
 

 

DESAFIOS DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE SANIDADE 

AVÍCOLA NO BRASIL 

 

Jedersom da Silva Supptitz1 

 Daniel Elias Santos Mota2 

Rafael Nunes Carvalho3 

Eric Mateus Nascimento de Paula4 

 

RESUMO: A avicultura se caracteriza pela produção de aves de corte e ovos, sendo resultado 

de grandes investimentos tecnológicos, tais como melhoramento genético e melhores 

instalações garantindo o sucesso da atividade. O segmento avícola brasileiro encontra-se entre 

os três maiores do mundo (superado apenas por Estados Unidos e China), sendo considerado 

no setor agropecuário, possuidor de elevado nível técnico na produção de alimentos, com 

controle sanitário em todas as fases da cadeia de produção de carne e subprodutos, 

regulamentada por diversas normas e ações estabelecidas pelo Programa Nacional de Sanidade 

Avícola (PNSA), responsável por baixar normas e instruções, visando o controle e/ou 

erradicação das principais doenças das aves. Pensando na conciliação das medidas profiláticas 

previstas no programa, o objetivo deste trabalho é compreender os princípios do PNSA. Para 

tanto, foi realizado uma análise do documento instituído pela Portaria nº 193, de 19 de setembro 

de 1994 e extraídas a principais informações. O foco do PNSA é garantir a disponibilidade de 

produtos avícola de qualidade, nos mercados interno e externo, visando sua expansão. Desta 

forma, o programa se pauta no processo de um trabalho conjunto os setores públicos, privados 

e instituições de pesquisa, são diversos setores participantes. São contempladas as aves 

ornamentais, residentes e migratórias; a estrutiocultura; a avicultura industrial e a avicultura de 

subsistência. Para isto, busca controlar e/ou erradicar as principais doenças aviárias de 

transmissão vertical e horizontal, como a Doença de Newcastle, Influenza Aviária, 

Salmoneloses (Salmonella gallinarum, S. pullorum, S. enteritidis e S. typhimurium), e 

Micoplasmoses (Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae, M. melleagridis) estabelecendo 

procedimentos capazes de diminuir os riscos de infecção. A sanidade avícola envolve a limpeza 

e desinfecção, controle de pragas, vacinação, descarte de carcaça, barreiras sanitárias entre 

outros. Desta forma, as medidas que promovem a sanidade avícola têm extrema importância no 
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setor, devido aos benefícios sociais e econômicos que representa para o país. A presença de 

patologias nas aves oferece riscos à economia e refletem de forma negativa na aceitação do 

mercado consumidor. É importante manter atenção nas diversas instruções normativas que 

regem o programa. Entende-se então que é necessário melhorar sistemas de notificação de 

suspeitas de doenças em aves; aumentar do investimento estadual e privado para o 

aprimoramento das ações de sanidade avícola; maximizar a aproximação dos veterinários 

privados (responsáveis técnicos) com suas respectivas unidades veterinárias locais, e participar 

do setor privado nas ações de emergência sanitária. Concluímos que o médico veterinário tem 

suma importância na aplicação dos seus conhecimentos e habilidades para atualizar/adaptar 

normas e procedimentos que promovam a sanidade avícola, tendo como referência as 

recomendações da Organização Mundial de Saúde Animal. Desta forma, o PNSA tem 

apresentado um crescimento na forma como tem sido desenvolvido, o que, de certa maneira, 

ampara a cadeia produtiva avícola, focando sempre na tecnificação e organização, o que 

favorece o Brasil se manter e em perspectiva futuras, entre os maiores produtores e exportadores 

do mundo. 
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