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Porto Alegre, 25 de Fevereiro de 2014. 

 
 

 

Circular N.º 01/2014 – BEA/DCIS/DDA/SEAPA   

Para: Supervisões Regionais e Inspetorias de Defesa  Agropecuária. 

Assunto: Mortalidade por Enfermidades em Frangos 

 

 

Prezados Senhores: 

 

Tendo em vista a alta mortalidade em granjas de frangos causada por falha vacinal 

para encefalomielite, que está ocorrendo nesse mês, e servindo também para aumento de 

mortalidade decorrente de outras enfermidades ou mortalidade por qualquer outro motivo 

que leve o sofrimento às aves,  

 

Determina-se: 

 

 1. Ao atender à notificação de mortalidade acima de 10% na granja, deve-se 

recomendar ao produtor o aumento do cuidado na verificação de animais em sofrimento e 

recolhimento dos mortos Em cada verificação devem ser retirados os animais em agonia 

pré-morte, e naqueles casos em que o tratamento não seja viável deve ser executado 

imediatamente o sacrifício do(s) animal(is).  

  

2. Se na verificação do lote tiver dez animais mortos, recomenda-se diminuir o 

intervalo da próxima verificação do galpão, em uma hora. 

  

3. O sacrifício dos animais deve se feito pelo método do deslocamento cervical, em 

aves de até 5 Kg.  
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 4. Em anexo a essa Circular vai a FICHA DE CONTROLE DE MORTALIDADE 

DE LOTE, que deve ser usada para anotação das atividades de recolhimento de mortos e de 

sacrifícios no galpão. Essa ficha deve ser arquivada na IDA responsável pela propriedade.  

 
 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Porto Alegre, 25 de Fevereiro de 2014. 
 
 
 
 
 

 
Richard Alves 

Fiscal Estadual Agropecuário 
CRMV-RS 6707 

IF: 2867087 
BEA/DCIS/DDA/SEAPA 

 
 
 
 
 

Eraldo José Leão Marques 
Diretor do Departamento de Defesa Agropecuária 

Fiscal Estadual Agropecuário 
CRMV-RS 2132 

IF: 1345516 
DDA/SEAPA 

 


