

Salmonella typhimurium (BRASIL, 2003). 

No âmbito das normas técnicas para o controle e a certificação de núcleos e 

estabelecimentos avícolas para a micoplasmose aviária consta a IN 44/2001. A 

normativa define medidas para o monitoramento da micoplasmose nos 

estabelecimentos avícolas de reprodução e produção de aves e de ovos férteis, 

que efetuam o comércio ou o trânsito nacional e internacional, com controles 

permanentes ou eventuais. Estes devem realizar os testes obrigatoriamente e estar 

certificados como livres de Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae e 

Mycoplasma melleagridis. Já os estabelecimentos de linhas puras, bisavozeiros e 

avozeiros devem ser livres de Mycoplasma gallisepticum e Mycoplasma synoviae 

para galinhas e livres de Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae e 

Mycoplasma melleagridis para perus. Os estabelecimentos de matrizes devem ser 

livres de Mycoplasma gallisepticum para galinhas. A Instrução define também as 

medidas de biossegurança e de controle sanitário em casos de positividade para 

cada uma dessas doenças (BRASIL, 2001). 
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            3.1.4. Trânsito de aves e ovos férteis    

 

As instruções referentes ao trânsito de aves e ovos férteis estão na IN Nº 18, 

de 18 de julho de 2006 e na IN Nº 19, de 3 de maio de 2011.  

A IN 18/2006 aprova o modelo da Guia de Trânsito Animal (GTA) de uso em 

todo o território nacional para o trânsito de animais vivos, ovos férteis e outros 

materiais de multiplicação animal. Dispõe da padronagem a ser seguida e ainda 

encarga a expedição da GTA para responsáveis treinados e orientados pelos 

Serviços Veterinários Oficiais (BRASIL, 2006b). 

A IN 19/2011 normatiza a adoção do formato eletrônico da GTA, em modelo 

eletrônico (e-GTA) que pode ser “baixada” pelo serviço oficial da UF de destino, 

bem como pelos estabelecimentos de abate ou pelo produtor de destino com a 

permissão do serviço estadual de sanidade animal (BRASIL, 2011b). 

No manual de preenchimento para emissão de GTA constam todos os 

passos para se realizar o seu correto preenchimento e sua retirada pelo emitente. 

Nele estão descritos, detalhadamente, todos os entremeios necessários para o 

trânsito animal ou sua proibição. O manual disponibiliza anexos descritivos de cada 

GTA por categoria, como pode ser visualizado na Figura 9 (BRASIL, c2020f). 
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FONTE: BRASIL, (c2020f). 

 

 

4. Legislação de Sanidade Avícola no Distrito Federal   

      

O Distrito Federal atende às instruções normativas de esfera nacional e 

detém de atos para atuação interna definidos por leis e decretos distritais. Dentre 

eles, os de maior importância para a sanidade avícola local estão a Lei Nº 5.224, 

de 27 de novembro de 2013 e o Decreto Nº 36.589, de 7 de julho de 2015, que a 

regulamenta. 

FIGURA 9 - Modelo de GTA para trânsito de aves de corte para abate. 
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A Lei Distrital 5.224/2013 dispõe sobre a defesa sanitária animal no DF e dá 

outras providências. A lei determina que as doenças infectocontagiosas, 

infecciosas e parasitárias, definidas pela SEAGRI/DF são de notificação obrigatória 

e imediata à autoridade competente, por qualquer cidadão que saiba da existência 

de um animal doente ou suspeito, para que sejam aplicadas as medidas de 

prevenção, controle e a erradicação das mesmas pela defesa sanitária animal. Esta 

lei determina as obrigações dos proprietários de animais, proprietários de 

estabelecimentos de venda de produtos veterinários, transportadores de animais e 

responsáveis pela realização de eventos com aglomeração, abatedouros, 

processadores de produtos de origem animal, laticínios e entrepostos. Uma das 

obrigações é efetuar a imunização dos animais, conforme o calendário oficial e 

informar sobre as vacinações obrigatórias e certificados de vacinação às 

autoridades responsáveis. Dispõe ainda sobre as sanções e medidas 

administrativas adotadas pela SEAGRI/DF, ao descumprimento das normas, como 

multas, interdições de propriedades, interdição de estabelecimentos, apreensão 

dos animais, produtos e subprodutos e o abate sanitário (DISTRITO FEDERAL, 

2013). 

O Decreto 36.589/2015 regulamenta a Lei 5.224/ 2013 e dispõe sobre os 

deveres dos proprietários, transportadores ou condutores de animais, dos médicos 

veterinários e dos estabelecimentos abatedouros. Entre esses deveres, está o de 

comprovar a realização de medidas sanitárias preconizadas pelo SVO/DF, para 

prevenção, controle e erradicação das doenças de notificação obrigatória. O 

mesmo Decreto determina as doenças passíveis de aplicação de medidas 

zoossanitárias e os documentos zoossanitários adotados no DF. Em relação ao 

interesse avícola estão incluídas a Doença de Newcastle, Salmonelose aviária, 

Micoplasmose, Laringotraqueíte e Influenza Aviária (DISTRITO FEDERAL, 2015). 

Da Doença de Newcastle é dito sobre a obrigatoriedade no DF, da vacinação 

realizada pelo menos uma vez ao ano em aves alojadas por mais de 60 dias, 

comerciais, ornamentais e de subsistência. Notificada a suspeita ou a ocorrência 

ao SVO/DF, devem ser adotadas as medidas constantes no plano de contingência 

da doença, como a interdição temporária da propriedade, para restringir a 

disseminação da doença. Das salmoneloses, micoplasmoses, influenza aviária e 
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laringotraqueíte são adotados no DF as disposições da legislação federal em vigor 

no âmbito do PNSA e complementares (DISTRITO FEDERAL, 2015).   

A adoção da legislação regional, focada na realidade do estado, além das 

nacionalmente definidas pelo PSNA, se faz necessária para adaptação as 

demandas dos estabelecimentos e tipo de produção presentes na região. 

 

 

5. Principais doenças de notificação obrigatória para aves  

  

5.1 Influenza aviária       

 

           A Influenza aviária é uma zoonose infectocontagiosa de notificação 

obrigatória à OIE, causada pelo Influenzavirus A (Alphainfluenzavírus), pertencente 

à família Orthomyxoviridae, que possui mais 6 gêneros: Betainfluenzavírus, 

Deltainfluenzavírus, Gammainfluenzavírus, Thogotovirus, Isavirus e Quaranjavirus. 

O vírus, que é envelopado, tem RNA de fita simples e possui diversos subtipos, 

classificados por suas glicoproteínas de superfície, hemaglutinina (HA), e 

neuraminidase (NA). A hemaglutinina é a responsável por definir a patogenicidade 

do vírus (SWAYNE et al., 2013; ICTV, 2019).  

Os vírus da IA possuem alta habilidade de mutação e podem infectar, além 

das aves, os mamíferos, como ratos, gatos, suínos, e o homem. Os seus 

reservatórios naturais são as aves aquáticas como os patos, marrecos e gaivotas. 

Nos reservatórios naturais o vírus da IA não costuma causar sinais clínicos, porém 

alguns demonstram a doença clínica, principalmente quando infectados pelo 

subtipo H5N1, que é altamente patogênico (MARKS, 2014; ORTIZ & VILLAMIL 

JIMENEZ, 2013). 

A transmissão do vírus da IA ocorre diretamente por via aerógena ou, 

indiretamente, por meio das fezes, água, aerossóis e fômites, devido à excreção do 

vírus por via fecal e respiratória. Para que ocorra transmissão respiratória, é 

necessário presença considerável de vírus para causar a infecção. Dentre as vias 

indiretas, os vírus permanecem viáveis nas superfícies contaminadas por até 14 
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dias e para inativá-lo é preciso a desinfecção com agentes desinfetantes comuns, 

que tem efetividade na eliminação (ALPHIN et al., 2009; SWAYNE et al., 2013). 

A patogenia do vírus da IA em aves é variável e depende, por exemplo, do 

subtipo, da carga viral, espécie infectada, idade e status imunológico, entre os 

fatores determinantes. O período de incubação da doença, a latência e o período 

infeccioso também são variáveis. Para a OIE o período de incubação considerado 

é de vinte e um dias (MORAES et al., 2009; OIE, 2017).   

Estes vírus se apresentam de duas formas: a influenza aviária de baixa 

patogenicidade (IABP), que causa normalmente poucos ou nenhum sinal clínico em 

aves; e a influenza aviária de alta patogenicidade (IAAP), que apresenta um quadro 

clínico mais grave e alta mortalidade. Ambas nunca registradas no Brasil. A Figura 

10 mostra a distribuição mundial da presença da IAAP em 2019 (OIE, 2013, 2016, 

2017).  

 

FIGURA 10 - Distribuição mundial da presença da Influenza aviária de alta 
patogenicidade de janeiro a junho do ano de 2019.  

FONTE: OIE, 2013.  

 

 Os sinais clínicos em aves geralmente são inespecíficos e dependem da 

apresentação do vírus. Os animais podem apresentar tosse, descarga nasal, 

cianose de barbelas, penas eriçadas, diminuição da produção de ovos e do 

consumo de insumos. Na sua forma mais grave também apresentam sintomas de 
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desidratação, anorexia e diarreia, convulsão, paralisia de asas e incoordenação, 

podendo levar ao óbito (ELBERS et al., 2005; MORAIS et al., 2009; CAPUA, 2009). 

Para a detecção e diagnóstico do vírus várias técnicas são empregadas 

como os métodos laboratoriais padrão de isolamento viral. Os testes utilizados para 

detecção e quantificação de anticorpos são: o teste de imunofluorescência; ensaio 

imunoenzimático (ELISA); e para confirmação usa-se a reação em cadeia da 

polimerase (PCR) e PCR em tempo real, que já tipificam e subtipificam o vírus 

(ALEXANDER, 2008). 

A vacinação autorizada e licenciada é preconizada por proteger contra os 

sinais clínicos e a mortalidade, reduzindo a disseminação do vírus e aumentando a 

resistência a infecções. Ainda assim, as formas preconizadas de controle de surtos 

são: a eliminação das aves infectadas, o controle do trânsito de aves no território 

nacional, a desinfecção e o zoneamento. No Brasil é proibida a vacinação para 

Influenza aviária, assim como para demais doenças exóticas (MORAIS et al., 2009; 

BRASIL, 2020a).    

A utilização da vacina deve ser o último recurso diante ameaças da infecção, 

pois deve ser priorizado o uso de medidas de biossegurança. Além do que, o uso 

de vacinas possui muitas variáveis como, em algumas regiões ter necessidade de 

autorização do uso para subtipos notificáveis, a possibilidade de facilitar o 

aparecimento de novas variantes ou cepas virais ou o fortalecimento de portadores 

assintomático (STYLES, 2019; MORAIS et al., 2009).  

Segundo Alexander (2000a), aves comerciais em contato com aves 

silvestres, tem maiores chances de entrar em contato com o vírus da IA e, sendo 

assim, a interação entre estas aves é ponto chave para o início de surtos, o que 

justifica a adoção de medidas preventivas em granjas, a fim de prevenir o 

surgimento de casos. 

 

 

5.2. Doença de Newcastle   

  

A Doença de Newcastle é considerada uma doença de distribuição mundial, 

com áreas endêmica e livres. Sendo uma enfermidade viral altamente contagiosa 
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de aves silvestres e domésticas, é uma zoonose de notificação obrigatória. O vírus 

Paramixovírus é envelopado, de fita simples de RNA, pertencente à família 

Paramyxoviridae, gênero Avulavirus. A DNC, segundo a OIE, é causada por cepas 

virulentas do tipo 1 (APMV-1) e existem ainda 9 outros sorotipos: de APMV-2 a 

APMV-10 (OIE, 2018a; ICTV, 2019). 

A principal forma de transmissão do vírus é por contato direto com aerossóis 

e secreções respiratórias ou por contato indireto, por água, comida contaminada e 

fômites variadas. Além disso os mamíferos e insetos, como as “moscas”, 

contribuem para a disseminação do vírus (HANSON & BRANDLY, 1958; 

CHAKRABARTI et al., 2007; BRASIL, 2020c)  

As cepas podem ser divididas em: de patogenicidade muito alta 

(velogênicas), intermediária (mesogênicas) ou muito baixa (lentogênicas). 

Normalmente o período de incubação do vírus é de até 21 dias, exceto para as 

cepas velogênicas, que apresentam um período mais curto. Os reservatórios 

naturais dos vírus de Newcastle de alta patogenicidade são os Columbiformes, ou 

pombos domésticos e selvagens. A infecções e as manifestações clínicas são 

variáveis, de acordo com o hospedeiro, com a cepa e a carga viral (HANSON & 

BRANDLY, 1958; BRASIL, 2013b; BRASIL, 2020e).   

As aves podem manifestar doença subclínica ou com sinais graves, a 

depender dos patógenos. Os patógenos velogênicos são responsáveis pela doença 

com alta mortalidade, morte súbita, sinais respiratórios, cianose, queda de 

produção e anomalias nos ovos. Os mesogênicos apresentam sinais respiratórios 

e neurológicos com mortalidade baixa. Os lentogênicos também causam sinais 

respiratórios, porém estes são leves e são agentes utilizados para vacinas 

(ALEXANDER, 2000b). 

O diagnóstico é feito pelo isolamento do vírus e caracterização do subtipo. 

A identificação do agente é feita por meio de suspensões em solução antibiótica de 

swabs da traqueia e da cloaca das aves vivas. Também pode ser pela inoculação 

de macerados de órgãos de aves suspeitas em ovos embrionados de 1 dia, ou 

ainda, em testes moleculares como RT-PCR (OIE, 2018a).  

A vacinação, quando utilizada, pode ser por vírus inativados ou por vivos, 

conforme a situação da doença no país. No estudo realizado por Kapczynski & King 

(2005), vacinas contra a DNC reduziram a quantidade de vírus eliminado pela ave 
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infectada, e os sinais clínicos, mas não preveniram os animais vacinados de serem 

infectados por um vírus da DNC virulento. O estudo demostra que as vacinas com 

patógenos lentogênicos foram eficazes na proteção das aves SPF contra a 

mortalidade e morbidade (MILLER, 2009; KAPCZYNSKI & KING, 2005).  

Além das perdas de produtividade causadas pelos sinais clínicos da doença, 

a ocorrência de DNC tem impacto sobre o comércio internacional de produtos 

avícolas. Alguns países mantem fiscalização permanente para avaliar e evitar a 

entrada da doença. No Brasil, os últimos casos confirmados ocorreram em 2006 

em aves de subsistência, nos estados do Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande 

do Sul. Anteriormente foram reportados para a OIE, casos em 1999, 2000 e 2001. 

A Tabela 1 mostra a ocorrência de surtos, casos e óbitos de DNC no Brasil durante 

o período de 11 anos, de 1996 a 2006 (OIE, 2013, 2016; GRANDO, 2002). 

  

TABELA 1 - Registro de Doença de Newcastle no Brasil de 1996 a 2006. 

ANO Nº DE SURTOS Nº DE CASOS Nº DE MORTOS 

    

1996 
6 51 17 

1997 
0 0 0 

1998 
0 0 0 

 1999 
1 100 100 

2000 
3 1400 1400 

2001 
3 773 770 

2002 
0 0 0 

2003 
0 0 0 

2004 
0 0 0 

2005 
0 0 0 

2006 
6 47 43 

Total 19 2371 2330 

 
 FONTE: Adaptado de OIE, 2020 e 2016.   
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5.3. Salmonella  

 

As salmoneloses aviárias são doenças causadas por bactérias do gênero 

Salmonella, pertencentes à família Enterobacteriaceae. O gênero Salmonella 

possui atualmente duas espécies, a S. enterica com 2.610 sorovares, e a S. bongori 

com 23 sorovares. A S. enterica é dividida em seis subespécies, enterica, salamar, 

arizonae, diarizonae, hutnae e indica. Dentre elas, a subespécie enterica é a mais 

comum de causar infecções em humanos e animais de produção. Alguns do 

sorovares mais comumente encontrados em aves no Brasil são: S. enteritidis, S. 

typhimurium e S. derby. Sendo que a S. enteritidis e S. typhimurium são dos 

sorovares mais prevalentes em galinhas (TINDALL et al., 2005; 

GUIBOURDENCHE et al., 2010; WHITMAN et al., 2015; BRASIL, 2020a). 

Essas bactérias podem causar três enfermidades nas aves: a pulorose (S. 

pullorum); o tifo aviário (S. gallinarum) e o paratifo aviário, causado por qualquer 

outro agente dos não mencionados. As mais comuns são a S. typhimurium e S. 

enterica (STERZO et al., 2008). 

Entre os principais veiculadores e reservatórios de patógenos, além das aves 

de produção, estão as aves de vida livre. Outros possíveis carreadores são os 

insetos, répteis e mamíferos, como os suínos. Ainda como possível fonte de 

contaminação para as aves comerciais está a aquisição de aves infectadas como 

matrizes, ou aves infectadas no incubatório (FOLEY, LYNNE & NAYAK, 2007; 

BRASIL, 2020d).  

Gopee e colaboradores (2000), em um estudo retrospectivo da presença de 

Salmonella de diversos sorotipos em vida selvagem, apontaram que a doença pode 

ter baixa incidência, mas ocorre nos animais silvestres, principalmente atingindo 

répteis, roedores e aves. Existe possibilidade destas infecções ocorrerem por via 

alimentar como também os humanos serem fonte de infecção aos animais.  

A transmissão da Salmonella ocorre de forma vertical e horizontal. A 

infecção pode ocorrer por contato direto de animal infectado para animal sadio pela 

dispersão de aerossóis ou por meio de fômites e superfícies contaminadas, além 

da água e alimento. Ainda há a contaminação do ovo, sendo possível de ocorrer 

pela penetração de salmonela pela casca do ovo durante a postura ou ainda pela 

contaminação direta da composição do ovo (albumina, gema, casca etc.) pelos 
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órgãos reprodutivos infectados. O curso da infecção, os sinais clínicos, os achados 

de necropsia são variáveis conforme o sorovar e as espécies acometidas 

(BARROW & LOVELL, 1990; FRIEND, 1999; OIE, 2018b).   

  Os sinais clínicos nas aves dependem do sorovar, da idade das aves, da 

espécie acometida, de fatores ambientais e do estado prévio do animal. As aves 

jovens são mais susceptíveis, com isso apresentam maior mortalidade e 

morbidade, como sinais mais evidentes: onfalite, retardo de crescimento, 

desuniformidade do lote e diarreia. Em aves adultas não é comum detectar os sinais 

clínicos, mas eventualmente podem apresentar queda na produção e anorexia. 

(SUZUKI,1994). 

O diagnóstico laboratorial é baseado na cultura bacteriana, direta ou pré 

enriquecida, como padrão ouro. Para a cultura podem ser utilizadas amostras de 

tecidos coletados na necropsia, fezes, esfregaços da mucosa retal ou dos fômites. 

Utiliza-se também o diagnóstico sorológico, como o ELISA e métodos alternativos, 

como PCR e PCR em tempo real e métodos de identificação reações bioquímicas 

(WRAY & WRAY, 2003; OIE, 2018b).   

As vacinas empregadas são as inativadas ou as vivas. No Brasil, granjas de 

reprodução do tipo linhas puras, bisavós, avós e de produção de ovos SPF não são 

autorizadas ao uso de vacinas contra Salmonelas. Mas para matrizes, é permitido 

o uso de vacinas contra Salmonelas paratíficas, e para aves de postura comercial 

ou de corte as vacinas vivas são autorizadas. (WRAY & WRAY, 2003; BRASIL, 

2020a). 

A prevenção da contaminação dos produtos finais e infecção das aves deve 

ser efetuada desde a granja até o distribuidor final. Recomenda-se seleção genética 

de aves resistentes a Salmonella, a testagem regular das aves e produtos, 

verificação de qualidade de insumos, adoção de boas práticas de biosseguridade, 

vacinação, uso de produtos antimicrobianos naturais e respeito da legislação, 

dentre outras medidas (GUERRA, 2010). 
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5.4. Micoplasma  

 

As micoplasmoses são doenças infectocontagiosas distribuídas pelo mundo, 

causadas por bactérias da família Mycoplasmataceae, que atingem animais e até 

plantas. Foram descobertas em 1898 por Edward Nocard e Emile Roux em um caso 

de pleuropneumonia bovina, mas a conclusão de que também acometiam as aves 

foi obtida em 1905, quando foi diagnosticado um caso como “Pneumonia Enzoótica 

dos Perus”.  No Brasil, foi relatada por Reis e Nóbrega em São Paulo na década de 

1950, que a reconheceram em galinhas e perus (FIORENTIN, 2000; MACHADO et 

al., 2012; CASAGRANDE et al., 2014; TORRES et al., 2015). 

Hoje, existem muitas espécies de Micoplasmas descritas em aves, todas de 

controle e vigilância permanente e obrigatória. As espécies de maior impacto 

econômico e, consequentemente, de maior importância para a avicultura são:  

Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae e M. melleagridis. Entre as 

micoplasmoses, a causada pela M. gallisepticum é tida como mais importante, o 

que é preocupante, pois galinhas de criações familiares, aves de criações 

comerciais e passeriformes são consideradas potenciais reservatórios de M. 

gallisepticum. Por isso, as micoplasmoses são mantidas sob controle e vigilância 

obrigatórias nos plantéis (CASAGRANDE et al, 2014; TORRES et al., 2015). 

A transmissão pode ocorrer de forma horizontal, por aerossóis respiratórios, 

proximidade das aves e por fômites, embora os Micoplasmas resistam pouco tempo 

fora do hospedeiro. Há um estudo sobre a transmissão de M. gallisepticum em 

tentilhões por meio de fômites, que mostra fortes evidências de que a transmissão 

indireta por alimentadores ocorre, tanto no ambiente experimental como na 

natureza. Já a transmissão vertical ocorre por infecção nos reprodutores, onde 

ocorre a infecção transovariana nas fêmeas, nos folículos ovarianos infectados, e 

nos machos, com infecção testicular contaminando o líquido seminal. Ainda há a 

possibilidade de transmissão por vetores mecânicos, insetos e as pessoas 

(NASCIMENTO et al., 2005; DHONDT et al., 2007).  

O período de incubação é similar entre os Micoplasmas, mas depende da 

virulência das cepas, da quantidade e de fatores ambientais externos, sendo em 

média entre 11 a 21 dias. Pela via de transmissão vertical, o período de incubação 

pode ser menor, segundo Swayne et al. (2013). 
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Dos sinais clínicos, a doença crônica respiratória (DCR) é a mais comum na 

infecção por M. gallisepticum, que ainda pode apresentar sinais respiratórios leves 

a moderados, com baixa mortalidade. Porém, a mortalidade pode aumentar se 

houver coinfecção por Escherichia coli, o que é comum de acontecer, 

principalmente nos frangos de corte, pela inalação da poeira contaminada por 

fezes. Quando há coinfecção as complicações incluem a concentração de exsudato 

sobre as estruturas, aerossaculite, peritonite e pericardite (SWAYNE et al., 2013).   

Nas micoplasmoses por M. synoviae pode-se encontrar, como sinais 

clínicos, artrite, inchaço, hiperemia, exsudato sinovial, claudicação e alguns sinais 

respiratórios. Nas que são causadas por M. melleagridis, que são patógenos 

específicos de perus a mortalidade também é baixa, podendo aumentar com 

coinfecções, mas possui morbidade alta. As que são causadas por M. iowae, 

possuem como hospedeiro natural os perus, mas também podem ser isoladas em 

frangos. Os sinais clínicos são respiratórios e reprodutivos, sendo este últimos 

principalmente associado com a redução da eclodibilidade e aumento da 

mortalidade embrionária (FIORENTIN, 2002; TORRES, 2015).  

O diagnóstico confirmatório de micoplasmose é realizado pela PCR e por 

exames mais acessíveis como os sorológicos por soro aglutinação em placa (SAR), 

o teste imunoenzimático (ELISA) e a inibição da hemaglutinação (HI). O diagnóstico 

ainda enfrenta problemas quanto a diferenciação de animais doentes ou apenas 

portadores. Sendo assim, é recomendado a associação entre o quadro clinico e o 

exame de necropsia (FIORENTIN, 2000; CASAGRANDE et al., 2014; SILVA et al., 

2020). 

O tratamento da infecção utilizando antimicrobianos é indicado, pois reduz a 

transmissão transovariana, sinais clínicos e lesões, porém há o risco de 

desenvolvimento de resistência microbiana. No entanto, o diagnóstico pode ficar 

comprometido pelo uso dos antimicrobianos por bloquearem ou até diminuírem a 

resposta imune forçando a migração dos micoplasmas para tecidos infectados, 

onde podem não ser detectáveis nas culturas e PCR (MACHADO et al., 2012; 

TORRES et al., 2015). 

Existe, contudo, vacinação que deve ser utilizada para reduzir o uso dos 

antibióticos. As vacinas utilizadas podem ser inativadas e atenuadas. As vacinas 

inativadas, apesar da logística, do alto custo e aplicabilidade não favorável, são 
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indicadas por não causarem doença nos animais susceptíveis e por não 

dificultarem o diagnóstico. Vale ressaltar que, no Brasil, não é permitido utilizar 

vacina de qualquer natureza contra a micoplasmose aviária em estabelecimentos 

de reprodução (FIORENTIN, 2000; BRASIL, 2020a). 

No Brasil, segundo a OIE a espécie M. gallisepticum está presentes no país, 

com ocorrência desde 2004 a 2019. Não houve surtos registrados nos anos de 

2003, 2004, 2018 e 2019. Para o M. synoviae os registros foram de 2005 a 2019, e 

não houve surtos nos anos de 2005, 2018 e 2019 (OIE, 2013, 2016).   

  

 

6. Notificações a Defesa Sanitária do Distrito Federal  

 

Nas semanas epidemiológicas de início no mês de julho de 2019 até julho 

de 2020, foram registradas 41 notificações na Coordenação de Sanidade Avícola 

com suspeitas de síndrome respiratória ou neurológica (SRN). Conforme 

demostrado na Figura 11, é possível identificar que há um maior número de 

notificações, sendo a maioria em alojamentos de frango de corte, após os meses 

de inverno (DISTRITO FEDERAL, c2020e). 

 

 

FIGURA 11 - Distribuição em meses das notificações referentes a SRN à Defesa 
Sanitária no período de junho de 2019 à julho de 2020. 

FONTE - DISTRITO FEDERAL, c2020e 
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Este padrão pode ser explicado pelo alojamento continuo nas granjas e lotes 

alojados em épocas climáticas delicadas no DF. Segundo o IBGE, o Distrito Federal 

é uma região de clima tropical semiúmido, com períodos de seca variando entre 4 

a 5 meses. Este clima é caracterizado por duas estações bem definidas, que são o 

verão quente e úmido com muitas chuvas; e o clima seco no inverno. Por diversas 

vezes, a região recebe alertas vermelhos em relação às elevadas temperaturas e 

baixa umidade, cenário desfavorável para avicultura. Além de que a variação de 

temperatura e umidade relativa durante os dias, em ambas, as estações são 

consideradas fatores ambientais críticos, para manter o conforto térmico das aves 

e melhorar o rendimento final das mesmas, como no caso dos frangos de corte. 

Como é observado no dia mais quente do ano (24 de setembro) onde a temperatura 

máxima média atinge 29 ºC e mínima média os 17 ºC. Já no dia mais frio do ano 

em média (11 de julho), elas variam de 12 °C a mínima e a máxima a 26 °C. É 

possível visualizar estas alternância em média anual nas Figuras 12 a 15 (LANA, 

2000; IBGE, 2002; CALOR, 2020; CLIMA, 2020; DISTRITO FEDERAL, c2020e; 

WEATHER SPARK, c2020).  

A Figura 12 demostra uma caracterização das temperaturas médias por 

horário durante o ano inteiro. Em julho percebe-se a predominância de temperatura 

amena e fresca, enquanto em setembro a predominância de temperatura morna e 

agradável ao longo do dia. Nas Figuras 13 e 14 é melhor observado a mudança de 

temperatura média no mês mais frio, julho, e no mês mais quente, setembro, do 

ano. Já a Figura 15 demostra o nível de conforto de umidade, baseado no ponto de 

orvalho por porcentagem de tempo, onde percebe-se que a variação da umidade é 

mais lenta ao longo do dia em relação a temperatura (WEATHER SPARK, c2020).  

  

https://pt.weatherspark.com/
https://pt.weatherspark.com/
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FIGURA 12 - Temperatura média caracterizada por mês e hora no DF. 

FONTE: WEATHER SPARK, c2020. 

 

                        

FIGURA 13 - Temperatura média caracterizada em cor por hora no DF nos meses de 
agosto a outubro, com destaque a 5 dias de setembro. 

FONTE: WEATHER SPARK, c2020. 

 

https://pt.weatherspark.com/
https://pt.weatherspark.com/
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FIGURA 14 - Temperatura média caracterizada em cor por hora no DF nos meses de 
junho a agosto, com destaque a 5 dias de julho. 

FONTE: WEATHER SPARK, c2020. 

 

 

                        

FIGURA 15 - A porcentagem de tempo passado nos vários níveis de conforto de umidade 
em média, categorizada pelo ponto de orvalho no DF. 

FONTE: WEATHER SPARK, c2020. 

 

O conforto térmico das aves é descrito em temperaturas entre 16 a 23ºC e 

umidade do ar de 50% a 70%. Com isto as altas temperaturas e umidades do 

ambiente se tornam as maiores responsáveis pela dificuldade no controle térmico 

das aves e acabam por ocasionar a redução do desempenho das mesmas devido 

a alterações metabólicas. No DF este período de clima quente e úmido é 

predominante como demostrado nas figuras acima, sendo um fator complicador a 

avicultura (NASCIMENTO et al., 2011; OLIVEIRA et al., 2006).    

 

https://pt.weatherspark.com/
https://pt.weatherspark.com/
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Dentre as notificações do período de julho de 2019 a julho de 2020, a maioria 

ocorreu devido a refugagem, manejo inadequado, falta de energia, ascite, estresse 

térmico e onfalite. A maior parte dos casos notificados está relacionado com 

manejos inadequados e refugagem, porém, nos meses de janeiro e fevereiro de 

2020 houve notificação da presença de S. gallinarum em ovos provenientes de 

Goiás. Após as coletas de amostras e a confirmação do caso iniciaram os 

procedimentos, como a eliminação do lote de ovos e medidas de limpeza. Nos 

meses de agosto, setembro e outubro foram notificados mais 40 casos. Destas 

notificações, 20 procederam como notificação de refugagem, falha de manejo, 

ascite, morte por frio ou demais que não se enquadram como suspeita de Síndrome 

Respiratória Nervosa, e uma suspeita de Botulismo se encontra em análise. Além 

dos demais motivos mencionados há muitos casos de morte registradas por ascite 

e onfalite (DISTRITO FEDERAL, c2020e).  

A maioria dos casos notificados como suspeita de SRN a coordenação de 

sanidade avícola se dá pelo índice de mortalidade do lote atingir mais que 10% no 

acumulativo dos dias de alojamento e não em um período de até as 72 horas 

críticas de suspeitas. Os produtores em geral, notificam a Defesa Sanitária para 

gerar a justificativa e comprovação ao frigorifico que o índice de mortes se dá por 

outros motivos que não SRN em suas aves. Assim, é possível identificar o fator 

manejo e climático como um dos desafios dos avicultores no DF, além das doenças 

e “pragas” como o cascudinho, os roedores, lagartos e moscas (CHAKRABARTI et 

al., 2007; JAPP et al., 2010; DISTRITO FEDERAL, c2020e).   

 

 

7. Considerações Finais  

 

A avicultura no Brasil evoluiu muito ao longo dos anos principalmente por 

atender o mercado externo. As legislações, tanto federais quanto distritais, os 

planos de sanidade e todas as ações governamentais do país evoluíram para 

atender às tendências do mercado, e proporcionaram ao país qualidade, segurança 

e confiabilidade dos produtos avícolas. Fruto disto é a manutenção do status 

sanitário do país frente às doenças de notificação obrigatória como a IA e DNC, 
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pela atuação de seus órgãos de defesa sanitária animal, além do empenho para 

controle de demais doenças e problemas sanitários dos plantéis brasileiros.  

O modo de produção integrado apresenta vantagens e desvantagens, que 

afetam a sua produção no quantitativo dos anos, como foi observado no DF. Como 

a saída de empresas e desabrigamento dos integrados ocasionando produção 

baixa, ou a venda e compra por outras empresas resultando em um salto de 

produção em determinado ano. Fato este que, em muitas vezes, é a solução e porta 

de entrada para o produtor iniciar a produção e conseguir obter as matérias primas 

para o seu negócio que possuem elevado custo.  

Um dos obstáculos observado no DF foi o manejo em relação ao clima. A 

tecnificação e manejo são deficitários, nem todas as granjas da região possuem 

bons níveis de controle de temperatura e funcionários com qualificação técnica para 

enfrentar os desafios existentes na UF. Essa situação suscita questionamentos 

sobre o sistema no DF ser compensatório em termo econômico para os integrados, 

já que são eles os responsáveis pela modernização estrutural e contrato de 

funcionários tecnificados, que acarretaria em melhora do desempenho aumentando 

a própria remuneração. 

O setor avícola apresenta espaço para crescimento e o DF precisa 

acompanhar as novas tendências de maior procura por parte do consumidor da 

proteína da carne do frango e do ovo como fonte de alimento mais acessível e 

saudável. Assim, o setor pode se manter atuante no mercado externo e interno, e 

fortalecer a atividade de produção de maior importância para sua economia, em um 

contínuo aperfeiçoamento que garanta a sanidade do plantel, com alinhamento de 

técnicas de manejo modernizadas e melhor relacionamento entre integradoras e 

integrados.  
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