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Em atendimento ao disposto no DECRETO Nº 9.013, DE 29 DE MARÇO DE 2017, que regulamenta a Lei nº 

1.283, de 18 de dezembro de 1950, e a Lei nº 7.889, de 23 de novembro de 1989, que dispõem sobre a inspeção 

industrial e sanitária de produtos de origem animal (Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos 

de Origem Animal – RIISPOA): 

“CAPÍTULO III  

DAS OBRIGAÇÕES DOS ESTABELECIMENTOS”  

Art. 73. Os responsáveis pelos estabelecimentos ficam obrigados a: 

(...) IV - fornecer os dados estatísticos de interesse do SIF, alimentando o sistema informatizado do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento até o décimo dia útil de cada mês subsequente ao transcorrido e sempre que solicitado;  (...) 

Art. 75. Os estabelecimentos devem dispor de mecanismos de controle para assegurar a rastreabilidade das matérias-primas 

e dos produtos, com disponibilidade de informações de toda a cadeia produtiva, em consonância com este Decreto e com as 

normas complementares. “ 

“CAPÍTULO II 

DAS INFRAÇÕES” 

Art. 496. Constituem infrações ao disposto neste Decreto, além de outras previstas: 

XVIII - prestar ou apresentar informações, declarações ou documentos falsos ou inexatos perante o órgão fiscalizador, 

referentes à quantidade, à qualidade e à procedência das matérias-primas, dos ingredientes e dos produtos ou sonegar 

qualquer informação que, direta ou indiretamente, interesse ao Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal e 

ao consumidor; 

XIX - fraudar registros sujeitos à verificação pelo SIF; 

E em consonância com os esforços do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal – DIPOA, 

para que sejam estabelecidos e praticados procedimentos padrões nas atividades de Inspeção e Fiscalização de 

Produtos de Origem Animal, apresentamos as seguintes orientações a respeito do lançamento de mapas no 

Sistema de Informações Gerenciais do Serviço de Inspeção Federal – SIGSIF 

 

SIGSIF Figura 01 

 

Quem é responsável e qual a frequência de lançamentos? 

O lançamento dos dados nos mapas 1 e 2 é exclusivo para estabelecimentos de abate, sendo que o mapa 

1 (abate) deve ser alimentado pela indústria e o mapa 2 (detalhamento das doenças detectadas durante o abate) 

poderá ser preenchido pelos próprios servidores do Serviço de Inspeção Federal - SIF ou pelos auxiliares cedidos 

em atendimento ao artigo 73 do RIISPOA. 

Os mapas 3, 4, 5, 6 e 7 serão de preenchimento pelo funcionário responsável, identificado formalmente 

pelo estabelecimento registrado no DIPOA. 
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O mapa 10 terá preenchimento compartilhado pelo SIF e pela empresa, considerando as destinações 

definidas durante as inspeções ante e post mortem, no âmbito da fiscalização, e as destinações dadas pelo próprio 

estabelecimento, no âmbito de autocontrole/estabelecimentos de inspeção periódica. 

As senhas para acesso ao sistema pelos servidores e pelos funcionários do estabelecimento serão 

oferecidas pelo DIPOA, sendo as mesmas pessoais e intransferíveis. 

Para melhor rastreabilidade dos dados, recomenda-se que o lançamento seja feito ao final de cada dia ou 

no dia subsequente ao abate ou processamento. Em situações justificáveis, é aceitável o preenchimento em 

período máximo mensal, desde que toda a informação esteja lançada no sistema até o 10º dia útil ao mês 

subsequente.  

Para qualquer um dos mapas, em nenhuma hipótese será permitido o agrupamento de informações 

referentes a diferentes datas de ocorrência em uma só data de lançamento. 

Atenção especial deve ser dada para a checagem de compatibilidade entre os dados lançados e a realidade 

observada no estabelecimento, inclusive considerando o uso adequado de “ponto” (.) ou vírgula (,) para a 

expressão das quantidades, evitando erros quantitativos. Por exemplo:  declarar a condenação de fígados como  

1,500 (1,5) quando se deseje expressar o valor de 1.500,00. 

Quem faz e qual o prazo para a verificação oficial dos dados lançados? 

O AFFA designado pela chefia do SIPOA ou pelo encarregado do SIF deverá verificar se os dados foram 

inseridos no Sistema no prazo previsto, se são compatíveis com os registros diários de inspeção ante e post 

mortem e das verificações dos autocontroles.   

Quando se tratar de estabelecimento sob inspeção permanente, o Serviço de Inspeção Federal terá entre 

o 10° e o 15º dia útil do mês subsequente para verificar e se certificar que todos os dados do mapa do mês de 

referência foram registrados adequadamente no SIGSIF.   

Para estabelecimentos sob inspeção periódica, a verificação do lançamento dos mapas deve ocorrer 

durante a fiscalização da indústria, reportando-se nos relatórios previstos a ocorrência de irregularidades e, caso 

ocorram, aplicando-se as medidas cautelares e administrativas previstas 

No caso de não lançamento de dados, erros qualitativos ou quantitativos grosseiros das informações e, 

no caso de lançamentos cumulativos, sem a especificação das datas de efetiva ocorrência, produção, 

comercialização, etc.,  o SIF deverá lançar mão das medidas cautelares cabíveis e, quando aplicável, da autuação 

visando  a avaliação superior quanto a aplicação de penalidades previstas no Decreto nº 9.013, de 29 de março 

de 2017 (RIISPOA).  

Os SIPOAs deverão proceder a supervisão e gestão das equipes de inspeção e fiscalização quanto ao 

lançamento e verificação oficial dos dados no SIGSIF, bem como quanto a adoção de penalidades aos 

estabelecimentos que deixarem de cumprir suas obrigações. 
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MAPA 1 – ABATE 

 SIGSIF 

Figura 02 

O fornecimento ao SIF das informações de recebimento de animais para o abate é de responsabilidade 

do abatedouro e deve ser feito em documento assinado pelo responsável indicado formalmente pelo 

estabelecimento registrado no DIPOA.  

De posse desses dados, o usuário deverá incluir no SIGSIF tanto as informações quantitativas de abate 

recebidas do abatedouro (mapa 1) quanto as informações geradas pelos resultados das inspeções ante e post 

mortem (mapa 2).   

Para inclusão do mapa de abate, o usuário autorizado deverá acessar o menu conforme demonstrado na 

Figura 02 (Menu → Mapas → Cadastros SIF → Abate (NOVO) → Inclusão).   

SIGSIF 

Figura 03 

Na tela de Inclusão de Mapa de Abate, o usuário deverá inserir o número do SIF  ao qual possui vínculo, onde 

haverá o preenchimento automático do Nome Empresarial, caso possua habilitação para inclusão de mapas do 

estabelecimento em questão. Posteriormente o usuário deverá incluir as informações abaixo e clicar em “Incluir 

Abate Espécie”:  

• Data de Abate; 
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• Mês e Ano de Referência (o mesmo da data de abate); 

• Espécie; 

• Quantidade de Animais (número total de animais que chegaram ao estabelecimento para abate, 

considerando aqueles que chegaram mortos); 

• Estado/Distrito de Origem; 

• Município de Origem. 

Concluído o passo anterior, o usuário deverá clicar no botão “Gravar”, onde será apresentada a janela de 

confirmação: 

 

SIGSIF Figura 04 

Após clicar em OK, será exibida nova janela de efetivação da inclusão: 

 

 

SIGSIF Figura 05 

 

IMPORTANTE: 

O lançamento do mapa de abate ainda não foi concluído! O usuário deve dar continuidade seguindo as 

orientações abaixo. 

Uma janela apresentando os abates lançados será exibida, com o tópico informando “Alteração do Mapa de 

Abate”. Nesse momento o responsável pelo preenchimento irá “Detalhar” o mapa e incluir as doenças 

identificadas naquele lote no exame ante e post mortem identificados pelo SIF, com o intuito de conceder ao 

DIPOA as referências necessárias para rastreamento das doenças apontadas no mapa 2. As orientações sobre 

quais doenças devem ser lançadas nos mapas 2 e quais alteralções (lesões ou defeitos) devem ser lançados no 

mapa 10, encontram-se nos anexos determiandas por espécie animal.  
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SIGSIF Figura 06 

 

No detalhamento do abate deverão ser especificadas algumas informações para o abate inserido naquele dia, 

clicando no botão “Incluir Abate”: 

• Categoria; 

• Número de Animais Abatidos (para a categoria informada); 

• Peso Morto (total referente à categoria informada. Termo usado para peso de carcaça, onde sangue, 

couro, sebo, vísceras, patas, miúdos, orelhas, chifres e a cabeça não estão inclusos); 

• Unidade de Medida (referente ao peso morto); 

• Animais Mortos Estabelecimento (identificados no ante mortem, incluíndo o número de animais que 

chegaram mortos no abatedouro ou morreram durante a espera para o abate). 

IMPORTANTE: 
O número informado na “Quantidade de Animais” (Figura 03) é igual à soma do número de “Animais Abatidos” 

com o número de “Animais Mortos Estabelecimento” (Figura 07). 
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SIGSIF Figura 07 

 

SIGSIF Figura 08 

 

 

 SIGSIF Figura 09 
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MAPA 2 – DOENÇAS POR PROCEDÊNCIA 

Após inserção dos dados solicitados, o usuário deverá clicar no botão “Incluir Abate” e posteriormente no botão 

“Gravar” (destacado na Figura 08) para que as informações sejam salvas no banco de dados. Finalizado o 

detalhamento, o responsável pela inclusão dos dados deverá incluir as doenças relacionadas àquele lote abatido, 

clicando no botão “Doença” na página “Alteração do Mapa de Abate”: 

 

SIGSIF Figura 10 

As doenças declaradas no mapa 2 serão referentes aos achados ante e post mortem detectados no lote 

de animais abatidos, a fim de identificar a origem dos animais diagnosticados.   

O mapa 02 tem por principal finalidade a declaração de ocorrência de sintomatologia e lesões suspeitas 

ou diagnósticos confirmados de doenças populacionais (contagiosas para os animais) ou zoonoses, para as quais 

os serviços oficiais de saúde animal ou saúde pública possuam intersse ou algum tipo de vigilância. Para donças 

de saúde animal, a notificação ao Departamento de Saúde Animal (DSA) e aos Serviços Veterinários Oficiais nas 

UFs – SVO,  deve ser realizada na frequência e forma establecida pela Instrução Normativa no 50, de 24 de 

setembro de 2013 e suas atualizações (IN50/2013).  

O usuário deverá clicar na opção “Doença” (Figura 10), onde será aberta uma nova janela para inserção 

dos dados (Figura 11), clicando em seguida em “Incluir Diagnóstico” para conclusão da ação: 
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 SIGSIF Figura 11 

Finalizado o detalhamento do lote abatido e fornecidos os dados das doenças detectadas no ante e post 

mortem, teremos concluído o lançamento do mapa 01 e mapa 02 (que se refere ao detalhamento das doenças 

por procedência).  

Ao SIF cabe gerar a informação para inclusão dos dados referentes aos mapas 2 e 10 e garantir que esta 

seja lançada nos prazos e em conformidade com os dados reais de abate.  

Quanto às restrições no recebimento dos animais: 

Deve ser incluído no mapa 2 o registro de animais “não abatidos” por impedimento normativo (falta de 

documentação de amparo, uso de medicamentos proibidos, não atendimento a prazo de carência, não castrados, 

gestação adiantada...) ou em função de ocorrências sanitárias que demandaram a suspensão das atividades até o 

atendimento pelo SVO. 

No caso de animais devolvidos à propriedade, os mesmos devem ser registrados como “devolvidos à 

origem”. 

O campo “Não recebidos” deve ser preenchido no caso de acidentes divergências documentais ou outras 

situações que tenham impedido a chegada ou a entrada no abatedouro dos animais programados para o abate. 

O número de animais programados e não recebidos deve ser declarado neste campo. 

Sempre que forem coletados materiais, para atendimento aos programas oficiais de vigilância e 

monitoramento ou para confirmação laboratorial de suspeita clínica de ocorrência de doença de notificação 

obrigatória, coberta pelos programas do Departamento de Saúde Animal, deve ser lançado o número de animais 

coletados como “Coletados (programas oficiais)”. Exemplo em aves: 30 aves  “coletados (programas oficiais)” 

Quanto às doenças de notificação obrigatória: 

Em regra geral, “doença” será considerada a manifestação clínica associada à identificação do agente por 

metodologia reconhecida pelo SVO como adequada para esse fim. Exceção à regra cabe  às Salmonellas (S. 
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Enteritidis e S. Typhimurium) em aves, que não cursam regularmente com sinais clínicos, mas que deverão ter os 

resultados de monitoramento a campo notificados ao SVO em atendimento a IN20/2016, assim como as S. 

Gallinarum e S. Pullorum, que deverão ser notificadas independentemente da percepção de sinal clínicos. 

As doenças de notificação das listas 1 e 2 da IN50/2013 estarão sujeitas à notificação imediata ao SVO, na 

forma definidas pelo DSA, e deverão ter a suspeita confirmada ou fundamentada pelo SVO ou o diagnóstico 

confirmado laboratorialmente, antes de ser lançadas no mapa 2. O lançamento deve ser feito seguindo a 

especificação:   

• “Confirmado”: para casos atendidos pelo SVO e/ou laboratorialmente confirmados; Ex em suínos: Sêneca 

(confirmado); ou  

• “Suspeito”: para casos comprovadamente já notificados, atendidos e fundamentada a suspeita pelo SVO, 

porém, ainda sem a confirmação laboratorial de diagnóstico. Ex em suínos: “síndrome vesicular 

(suspeito)” 

As doenças cuja frequência de notificação prevista é mensal (lista 4) ou imediata (lista 3), mas que dependem 

de confirmação laboratorial, devem ser informadas conforme previsto e acordado com o SVO, sendo também 

lançadas no mapa 2 como especificado: 

• “Já Notificado”: para diagnósticos confirmados comprovadamente já notificados ao SVO (veterinário de 

campo, proprietário, laboratório...). Ex em aves: S. Enteritidis (já notificado). 

• “Notificação SIF”: para suspeitas clínicas levantadas no SIF e confirmadas laboratorialmente. Ex em aves: 

S. Pullorum (notificação SIF) ou, em bovinos, Tuberculose (notificação SIF). 

Quantos animais devem ser lançados por diagnóstico? 

No caso de apresentação de resultados laboratoriais confirmatórios junto com a documentação de 

informação pré-abate do lote, a quantidade de animais acometidos deve ser pelo menos compatível com número 

de animais amostrados (coletados) e considerados positivos no resultado laboratorial. Ex. em bovinos: 5 bovinos 

tuberculose (já notificado). 

A critério do AFFA, poderão ser somados outros animais, quando encontrados, em lotes positivos, sinais 

clínicos ante mortem ou achados de post mortem compatíveis com o diagnóstico laboratorial. Ex: 5 bovinos 

tuberculose (notificado) e  3 bovinos tuberculose (notificação SIF). 

Sempre que for adotada medida compulsória em todos os animais do lote, como a destinação para o 

abate sanitário ou quando todos os produtos de um mesmo lote tenham que sofrer algum tratamento (ex: 

cozimento, esterilização, destruição etc.) considerado obrigatório pelo SVO em função de suspeita/confirmação 

das doenças de notificação obrigatória, o lançamento deve envolver todos os animais do lote. Ex. em suínos: 100 

suínos “abate sanitário” sendo a destinação registrada no mapa 10: “100 carcaças”, “condenação total”, 

“destruição”. Ex. em aves: lote de 25.000 aves diagnosticadas com S. Enteritidis sendo a destinação registrada no 

mapa 10: “25.000 carcaças”, “aproveitamento condicional”, “Tratamento térmico” 

Doenças de notificação obrigatória por espécie de abate sujeita ao ante e post mortem 

Tabela 1: AVES - Doenças de notificação obrigatória considerando a forma e prazo de notificação previsto pelo 

DSA/SDA/MAPA: 
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Doença de Notificação Obrigatória Agente/causa Espécie animal  
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Hepatite viral do pato Picornavirus aves 
suspeito ou 
laboraltrial 

Imediata 1 

Influenza aviária 
Orthomyxoviridae (todos H5 e 
H7) 

aves 
suspeito ou 
laboraltrial 

Imediata 1 

Rinotraqueíte do peru Metapneumovirus aves 
suspeito ou 
laboraltrial 

Imediata 1 

 Miíase (Chrysomya bezziana) Chrysomya bezziana multiespécies 
suspeito ou 
laboraltrial 

Imediata 1 

Antraz (carbúnculo hemático) Bacillus anthracis multiespécies suspeita  Imediata 2 

Doença de Newcastle Paramyxoviridae aves suspeita  Imediata 2 

Laringotraqueíte infecciosa aviária Herpesviridae aves suspeita  Imediata 2 

Clamidiose aviária Chlamydia psittaci aves confirmado imediata 3 

Mycoplasma (M. gallisepticum; M. 
melleagridis; M. synoviae) 

M. gallisepticum; M. 
melleagridis; M. synoviae 

aves confirmado imediata 3 

Salmonella (S. enteritidis; S. 
gallinarum; S. pullorum; S. 
typhimurium) 

S. Enteritidis; S. Gallinarum; S. 
Pullorum; S. Typhimurium 

aves confirmado imediata 3 

Clostridioses (exceto C. chauvoei, C. 
botulinum, C. perfringens e C. 
tetani) 

C. colinum, C.piliforme, 
C.septicum e outras espécies 
incomuns. 

multiespécies confirmado mensal 4 

 Coccidiose Várias multiespécies confirmado mensal 4 

 Desenteria vibriônica 
(Campilobacter jejuni) 

Campylobacter jejuni multiespécies confirmado mensal 4 

 Ectima contagioso não suscetível multiespécies confirmado mensal 4 

 Enterotoxemia (Clostridium 
perfringens) 

Clostridium perfringens tipo A 
e C 

multiespécies confirmado mensal 4 

 Filariose Cardiofilaria pavlovsky multiespécies confirmado mensal 4 

 Listeriose Listeria monocytogenes multiespécies confirmado mensal 4 

 Miíase por Cochliomyia 
hominivorax 

Cochliomyia hominivorax multiespécies confirmado mensal 4 

Pasteureloses (exceto P. multocida) Mannheimia haemolytica multiespécies confirmado mensal 4 

Toxoplasmose 
Toxoplasma gondii,  
 T.avium, T.paddae 

multiespécies confirmado mensal 4 

Adenovirose Adenovirus aves confirmado mensal 4 

Anemia infecciosa das galinhas Circovirus aves confirmado mensal 4 

Bronquite infecciosa aviária Coronavirus aves confirmado mensal 4 

Coccidiose aviária Eimerias aves confirmado mensal 4 
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Colibacilose E.coli patogênica para aves aves confirmado mensal 4 

Coriza aviária Avibacterium paragallinarum aves confirmado mensal 4 

Doença de Marek Herpesviridae aves confirmado mensal 4 

Doença infecciosa da bursa/Doença 
de Gumboro 

Birnavirus aves confirmado mensal 4 

EDS-76 (Síndrome da queda de 
postura) 

Adenovirus aves confirmado mensal 4 

 Encefalomielite aviária 
Vírus da Encefalomielite 
aviária (Picornavírus) 

aves confirmado mensal 4 

 Epitelioma aviário/bouba/varíola 
aviária 

Avipoxvirus aves confirmado mensal 4 

 Espiroquetose aviária (Borrelia 
anserina) 

Borrelia anserine aves confirmado mensal 4 

 Leucose aviária Retrovirus aves confirmado mensal 4 

 Pasteurelose/cólera aviária Pasteurella multocida aves confirmado mensal 4 

Reovirose/artrite viral Reovírus aves confirmado mensal 4 

 Reticuloendoteliose Retrovírus aves confirmado mensal 4 

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

Salmonelas Paratíficas aves confirmado mensal 4 

 Tuberculose aviária Mycobacterium avium aves confirmado mensal 4 



Tabela 2: SUÍNOS - Doenças de notificação obrigatória considerando a forma e prazo de notificação previsto pelo 
DSA/SDA/MAPA: 

Doença de Notificação Obrigatória Agente/causa Espécie animal  
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Actinomicose Actinomyces suis multiespécies confirmado  mensal  4  

Botulismo (3) Clostridium botulinum multiespécies confirmado  mensal 4 

Brucelose Brucella suis multiespécies confirmado  imediata 3 

Carbúnculo hemático (antraz)(2) Bacillus antracis multiespécies suspeito imediata 2 

Carbúnculo sintomático (edema 
maligno) 

Clostridium chauvoei multiespécies confirmado  mensal 4 

Circovirose  
Circovírus Porcino tipo 2 e tipo 
3 

suínos confirmado  mensal 4 

Ccisticercose suína Cysticercus celullosae multiespécies confirmado  mensal 4 

Clostridioses  
exceto C. chauvoei, C. 
botulinum, C.perfringens e C. 
tetani 

multiespécies confirmado  mensal 4 

Coccidiose Eimeria/Isospora  multiespécies confirmado  mensal 4 

Disenteria vibriônica  Campylobacter jejuni multiespécies confirmado  mensal 4 

Doença de Aujeszky Herpesviridae multiespécies suspeito imediata 2 

Doença vesicular suína (1) Enterovirus suínos suspeito imediata 1 

Encefalomielite por vírus Nipah(3) Henipavirus (paramixovirus) suínos suspeito imediata 1 

Encefalite Japonesa(3) Arbovirus (flavivirus) multiespécies suspeito imediata 1 

Enterotoxemia  Clostridium perfringens multiespécies confirmado  mensal 4 

Equinococose/hidatidose(4) Echinococcus spp multiespécies confirmado  mensal 4 

Erisipela suína(5) 
Erysiopelothrix 
rusiopathiaethiae 

suínos confirmado  mensal 4 

Estomatite vesicular(1) VSV (Rhabdoviridae) multiespécies suspeito imediata 2 

Febre aftosa(1) Aphthovirus (picorna) multiespécies suspeito imediata 2 

Filariose Filariae multiespécies confirmado  mensal 4 

Foot-rot/podridão dos cascos  Fusobacterium necrophorum multiespécies confirmado  mensal 4 

Gastroenterite transmissível TGEV suínos suspeito imediata 1 

Influenza dos suínos vírus da influenza A  suínos confirmado  mensal 4 
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Leishmaniose Leishmania sp. multiespécies confirmado  mensal 4 

Leptospirose Leptospira multiespécies confirmado  mensal 4 

Melioidose  Burkholderia pseudomallei multiespécies confirmado  mensal 4 

Miíase Cochliomyia hominivorax multiespécies confirmado  mensal 4 

Miíase  Chrysomya bezziana multiespécies suspeito imediata 1 

Parvovirose suína parvovirus suínos confirmado  mensal 4 

Peste suína Africana(2) ASFV suínos suspeito imediata 1 

Peste suína clássica (2) Pestivirus suínos suspeito imediata 2 

Pneumonia enzoótica(6)  
    Mycoplasma   
hyopneumoniae 

suínos confirmado  mensal 4 

Raiva(3) Lyssavirus multiespécies suspeito imediata 2 

Rinite atrófica P. multocida, B. bronchiseptica suínos confirmado  mensal 4 

Salmonelose intestinal Salmonellae  multiespécies confirmado  mensal 4 

Síndrome reprodutiva e respiratória 
suína (PRRS) 

PRRSV suínos suspeito imediata 1 

Surra Trypanossoma evansi multiespécies confirmado  mensal 4 

Tétano(3) Clostridium tetani multiespécies confirmado  mensal 4 

Toxoplasmose Toxoplasma gondii multiespécies confirmado  mensal 4 

Trichinelose Trichinella spirallis multiespécies suspeito imediata 1 

Tripanosomose Tripanossoma vivax multiespécies confirmado  mensal 4 

Tuberculose(7) 
Mycobacterium M.bovis 
/tuberculosis 

multiespécies confirmado  mensal 4 

Nota:  As tabelas 1 e 2 não substituem ou aditam os textos originalmente gerados em normas publicadas pelo 

Departamento de Saúde Animal (DSA/SDA/MAPA). 

(1) No caso de lesões vesiculares registrar no SIGSIF como “síndrome vesicular (suspeito)” até a confirmação, 

ou não, do diagnóstico laboratorial ou epidemiológico pelo SVO. Casos confirmados pelo SVO como 

Sêneca vírus devem ser reportados como “Sêneca (confirmado)”. 

(2) No caso de lesões hemorrágicas registrar no SIGSIF como “síndrome hemorrágica (suspeito)” até a 

confirmação, ou não, do diagnóstico laboratorial ou epidemiológico pelo SVO. 

(3) No caso de sinais nervosos registrar no SIGSIF como “síndrome nervosa (suspeito)” até a confirmação, ou 

não, do diagnóstico laboratorial ou epidemiológico pelo SVO. 

(4) Para Equinococose/hidatidose o diagnóstico macroscópico feito pelo AFFA é suficiente para o registro no 

mapa 2 de Equinococose/hidatidose (notificação SIF). 

(5) Para a notificação de Erisipela é considerado suficiente o diagnóstico clínico do AFFA, mediante, pelo 

menos, a identificação de lesões características de pele, sendo, nesses casos, opcional a confirmação 

laboratorial. Informar no SIGSIF “Erisipela (notificação SIF)” 

(6) A Pneumonia enzoótica não é passível de diagnóstico macroscópico nas linhas de inspeção. Só devem ser 

registrados casos que tenham sido confirmados laboratorialmente. 

(7) Animais recebidos para abate em função de controles de erradicação na propriedade devem ser 

informados como: “Tuberculose (Já notificado)” ou “Brucelose (Já notificado)”. Lotes sem resultados 
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sorológicos, que apresentem lesões caracterizadas pelo AFFA como tuberculósicas (mapa 10), ou 

suspeitas de brucelose no post mortem, devem ser confirmadas laboratorialmente, para então serem 

informadas como “Tuberculose (notificação SIF)” ou “Brucelose (notificação SIF)” no mapa 2 do SIGSIF. 

Tabela 3 – RUMINANTES - Doenças de notificação obrigatória considerando a forma e prazo de notificação previsto 
pelo DSA/SDA/MAPA 
 
 

Doença de Notificação Obrigatoria Agente/causa Espécie animal  
Diagnostico 
requerido  

Frequencia 
de 

notificação  

Notificação 
à saúde 

animal IN 
50/2013 

 (lista 1, 2, 
3 ou 4) 

Actinomicose Actinomyces bovis  multiespécies confirmado  mensal 4 

Botulismo  Clostridium botulinum multiespécies confirmado  mensal 4 

Brucelose(2) Brucella abortus multiespécies confirmado  imediata 3 

Brucelose(2) Brucella melitensis multiespécies suspeito imediata 1 

Carbúnculo hemático (antraz) Bacillus antracis multiespécies suspeito imediata 2 

Carbúnculo sintomático (edema 
maligno) 

Clostridium chauvoei multiespécies confirmado  mensal 4 

Clostridioses  
Exceto C. chauvoei, C. 
botulinum, C.perfringens e 
C. tetani 

multiespécies confirmado  mensal 4 

Cowdriose Ehrlichia ruminantium ruminantes suspeito imediata 1 

Ectima contagioso Parapoxvirus ruminantes confirmado  mensal 4 

Enterotoxemia  Clostridium perfringens multiespécies confirmado  mensal 4 

Equinococose/hidatidose(1) Echinococcus spp multiespécies confirmado  mensal 4 

Estomatite vesicular VSV (Rhabdoviridae) multiespécies suspeito imediata 2 

Fasciola hepatica(1) Fasciola hepática ruminantes confirmado  mensal 4 

Febre aftosa  Aphthovirus (picorna) multiespécies suspeito imediata 2 

Febre catarral maligna Herpesviridae ruminantes confirmado  mensal 4 

Febre do Vale do Rift Phlebovirus ruminantes suspeito imediata 1 

Febre hemorrágica de Crimea-Congo Nairovirus ruminantes suspeito imediata 1 

Febre Q   Coxiella burnetii ruminantes confirmado  imediata 3 

Filariose Filariae multiespécies confirmado  mensal 4 

Foot-rot/podridão dos cascos  
Fusobacterium 
necrophorum 

multiespécies confirmado  mensal 4 

Leishmaniose Leishmania sp. multiespécies confirmado  mensal 4 

Leptospirose Leptospira multiespécies confirmado  mensal 4 
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Língua azul BTV ruminantes suspeito imediata 2 

Listeriose Listeria monocytogenes ruminantes confirmado  mensal 4 

Melioidose  Burkholderia pseudomallei multiespécies confirmado  mensal 4 

Miíase Cochliomyia hominivorax multiespécies confirmado  mensal 4 

Miíase  Chrysomya bezziana multiespécies suspeito imediata 1 

Paratuberculose 
Mycobacterium avium  
subsp. paratuberculosis  

multiespécies confirmado  imediata 3 

Pasteureloses Exceto P. multocida multiespécies confirmado  mensal 4 

Peste bovina Morbillivirus (Erradicada) ruminantes suspeito imediata 1 

Raiva Lyssavirus multiespécies suspeito imediata 2 

Salmonelose intestinal Salmonellae  multiespécies confirmado  mensal 4 

Speticemia hemorrágica  Pasteurella multocida ruminantes confirmado  mensal 4 

Surra Trypanossoma evansi multiespécies confirmado  mensal 4 

Tétano Clostridium tetani multiespécies confirmado  mensal 4 

Toxoplasmose Toxoplasma gondii multiespécies confirmado  mensal 4 

Tripanosomose Tripanossoma vivax multiespécies confirmado  mensal 4 

Tuberculose(2) 
Mycobacterium e M.bovis 
/tuberculosis 

multiespécies confirmado  mensal 4 

Notas: 

(1) Para Equinococose/hidatidose e Fasciolose o diagnóstico macroscópico feito pelo AFFA é suficiente para 

o registro no mapa 2 de Equinococose/hidatidose (confirmado) e Fasciolose (confirmado). 

(2) Animais recebidos para abate em função de controles de erradicação na propriedade devem ser 

informados como: “Tuberculose (Já notificado)” ou “Brucelose (Já notificado)”. Lotes sem resultados 

sorológicos, que apresentem lesões no post mortem caracterizadas pelo AFFA como tuberculósicas, ou 

suspeitas de brucelose, devem ser confirmadas laboratorialmente, para então serem informadas como 

“Tuberculose (notificação SIF)” ou “Brucelose (notificação SIF)” no mapa 2 do SIGSIF. 

 

IMPORTANTE:  

No caso de abate de outras espécies devem ser consultadas as orientações específicas do 

Departamento de Saúde Animal. 

As listas acima poderão ser alteradas pelo Departamento de Saúde animal, passando a valer as suas 

alterações. 
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MAPA 3 – RECEBIMENTO 

 

 SIGSIF 

Figura 12 

A inclusão do MAPA DE RECEBIMENTO é responsabilidade da empresa, seja em caráter de inspeção 

permanente ou periódica, cadastrada no Serviço de Inspeção Federal – SIF. 

Para inclusão do mapa de recebimento o usuário autorizado e vinculado à empresa deverá acessar o menu 

conforme demonstrado na Figura 12 (Menu → Mapas → Cadastros SIF → Recebimento → Inclusão).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 SIGSIF Figura 13 

Na tela de Inclusão de Mapa de Recebimento (Figura 13) que será exibida, o usuário deverá inserir o número do 

SIF ao qual possui vínculo, onde haverá o preenchimento automático do Nome Empresarial caso possua 

habilitação para inclusão de mapas do estabelecimento em questão. Posteriormente o usuário deverá incluir as 

informações abaixo e clicar em “Incluir Recebimento”: 

• Data de Recebimento; 

• Mês e Ano de Referência (o mesmo da data de recebimento); 

• Área; 

• Categoria; 

• Produto; 

• Forma de Obtenção (campo obrigatório apenas para algumas áreas); 

• Nome Comum (campo obrigatório apenas para algumas áreas); 

• Comestível (sim ou não); 
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• Tipo de Procedência  

o Estabelecimento: caso o recebimento seja de estabelecimento cadastrado no SIF. Ao inserir o 

número do SIF do estabelecimento de origem, automaticamente o SIGSIF irá preencher as células 

referentes à Razão Social, Estado e Município. 

 SIGSIF Figura 14 

o Recebimentos Autorizados: caso o recebimento seja de estabelecimento não cadastrado no SIF, 

mas que tenha respaldo legal para entrada na indústria sob Inspeção Federal. Neste caso, o usuário deverá 

informar os dados relativos ao estabelecimento de origem (número de controle no órgão fiscalizador e 

razão social / nome), Unidade Federativa - UF e Município. 

  
SIGSIF Figura 15 

 

o Produtor: caso o recebimento seja de produtores, como ocorre na área “LEITE”. Ao selecionar 

essa opção, o sistema automaticamente irá abrir os campos referentes à UF, Município e Quantidade de 

Produtores referentes ao recebimento informado.  

 
SIGSIF Figura 16 

• Quantidade Recebida; 

• Unidade de Medida. 

 

Com todas as informações inseridas, o usuário deverá clicar no botão “Incluir Recebimento” e 

posteriormente no botão “Gravar”, destacados na Figura 17. 

 

SIGSIF Figura 17 

Com isso teremos concluída a inclusão do Mapa de Recebimentos de Produtos e Matérias-Primas. 
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MAPA 4 – PRODUÇÕES 

 

 

 

 SIGSIF Figura 18 

A inclusão do MAPA DE PRODUÇÃO é responsabilidade da empresa, seja em caráter de inspeção 

permanente ou periódica, cadastrada no Serviço de Inspeção Federal – SIF. 

Para inclusão do mapa de produção o usuário autorizado e vinculado à empresa deverá acessar o menu conforme 

demonstrado na Figura 18 (Menu → Mapas → Cadastros SIF → Produções → Inclusão).  

 

 

 

 SIGSIF Figura 19 

Na tela de Inclusão de Mapa de Produção (Figura 19) que será exibida, o usuário deverá inserir o número do SIF 

ao qual possui vínculo (1), onde haverá o preenchimento automático do Nome Empresarial caso possua 

habilitação para inclusão de mapas do estabelecimento em questão. Posteriormente o usuário deverá incluir as 

informações abaixo e clicar em “Incluir Produção (12)”: 

• 2: Data de Produção; 

• 3: Mês e Ano de Referência; 

• 4: Área; 
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• 5: Categoria; 

• 6: Produto; 

• 7: Forma de Obtenção, lembrando que é um campo obrigatório apenas para algumas áreas; 

• 8: Nome Comum  (campo obrigatório apenas para algumas áreas); 

• 9: Comestível (sim ou não); 

• 10: Quantidade Produzida; 

• 11: Unidade de Medida.  

 

Com todas as informações inseridas, o usuário deverá clicar no botão “Incluir Produção” e posteriormente 

no botão “Gravar”, destacados na Figura 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIGSIF Figura 20 

MAPA 5 – COMERCIALIZAÇÃO / MAPA 6 - EXPORTAÇÃO 

 

  

SIGSIF Figura 21 
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A inclusão do MAPA DE COMERCIALIZAÇÃO/EXPORTAÇÃO é responsabilidade da empresa, seja em caráter de 

inspeção permanente ou periódica 

Para inclusão do mapa de comercialização/exportação o usuário autorizado e vinculado à empresa deverá acessar 

o menu conforme demonstrado na Figura 21 (Menu → Mapas → Cadastros SIF → Comercialização / Exportação 

→ Inclusão).  

 

 SIGSIF Figura 22 

Na tela de Inclusão de Mapa de Comercializações / Exportações (Figura 22) que será exibida o usuário deverá 

inserir o número do SIF que possui vínculo, onde haverá o preenchimento automático do Nome Empresarial caso 

possua habilitação para inclusão de mapas do estabelecimento em questão. Posteriormente o usuário deverá 

incluir as informações abaixo e clicar em “Incluir Comercialização”: 

• Data de Comercialização; 

• Área; 

• Categoria; 

• Produto; 

• Forma de Obtenção (campo obrigatório apenas para algumas áreas); 

• Nome Comum (campo obrigatório apenas para algumas áreas); 

• Comestível (sim ou não); 

• Tipo Destino  

o Estoque: caso o produto ainda não tenha sido comercializado e permanecerá no estoque da 

indústria. Neste caso é também obrigação do estabelecimento lançar novamente aquele produto em novo 

mapa quando for comercializado/exportado. Visto o volume informado permanecerá como estocado nos 

relatórios de gestão do DIPOA; 

o  UF: caso o produto seja comercializado para outro estado, devendo ser informada a Unidade 

Federativa de destino da mercadoria; 

o País: caso o produto seja exportado para o exterior, devendo ser informado o número de 

controle do estabelecimento de origem e o país de destino; 

• Quantidade Recebida: referente ao volume comercializado/exportado; 

• Unidade de Medida. 
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Com todas as informações inseridas, o usuário deverá clicar no botão “Incluir Comercialização” e 

posteriormente no botão “Gravar”, destacados na Figura 23. 

  

SIGSIF Figura 23 

Com isso teremos concluída a inclusão do Mapa de Comercializações / Exportações. 

 

MAPA 7 - IMPORTAÇÕES 

 

  

SIGSIF Figura 24 

 

A inclusão do MAPA DE IMPORTAÇÕES é responsabilidade da empresa, seja em caráter de inspeção permanente 

ou periódica, cadastrada no Serviço de Inspeção Federal – SIF,  

Para inclusão do mapa de importações (produtos e matérias-primas) o usuário autorizado e vinculado à empresa 

deverá acessar o menu conforme demonstrado na Figura 24 (Menu → Mapas → Cadastros SIF → Importações → 

Inclusão).  
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SIGSIF Figura 25 

 

Na tela de Inclusão de Mapa de Importações (Figura 25) que será exibida o usuário deverá inserir o número do 

SIF que possui vínculo, onde haverá o preenchimento automático do Nome Empresarial caso possua habilitação 

para inclusão de mapas do estabelecimento em questão. Posteriormente o usuário deverá incluir as informações 

abaixo e clicar em “Incluir Recebimento”: 

 

• Data de Recebimento; 

• Mês/Ano Referência (com base na data de recebimento informada); 

• Área; 

• Categoria; 

• Produto; 

• Forma de Obtenção (campo obrigatório apenas para algumas áreas); 

• Nome Comum (campo obrigatório apenas para algumas áreas); 

• Comestível (sim ou não); 

• Tipo Procedência:  

• Estabelecimento Estrangeiro: opção que deve ser escolhida no caso de matéria-prima ou produto 

oriundo de estabelecimento de outro país que possua habilitação para exportação para o Brasil, 

estando devidamente cadastrado no SIGSIF. Ao optar por “Estab. Estrangeiro” o usuário responsável 

pela inclusão do mapa deverá clicar na célula de preenchimento do número de controle veterinário 

(seta indicadora da figura 26) ou na lupa de busca (também destacada pela seta vermelha na figura 26) 

onde uma nova janela de consulta de estabelecimentos estrangeiros habilitados será aberta 

automaticamente; 
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SIGSIF Figura 26 

• Outros: opção utilizada quando a matéria-prima ou produto tenha origem de uma indústria estrangeira 

que não esteja cadastrada no SIGSIF, mas existe autorização prévia do Serviço de Inspeção Federal para 

importação, como é o caso de amostras sem valor comercial. 

• País de Procedência (preenchido automaticamente ao informar o número de controle veterinário da 

empresa e sua razão social); 

• Município de Entrada: deverá ser preenchido o Estado e Município de entrada da matéria-prima ou 

produto; 

• Quantidade Recebida: referente ao volume comercializado/exportado; 

• Unidade de Medida. 

Com todas as informações inseridas, o usuário deverá clicar no botão “Incluir Recebimento” e posteriormente 

no botão “Gravar”, destacados na Figura 27. 

  

SIGSIF Figura 27 

Com isso teremos concluída a inclusão do Mapa de Importações.
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MAPA 10 - DESTINAÇÕES 

  

SIGSIF Figura 28 

Considerando as peculiaridades dos estabelecimentos de abate, a inclusão do mapa 10 é de responsabilidade 

compartilhada entre o estabelecimento e o SIF. O funcionário cedido pelo estabelecimento, conforme artigo 73, 

deverá incluir tanto as informações relativas às destinações praticadas no âmbito do ante e post mortem, quanto 

as destinações determinadas por autocontrole, que lhe serão entregues em documento formalmente assinado.  

As destinações de ante e post mortem serão realizadas quantitativamente pelos números de carcaças, partes de 

carcaças e vísceras avaliados e destinados nas linhas de inspeção e no DIF.  

As destinações adotadas por autocontrole, após as inspeções ante e post mortem, serão lançadas por volume 

(peso).  

Para indústrias sob inspeção periódica, a inclusão do mapa 10 é responsabilidade da empresa cadastrada no 

Serviço de Inspeção Federal – SIF, 

Para inclusão do mapa de destinações o funcionário autorizado deverá acessar o menu conforme demonstrado 

na Figura 28 (Menu → Mapas → Cadastros SIF → Condenações → Produto ou Parte Animal → Inclusão).  

Em atendimento ao Art. 132 do RIISPOA, o SIF junto aos abatedouros disponibilizará, sempre que formalmente 

requerido pelos proprietários dos animais abatidos, laudo em que constem as eventuais enfermidades ou 

patologias diagnosticadas nas carcaças durante a inspeção sanitária e suas destinações. Para esse fim , o SIF 

poderá entregar ao estabelecimento a cópia dos registros diários de abate, cabendo ao estabelecimento a 

comunicação aos proprietários conforme a rastreabilidade do sequencial de abate, que é de sua responsabilidade. 
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MAPA 10 - DESTINAÇÕES DE PARTES DE ANIMAIS 

 

SIGSIF Figura 29 

Na tela de Inclusão de Mapa Destinações de Partes Animais (Figura 29) que será exibida, o usuário deverá inserir 

o número do SIF que possui vínculo, onde haverá o preenchimento automático do Nome Empresarial caso possua 

habilitação para inclusão de mapas do estabelecimento em questão. Posteriormente o usuário deverá incluir as 

informações abaixo e clicar em “Incluir Destinação”: 

• Data da Destinação; 

• Mês/Ano Referência (com base na data de destinação informada); 

• Espécie; 

• Parte Animal; 

• Quantidade: referente ao volume condenado; 

• Diagnóstico (de acordo com a legislação vigente); 

• Destino (de acordo com a legislação vigente). 

 Com todas as informações inseridas, o usuário deverá clicar no botão “Incluir Destinação” e posteriormente no 

botão “Gravar”, demonstrados na Figura 30. 

  

SIGSIF Figura 30 

No caso de destinações para a fabricação de insumos/ingredientes para alimentação animal, por determinação 

do autocontrole, devido a questões exclusivamente comerciais sem causas sanitárias ou sem inconformidade   

detectada que justifique a destinação, os estabelecimentos deverão lançar como destino: “desclassificação 

comercial (não sanitária)”. 

Com isso teremos concluída a inclusão do Mapa de Destinações de Partes de Animais. 
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Particularidades dos registros de abate: 

As destinações previstas no presente manual são as definidas pela legislação vigente, e visam conferir a segurança 

jurídica adequada aos procedimentos e registros gerados pelo SIF, mas não dispensam a necessidade de revisão, 

cabendo aos servidores notificar o DIPOA no caso de percepção de qualquer inconsistência técnica ou normativa 

do presente manual ou do próprio SIGSIF. 

Os critérios técnicos para o diagnóstico das alterações e destinação de animais e seus produtos devem ser os 

preconizados pelos materiais instrutivos divulgados pelo DIPOA, e pela legislação vigente. Os mesmos estão 

contemplados, e não serão alterados ou aditados pelo presente manual, valendo sempre o texto original da norma 

como padrão no caso de controvérsia. 

Quando de seu interesse, para fins de melhoria da qualidade e avaliação dos autocontroles, os abatedouros 

poderão realizar, por sua conta e expensas, registros no local que impliquem em maior detalhamento das 

informações previstas como de interesse do DIPOA. Esses registros complementares não poderão prejudicar a 

execução dos trabalhos oficias nas linhas e a coleta das informações mínimas previstas no presente manual. 

I. Quanto ao registro dos resultados de avaliações nas linhas de inspeção: 

Considerando as limitações de formação dos funcionários que realizam as avaliações e classificações das carcaças, 

partes de carcaças e vísceras nas linhas de inspeção, as nomenclaturas das lesões detectáveis nas linhas ficam 

padronizada na forma trazida pelas tabelas 4 e 5 que tratam das “DESTINAÇÕES DAS VÍSCERAS E PARTES DE 

CARCAÇA NAS LINHAS DE INSPEÇÃO” 

A caracterização macroscópica das lesões deve ser a mesma preconizada pelo material divulgado pelo DIPOA,  

para o treinamento dos servidores que atuam nos abatedouros das diferentes espécies animais. 

1) Destinações mediante os achados de linha e suas abrangências: 

 Nas linhas de inspeção será possível adotar um dos 3 procedimentos: 

 

a) “Condenação”: condenação da víscera ou parte da carcaça na linha por alterações localizadas sem 

comprometimento da carcaça. 

b) “Remoção da parte afetada”: possível somente nos casos de lesões traumáticas e contaminações em 

áreas restritas, pequenas e de fácil remoção, sem prejuízo das avaliações subsequentes. 

c) “Envio para o Departamento de Inspeção Final (DIF)”(não registrar): Alteração Inflamatória ou reflexos 

na carcaça, com ou sem causa aparente, que necessitam diagnóstico veterinário complementar.  

Para evitar duplicidade de registro não deverão sofrer registro nas linhas os conjuntos de carcaças, partes 

de carcaça e vísceras para o DIF/DEC 
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TABELA 4- SUÍNOS - DESTINAÇÕES DAS VÍSCERAS E PARTES DE CARCAÇA NAS LINHAS DE INSPEÇÃO 

Parte Nomenclatura 
para registro na 
linha 

Procedimentos  Base legal para o procedimento (RIISPOA) Art 

C
A

B
EÇ

A
 

Contaminação 
gastrintestinal e 
biliar ou 
 
Contaminação não 
gastrintestinal 

Condenação As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que apresentem área extensa 
de contaminação por conteúdo gastrintestinal, urina, leite, bile, pus ou outra 
contaminação de qualquer natureza devem ser condenados quando não for 
possível a remoção completa da área contaminada. 
(...) § 2º Quando for possível a remoção completa da contaminação, as 
carcaças, as partes das carcaças, os órgãos ou as vísceras podem ser 
liberados. 

147 

Remoção da parte 
afetada na linha 

Lesão traumática Condenação Os órgãos com alterações como congestão, infartos, degeneração gordurosa, 
angiectasia, hemorragias ou coloração anormal, relacionados ou não a 
processos patológicos sistêmicos devem ser condenados.  

146 

Alteração restrita As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que apresentem lesões ou 
anormalidades que não tenham implicações para a carcaça e para os demais 
órgãos podem ser condenados ou liberados nas linhas de inspeção, 
observado o disposto em normas complementares. 

128 

Lesão Inflamatória ou 
de outra natureza 
com reflexo na 
carcaça 

(Diagnóstico clínico 
somente pelo 
Veterinário) 

Não registra e 
envia para o 
DIF/DEC 

Toda carcaça, partes das carcaças e dos órgãos, examinados nas linhas de 
inspeção, que apresentem lesões ou anormalidades que possam ter 
implicações para a carcaça e para os demais órgãos devem ser desviados 
para o Departamento de Inspeção Final para que sejam examinados, 
julgados e tenham a devida destinação. 
§ 1º O julgamento e o destino das carcaças, das partes das carcaças e dos 
órgãos são atribuições do Auditor Fiscal Federal Agropecuário, com 
formação em Medicina Veterinária. 
§ 2º Quando se tratar de doenças infectocontagiosas, o destino dado aos 
órgãos será similar àquele dado à respectiva carcaça. (...) 

129 

LÍ
N

G
U

A
 

Contaminação 
gastrintestinal e 
biliar ou 
 
Contaminação não 
gastrintestinal 

Condenação As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que apresentem área extensa 
de contaminação por conteúdo gastrintestinal, urina, leite, bile, pus ou outra 
contaminação de qualquer natureza devem ser condenados quando não for 
possível a remoção completa da área contaminada. 
(...) § 2º Quando for possível a remoção completa da contaminação, as 
carcaças, as partes das carcaças, os órgãos ou as vísceras podem ser 
liberados. 

147 

Lesão Traumática Os órgãos com alterações como congestão, infartos, degeneração gordurosa, 
angiectasia, hemorragias ou coloração anormal, relacionados ou não a 
processos patológicos sistêmicos devem ser condenados. 

 146 

Alteração restrita As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que apresentem lesões ou 
anormalidades que não tenham implicações para a carcaça e para os demais 
órgãos podem ser condenados ou liberados nas linhas de inspeção, 
observado o disposto em normas complementares. 

128 

Lesão Inflamatória ou 
de outra natureza 
com reflexo na 
carcaça 

(Diagnóstico clínico 
somente pelo 
Veterinário) 

Não registra e 
envia para o 
DIF/DEC 

Toda carcaça, partes das carcaças e dos órgãos, examinados nas linhas de 
inspeção, que apresentem lesões ou anormalidades que possam ter 
implicações para a carcaça e para os demais órgãos devem ser desviados 
para o Departamento de Inspeção Final para que sejam examinados, 
julgados e tenham a devida destinação. 
§ 1º O julgamento e o destino das carcaças, das partes das carcaças e dos 
órgãos são atribuições do Auditor Fiscal Federal Agropecuário, com 
formação em Medicina Veterinária. 
§ 2º Quando se tratar de doenças infectocontagiosas, o destino dado aos 
órgãos será similar àquele dado à respectiva carcaça. (...) 

129 

C
O

R
A

Ç
Ã

O
 

 

Contaminação 
gastrintestinal e 
biliar ou 
 
Contaminação não 
gastrintestinal 

Condenação As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que apresentem área extensa 
de contaminação por conteúdo gastrintestinal, urina, leite, bile, pus ou outra 
contaminação de qualquer natureza devem ser condenados quando não for 
possível a remoção completa da área contaminada. 
(...) § 2º Quando for possível a remoção completa da contaminação, as 
carcaças, as partes das carcaças, os órgãos ou as vísceras podem ser 
liberados. 

147 

Alteração restrita As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que apresentem lesões ou 
anormalidades que não tenham implicações para a carcaça e para os demais 
órgãos podem ser condenados ou liberados nas linhas de inspeção, 
observado o disposto em normas complementares. 

128 

Lesão Inflamatória ou 
de outra natureza 
com reflexo na 
carcaça 

Não registra e 
envia para o 
DIF/DEC 

Toda carcaça, partes das carcaças e dos órgãos, examinados nas linhas de 
inspeção, que apresentem lesões ou anormalidades que possam ter 
implicações para a carcaça e para os demais órgãos devem ser desviados 
para o Departamento de Inspeção Final para que sejam examinados, 
julgados e tenham a devida destinação. 

129 
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(Diagnóstico clínico 
somente pelo 
Veterinário) 

§ 1º O julgamento e o destino das carcaças, das partes das carcaças e dos 
órgãos são atribuições do Auditor Fiscal Federal Agropecuário, com 
formação em Medicina Veterinária. 
§ 2º Quando se tratar de doenças infectocontagiosas, o destino dado aos 
órgãos será similar àquele dado à respectiva carcaça. (...) 

FÍ
G

A
D

O
 

Contaminação 
gastrintestinal e 
biliar ou 
 
Contaminação não 
gastrintestinal 

Condenação As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que apresentem área extensa 
de contaminação por conteúdo gastrintestinal, urina, leite, bile, pus ou outra 
contaminação de qualquer natureza devem ser condenados quando não for 
possível a remoção completa da área contaminada. 
(...) § 2º Quando for possível a remoção completa da contaminação, as 
carcaças, as partes das carcaças, os órgãos ou as vísceras podem ser 
liberados. 

147 

Alteração restrita As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que apresentem lesões ou 
anormalidades que não tenham implicações para a carcaça e para os demais 
órgãos podem ser condenados ou liberados nas linhas de inspeção, 
observado o disposto em normas complementares. 

128 

Parasitose não 
zoonótica 

Os órgãos e as partes que apresentem parasitoses não transmissíveis ao 
homem devem ser condenados, podendo a carcaça ser liberada, desde que 
não tenha sido comprometida. 

166 

Lesão Inflamatória ou 
de outra natureza 
com reflexo na 
carcaça 

(Diagnóstico clínico 
somente pelo 
Veterinário) 

Não registra e 
envia para o 
DIF/DEC 

Toda carcaça, partes das carcaças e dos órgãos, examinados nas linhas de 
inspeção, que apresentem lesões ou anormalidades que possam ter 
implicações para a carcaça e para os demais órgãos devem ser desviados 
para o Departamento de Inspeção Final para que sejam examinados, 
julgados e tenham a devida destinação. 
§ 1º O julgamento e o destino das carcaças, das partes das carcaças e dos 
órgãos são atribuições do Auditor Fiscal Federal Agropecuário, com 
formação em Medicina Veterinária. 
§ 2º Quando se tratar de doenças infectocontagiosas, o destino dado aos 
órgãos será similar àquele dado à respectiva carcaça. (...) 

129 

IN
TE

ST
IN

O
/E

ST
Ô

M
A

G
O

 

Contaminação 
gastrintestinal e 
biliar ou 
 
Contaminação não 
gastrintestinal 

Condenação As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que apresentem área extensa 
de contaminação por conteúdo gastrintestinal, urina, leite, bile, pus ou outra 
contaminação de qualquer natureza devem ser condenados quando não for 
possível a remoção completa da área contaminada. 
(...) § 2º Quando for possível a remoção completa da contaminação, as 
carcaças, as partes das carcaças, os órgãos ou as vísceras podem ser 
liberados. 

147 

Alteração restrita As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que apresentem lesões ou 
anormalidades que não tenham implicações para a carcaça e para os demais 
órgãos podem ser condenados ou liberados nas linhas de inspeção, 
observado o disposto em normas complementares. 

128 

Parasitose não 
zoonótica 

Os órgãos e as partes que apresentem parasitoses não transmissíveis ao 
homem devem ser condenados, podendo a carcaça ser liberada, desde que 
não tenha sido comprometida. 

166 

Lesão Inflamatória ou 
de outra natureza 
com reflexo na 
carcaça 

(Diagnóstico clínico 
somente pelo 
Veterinário) 

Não registra e 
envia para o 
DIF/DEC 

Toda carcaça, partes das carcaças e dos órgãos, examinados nas linhas de 
inspeção, que apresentem lesões ou anormalidades que possam ter 
implicações para a carcaça e para os demais órgãos devem ser desviados 
para o Departamento de Inspeção Final para que sejam examinados, 
julgados e tenham a devida destinação. 
§ 1º O julgamento e o destino das carcaças, das partes das carcaças e dos 
órgãos são atribuições do Auditor Fiscal Federal Agropecuário, com 
formação em Medicina Veterinária. 
§ 2º Quando se tratar de doenças infectocontagiosas, o destino dado aos 
órgãos será similar àquele dado à respectiva carcaça. (...) 

129 

B
A

Ç
O

 

Contaminação 
gastrintestinal e 
biliar ou 
 
Contaminação não 
gastrintestinal 

Condenação  As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que apresentem área extensa 
de contaminação por conteúdo gastrintestinal, urina, leite, bile, pus ou outra 
contaminação de qualquer natureza devem ser condenados quando não for 
possível a remoção completa da área contaminada. 
(...) § 2º Quando for possível a remoção completa da contaminação, as 
carcaças, as partes das carcaças, os órgãos ou as vísceras podem ser 
liberados. 

147 

Alteração restrita  As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que apresentem lesões ou 
anormalidades que não tenham implicações para a carcaça e para os demais 
órgãos podem ser condenados ou liberados nas linhas de inspeção, 
observado o disposto em normas complementares. 

128 

Lesão Inflamatória ou 
de outra natureza 
com reflexo na 
carcaça 

Não registra e 
envia para o 
DIF/DEC 

Toda carcaça, partes das carcaças e dos órgãos, examinados nas linhas de 
inspeção, que apresentem lesões ou anormalidades que possam ter 
implicações para a carcaça e para os demais órgãos devem ser desviados 
para o Departamento de Inspeção Final para que sejam examinados, 
julgados e tenham a devida destinação. 

129 
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(Diagnóstico clínico 
somente pelo 
Veterinário) 

§ 1º O julgamento e o destino das carcaças, das partes das carcaças e dos 
órgãos são atribuições do Auditor Fiscal Federal Agropecuário, com 
formação em Medicina Veterinária. 
§ 2º Quando se tratar de doenças infectocontagiosas, o destino dado aos 
órgãos será similar àquele dado à respectiva carcaça. (...) 

P
U

LM
Õ

ES
 

Contaminação 
gastrintestinal e 
biliar ou 
 
Contaminação não 
gastrintestinal 

Condenação na 
linha 

As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que apresentem área extensa 
de contaminação por conteúdo gastrintestinal, urina, leite, bile, pus ou outra 
contaminação de qualquer natureza devem ser condenados quando não for 
possível a remoção completa da área contaminada. 
(...) § 2º Quando for possível a remoção completa da contaminação, as 
carcaças, as partes das carcaças, os órgãos ou as vísceras podem ser 
liberados. 

147 

Alteração restrita 
 

As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que apresentem lesões ou 
anormalidades que não tenham implicações para a carcaça e para os demais 
órgãos podem ser condenados ou liberados nas linhas de inspeção, 
observado o disposto em normas complementares. 

128 

Parasitose não 
zoonótica 

Os órgãos e as partes que apresentem parasitoses não transmissíveis ao 
homem devem ser condenados, podendo a carcaça ser liberada, desde que 
não tenha sido comprometida. 

166 

Aspiração de 
líquido/escaldado 
vivo  

Não registra e 
envia para o 
DIF/DEC 

Todos os suídeos que morrerem asfixiados, seja qual for a causa, e os que 
forem escaldados vivos, devem ser condenados. 
Parágrafo único. Excluem-se dos casos de morte por asfixia previstos no 
caput aqueles decorrentes da insensibilização gasosa, desde que seguidos de 
imediata sangria 

 
203 

Lesão Inflamatória ou 
de outra natureza 
com reflexo na 
carcaça 

(Diagnóstico clínico 
somente pelo 
Veterinário) 

Toda carcaça, partes das carcaças e dos órgãos, examinados nas linhas de 
inspeção, que apresentem lesões ou anormalidades que possam ter 
implicações para a carcaça e para os demais órgãos devem ser desviados 
para o Departamento de Inspeção Final para que sejam examinados, 
julgados e tenham a devida destinação. 
§ 1º O julgamento e o destino das carcaças, das partes das carcaças e dos 
órgãos são atribuições do Auditor Fiscal Federal Agropecuário, com 
formação em Medicina Veterinária. 
§ 2º Quando se tratar de doenças infectocontagiosas, o destino dado aos 
órgãos será similar àquele dado à respectiva carcaça. (...) 

129 

R
IM

 

Contaminação 
gastrintestinal e 
biliar ou 
 
Contaminação não 
gastrintestinal 

Condenação As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que apresentem área extensa 
de contaminação por conteúdo gastrintestinal, urina, leite, bile, pus ou outra 
contaminação de qualquer natureza devem ser condenados quando não for 
possível a remoção completa da área contaminada. 
(...) § 2º Quando for possível a remoção completa da contaminação, as 
carcaças, as partes das carcaças, os órgãos ou as vísceras podem ser 
liberados. 

147 

Alteração restrita 
 

As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que apresentem lesões ou 
anormalidades que não tenham implicações para a carcaça e para os demais 
órgãos podem ser condenados ou liberados nas linhas de inspeção, 
observado o disposto em normas complementares. 

128 

Lesão Inflamatória ou 
de outra natureza 
com reflexo na 
carcaça 

(Diagnóstico clínico 
somente pelo 
Veterinário) 

Não registra e 
envia para o 
DIF/DEC 

Toda carcaça, partes das carcaças e dos órgãos, examinados nas linhas de 
inspeção, que apresentem lesões ou anormalidades que possam ter 
implicações para a carcaça e para os demais órgãos devem ser desviados 
para o Departamento de Inspeção Final para que sejam examinados, 
julgados e tenham a devida destinação. 
§ 1º O julgamento e o destino das carcaças, das partes das carcaças e dos 
órgãos são atribuições do Auditor Fiscal Federal Agropecuário, com 
formação em Medicina Veterinária. 
§ 2º Quando se tratar de doenças infectocontagiosas, o destino dado aos 
órgãos será similar àquele dado à respectiva carcaça. (...) 

129 

Ú
TE

R
O

 

Contaminação 
gastrintestinal e 
biliar ou 
 
 
Contaminação não 
gastrintestinal 

Condenação  As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que apresentem área extensa 
de contaminação por conteúdo gastrintestinal, urina, leite, bile, pus ou outra 
contaminação de qualquer natureza devem ser condenados quando não for 
possível a remoção completa da área contaminada. 
(...) § 2º Quando for possível a remoção completa da contaminação, as 
carcaças, as partes das carcaças, os órgãos ou as vísceras podem ser 
liberados. 

147 

Alteração restrita As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que apresentem lesões ou 
anormalidades que não tenham implicações para a carcaça e para os demais 
órgãos podem ser condenados ou liberados nas linhas de inspeção, 
observado o disposto em normas complementares. 

128 
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Notas: 

• Aspiração de líquido que denotem morte do animal por afogamento na escalda devem ser registradas 
como “escaldado vivo” 

• Vísceras e partes de carcaça que apresentarem de forma localizada “Contaminação gastrintestinal”, 
“Contaminação não gastrintestinal”; “Lesões traumáticas”, “Alterações restritas” ou “Parasitoses não 
zoonóticas”, bem como pulmões que apresentarem “Aspiração de líquido escalda” serão condenados na 
própria linha mediante anotação das causas no ábaco, conforme a coluna de “Nomenclatura para 
registro na linha”. Essas serão as nomenclaturas utilizadas também para o lançamento da “condenação” 
lesões no SIGSIF. 

• No caso de ser possível remoção na própria linha de partes afetadas por pequenas “lesões traumáticas” 
e “contaminações”, deve ser providenciado o registro (ábaco) dessa atividade como “remoção da parta 
afetada”, sem prejuízo da rastreabilidade das informações. 

• Vísceras e partes de carcaça que apresentarem ”Alteração Inflamatória ou com reflexos na carcaça, com 
ou sem causa aparente” (lesões extensas que atinjam as serosas, e/ou sistêmicas, e/ou de carácter 
inflamatório e/ou acompanhadas de alteração de cor, volume, conformação ou odor na carcaça) serão 
remetidas para o exame veterinário e diagnóstico no DIF/DEC. Para as lesões com reflexo esperado na 
carcaça, os diagnósticos específicos serão dados no DIF e dali lançados no SIGSIF conforme as tabelas 
especificas do presente manual.  

• Para evitar a duplicidade de lançamentos as carcaças, partes de carcaças e vísceras enviadas ao DIF/DEC 
não terão a causa do desvio registrada pelas linhas, sendo o diagnóstico específico lançado pelo Médico 
Veterinário no DIF/DEC, conforme previsto nas tabelas do presente manual. 

 

Lesão Inflamatória ou 
de outra natureza 
com reflexo na 
carcaça 

(Diagnóstico clínico 
somente pelo 
Veterinário) 

Não registra e 
envia para o 
DIF/DEC 

Toda carcaça, partes das carcaças e dos órgãos, examinados nas linhas de 
inspeção, que apresentem lesões ou anormalidades que possam ter 
implicações para a carcaça e para os demais órgãos devem ser desviados 
para o Departamento de Inspeção Final para que sejam examinados, 
julgados e tenham a devida destinação. 
§ 1º O julgamento e o destino das carcaças, das partes das carcaças e dos 
órgãos são atribuições do Auditor Fiscal Federal Agropecuário, com 
formação em Medicina Veterinária. 
§ 2º Quando se tratar de doenças infectocontagiosas, o destino dado aos 
órgãos será similar àquele dado à respectiva carcaça. (...) 
 
 

129 
C

A
R

C
A

Ç
A

 

Contaminação 
gastrintestinal e 
biliar ou 
 
Contaminação não 
gastrintestinal 

Remoção da parte 
afetada na linha 

As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que apresentem área extensa 
de contaminação por conteúdo gastrintestinal, urina, leite, bile, pus ou outra 
contaminação de qualquer natureza devem ser condenados quando não for 
possível a remoção completa da área contaminada. 
§ 1º Nos casos em que não seja possível delimitar perfeitamente as áreas 
contaminadas, mesmo após a sua remoção, as carcaças, as partes das 
carcaças, os órgãos ou as vísceras devem ser destinados à esterilização pelo 
calor.  
§ 2º Quando for possível a remoção completa da contaminação, as carcaças, 
as partes das carcaças, os órgãos ou as vísceras podem ser liberados. 

147 

Não registra e 
envia para o 
DIF/DEC 

Lesão traumática Remoção da parte 
afetada na linha 

As carcaças de animais que apresentem contusão generalizada ou múltiplas 
fraturas devem ser condenadas. 
§ 1º As carcaças que apresentem lesões extensas, sem que tenham sido 
totalmente comprometidas, devem ser destinadas ao tratamento pelo calor 
depois de removidas e condenadas as áreas atingidas. 
§ 2º As carcaças que apresentem contusão, fratura ou luxação localizada 
podem ser liberadas depois de removidas e condenadas as áreas atingidas. 

148. 

Não registra e 
envia para o 
DIF/DEC 

Lesão Inflamatória ou 
de outra natureza 
com reflexo na 
carcaça 

(Diagnóstico clínico 
somente pelo 
Veterinário) 

Não registra e 
envia para o 
DIF/DEC 

Toda carcaça, partes das carcaças e dos órgãos, examinados nas linhas de 
inspeção, que apresentem lesões ou anormalidades que possam ter 
implicações para a carcaça e para os demais órgãos devem ser desviados 
para o Departamento de Inspeção Final para que sejam examinados, 
julgados e tenham a devida destinação. 
§ 1º O julgamento e o destino das carcaças, das partes das carcaças e dos 
órgãos são atribuições do Auditor Fiscal Federal Agropecuário, com 
formação em Medicina Veterinária. 
§ 2º Quando se tratar de doenças infectocontagiosas, o destino dado aos 
órgãos será similar àquele dado à respectiva carcaça.(...) 

129 
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TABELA 5- BOVINOS - DESTINAÇÕES DAS VÍSCERAS E PARTES DE CARCAÇA NAS LINHAS DE INSPEÇÃO 

Parte Nomenclatura para 
registro na linha 

Procedimentos  Base legal para o procedimento (RIISPOA) Art 

C
A

B
EÇ

A
 

Contaminação 
gastrintestinal e biliar ou 
 
Contaminação não 
gastrintestinal 

Condenação As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que 
apresentem área extensa de contaminação por conteúdo 
gastrintestinal, urina, leite, bile, pus ou outra contaminação de 
qualquer natureza devem ser condenados quando não for 
possível a remoção completa da área contaminada. 
(...) § 2º Quando for possível a remoção completa da 
contaminação, as carcaças, as partes das carcaças, os órgãos 
ou as vísceras podem ser liberados. 

147 

Remoção da parte 
afetada na linha 

Lesão Inflamatória ou de 
outra natureza com reflexo 
na carcaça 

(Diagnóstico clínico 
somente pelo Veterinário) 

Não registra e 
envia para o DIF 

Toda carcaça, partes das carcaças e dos órgãos, examinados 
nas linhas de inspeção, que apresentem lesões ou 
anormalidades que possam ter implicações para a carcaça e 
para os demais órgãos devem ser desviados para o 
Departamento de Inspeção Final para que sejam examinados, 
julgados e tenham a devida destinação. 
§ 1º O julgamento e o destino das carcaças, das partes das 
carcaças e dos órgãos são atribuições do Auditor Fiscal Federal 
Agropecuário, com formação em Medicina Veterinária. 
§ 2º Quando se tratar de doenças infectocontagiosas, o 
destino dado aos órgãos será similar àquele dado à respectiva 
carcaça. (...) 

129 

Parasitose zoonótica As carcaças com infecção intensa por Cysticercus bovis 
(cisticercose bovina) devem ser condenadas. 

185 

LÍ
N

G
U

A
 

Contaminação 
gastrintestinal e biliar ou 
 
Contaminação não 
gastrintestinal 

Condenação As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que 
apresentem área extensa de contaminação por conteúdo 
gastrintestinal, urina, leite, bile, pus ou outra contaminação de 
qualquer natureza devem ser condenados quando não for 
possível a remoção completa da área contaminada. 
(...) § 2º Quando for possível a remoção completa da 
contaminação, as carcaças, as partes das carcaças, os órgãos 
ou as vísceras podem ser liberados. 

147 

Lesão Traumática Os órgãos com alterações como congestão, infartos, 
degeneração gordurosa, angiectasia, hemorragias ou 
coloração anormal, relacionados ou não a processos 
patológicos sistêmicos devem ser condenados. 

 146 

Lesão Inflamatória ou de 
outra natureza com reflexo 
na carcaça 

(Diagnóstico clínico 
somente pelo Veterinário) 

Não registra e 
envia para o DIF 

Toda carcaça, partes das carcaças e dos órgãos, examinados 
nas linhas de inspeção, que apresentem lesões ou 
anormalidades que possam ter implicações para a carcaça e 
para os demais órgãos devem ser desviados para o 
Departamento de Inspeção Final para que sejam examinados, 
julgados e tenham a devida destinação. 
§ 1º O julgamento e o destino das carcaças, das partes das 
carcaças e dos órgãos são atribuições do Auditor Fiscal Federal 
Agropecuário, com formação em Medicina Veterinária. 
§ 2º Quando se tratar de doenças infectocontagiosas, o 
destino dado aos órgãos será similar àquele dado à respectiva 
carcaça. (...) 

129 

Parasitose zoonótica As carcaças com infecção intensa por Cysticercus bovis 
(cisticercose bovina) devem ser condenadas. 

185 

C
O

R
A

Ç
Ã

O
 

Contaminação 
gastrintestinal e biliar ou 
 
Contaminação não 
gastrintestinal 

Condenação As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que 
apresentem área extensa de contaminação por conteúdo 
gastrintestinal, urina, leite, bile, pus ou outra contaminação de 
qualquer natureza devem ser condenados quando não for 
possível a remoção completa da área contaminada. 
(...) § 2º Quando for possível a remoção completa da 
contaminação, as carcaças, as partes das carcaças, os órgãos 
ou as vísceras podem ser liberados. 

147 

Lesão Inflamatória ou de 
outra natureza com reflexo 
na carcaça 

(Diagnóstico clínico 
somente pelo Veterinário) 

Não registra e 
envia para o DIF 

Os corações com lesões de miocardite, endocardite e 
pericardite devem ser condenados. 

158 

Toda carcaça, partes das carcaças e dos órgãos, examinados 
nas linhas de inspeção, que apresentem lesões ou 
anormalidades que possam ter implicações para a carcaça e 
para os demais órgãos devem ser desviados para o 
Departamento de Inspeção Final para que sejam examinados, 
julgados e tenham a devida destinação. 

129 
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§ 1º O julgamento e o destino das carcaças, das partes das 
carcaças e dos órgãos são atribuições do Auditor Fiscal Federal 
Agropecuário, com formação em Medicina Veterinária. 
§ 2º Quando se tratar de doenças infectocontagiosas, o 
destino dado aos órgãos será similar àquele dado à respectiva 
carcaça. (...) 

Parasitose zoonótica  As carcaças com infecção intensa por Cysticercus bovis 
(cisticercose bovina) devem ser condenadas. 

185 

FÍ
G

A
D

O
 

Contaminação 
gastrintestinal e biliar ou 
 
Contaminação não 
gastrintestinal 

Condenação As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que 
apresentem área extensa de contaminação por conteúdo 
gastrintestinal, urina, leite, bile, pus ou outra contaminação de 
qualquer natureza devem ser condenados quando não for 
possível a remoção completa da área contaminada. 
(...) § 2º Quando for possível a remoção completa da 
contaminação, as carcaças, as partes das carcaças, os órgãos 
ou as vísceras podem ser liberados. 

147 

Alteração restrita As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que 
apresentem lesões ou anormalidades que não tenham 
implicações para a carcaça e para os demais órgãos podem ser 
condenados ou liberados nas linhas de inspeção, observado o 
disposto em normas complementares. 

128 

Parasitoses de notificação 
obrigatória 

Não registra e 
envia para o DIF 

Os órgãos e as partes que apresentem parasitoses não 
transmissíveis ao homem devem ser condenados, podendo a 
carcaça ser liberada, desde que não tenha sido comprometida. 

166 

Lesão Inflamatória ou de 
outra natureza com reflexo 
na carcaça. 
(Diagnóstico clínico somente 
pelo Veterinário) 

Toda carcaça, partes das carcaças e dos órgãos, examinados 
nas linhas de inspeção, que apresentem lesões ou 
anormalidades que possam ter implicações para a carcaça e 
para os demais órgãos devem ser desviados para o 
Departamento de Inspeção Final para que sejam examinados, 
julgados e tenham a devida destinação. 
§ 1º O julgamento e o destino das carcaças, das partes das 
carcaças e dos órgãos são atribuições do Auditor Fiscal Federal 
Agropecuário, com formação em Medicina Veterinária. 
§ 2º Quando se tratar de doenças infectocontagiosas, o 
destino dado aos órgãos será similar àquele dado à respectiva 
carcaça. (...) 

129 

IN
TE

ST
IN

O
/E

ST
Ô

M
A

G
O

 

Contaminação 
gastrintestinal e biliar ou 
 
Contaminação não 
gastrintestinal 

Condenação As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que 
apresentem área extensa de contaminação por conteúdo 
gastrintestinal, urina, leite, bile, pus ou outra contaminação de 
qualquer natureza devem ser condenados quando não for 
possível a remoção completa da área contaminada. 
(...) § 2º Quando for possível a remoção completa da 
contaminação, as carcaças, as partes das carcaças, os órgãos 
ou as vísceras podem ser liberados. 

147 

Alteração restrita 
 

As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que 
apresentem lesões ou anormalidades que não tenham 
implicações para a carcaça e para os demais órgãos podem ser 
condenados ou liberados nas linhas de inspeção, observado o 
disposto em normas complementares. 

128 

Parasitose não zoonótica Os órgãos e as partes que apresentem parasitoses não 
transmissíveis ao homem devem ser condenados, podendo a 
carcaça ser liberada, desde que não tenha sido comprometida. 

166 

Lesão Inflamatória ou de 
outra natureza com reflexo 
na carcaça. 
(Diagnóstico clínico somente 
pelo Veterinário) 

Não registra e 
envia para o DIF 

Toda carcaça, partes das carcaças e dos órgãos, examinados 
nas linhas de inspeção, que apresentem lesões ou 
anormalidades que possam ter implicações para a carcaça e 
para os demais órgãos devem ser desviados para o 
Departamento de Inspeção Final para que sejam examinados, 
julgados e tenham a devida destinação. 
§ 1º O julgamento e o destino das carcaças, das partes das 
carcaças e dos órgãos são atribuições do Auditor Fiscal Federal 
Agropecuário, com formação em Medicina Veterinária. 
§ 2º Quando se tratar de doenças infectocontagiosas, o 
destino dado aos órgãos será similar àquele dado à respectiva 
carcaça. (...) 

129 

B
A

Ç
O

 Contaminação 
gastrintestinal e biliar ou 
 
Contaminação não 
gastrintestinal 

Condenação  As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que 
apresentem área extensa de contaminação por conteúdo 
gastrintestinal, urina, leite, bile, pus ou outra contaminação de 
qualquer natureza devem ser condenados quando não for 
possível a remoção completa da área contaminada. 

147 
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(...) § 2º Quando for possível a remoção completa da 
contaminação, as carcaças, as partes das carcaças, os órgãos 
ou as vísceras podem ser liberados. 

Alteração restrita  As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que 
apresentem lesões ou anormalidades que não tenham 
implicações para a carcaça e para os demais órgãos podem ser 
condenados ou liberados nas linhas de inspeção, observado o 
disposto em normas complementares. 

128 

Lesão Inflamatória ou de 
outra natureza com reflexo 
na carcaça. 
(Diagnóstico clínico somente 
pelo Veterinário) 

Não registra e 
envia para o DIF 

Toda carcaça, partes das carcaças e dos órgãos, examinados 
nas linhas de inspeção, que apresentem lesões ou 
anormalidades que possam ter implicações para a carcaça e 
para os demais órgãos devem ser desviados para o 
Departamento de Inspeção Final para que sejam examinados, 
julgados e tenham a devida destinação. 
§ 1º O julgamento e o destino das carcaças, das partes das 
carcaças e dos órgãos são atribuições do Auditor Fiscal Federal 
Agropecuário, com formação em Medicina Veterinária. 
§ 2º Quando se tratar de doenças infectocontagiosas, o 
destino dado aos órgãos será similar àquele dado à respectiva 
carcaça. (...) 

129 

P
U

LM
Õ

ES
 

Contaminação 
gastrintestinal e biliar ou 
 
Contaminação não 
gastrintestinal 

Condenação na 
linha 

As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que 
apresentem área extensa de contaminação por conteúdo 
gastrintestinal, urina, leite, bile, pus ou outra contaminação de 
qualquer natureza devem ser condenados quando não for 
possível a remoção completa da área contaminada. 
(...) § 2º Quando for possível a remoção completa da 
contaminação, as carcaças, as partes das carcaças, os órgãos 
ou as vísceras podem ser liberados. 

147 

Alteração restrita 
 

As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que 
apresentem lesões ou anormalidades que não tenham 
implicações para a carcaça e para os demais órgãos podem ser 
condenados ou liberados nas linhas de inspeção, observado o 
disposto em normas complementares. 

128 

Parasitose não zoonótica Os órgãos e as partes que apresentem parasitoses não 
transmissíveis ao homem devem ser condenados, podendo a 
carcaça ser liberada, desde que não tenha sido comprometida. 

166 

Parasitoses de notificação 
obrigatória 

Não registra e 
envia para o DIF 

Toda carcaça, partes das carcaças e dos órgãos, examinados 
nas linhas de inspeção, que apresentem lesões ou 
anormalidades que possam ter implicações para a carcaça e 
para os demais órgãos devem ser desviados para o 
Departamento de Inspeção Final para que sejam examinados, 
julgados e tenham a devida destinação. 
§ 1º O julgamento e o destino das carcaças, das partes das 
carcaças e dos órgãos são atribuições do Auditor Fiscal Federal 
Agropecuário, com formação em Medicina Veterinária. 
§ 2º Quando se tratar de doenças infectocontagiosas, o 
destino dado aos órgãos será similar àquele dado à respectiva 
carcaça. (...) 

129 

Lesão Inflamatória ou de 
outra natureza com reflexo 
na carcaça. 
(Diagnóstico clínico somente 
pelo Veterinário) 

R
IM

 

Contaminação 
gastrintestinal e biliar ou 
 
Contaminação não 
gastrintestinal 

Condenação As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que 
apresentem área extensa de contaminação por conteúdo 
gastrintestinal, urina, leite, bile, pus ou outra contaminação de 
qualquer natureza devem ser condenados quando não for 
possível a remoção completa da área contaminada. 
(...) § 2º Quando for possível a remoção completa da 
contaminação, as carcaças, as partes das carcaças, os órgãos 
ou as vísceras podem ser liberados. 

147 

Alteração restrita 
 

As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que 
apresentem lesões ou anormalidades que não tenham 
implicações para a carcaça e para os demais órgãos podem ser 
condenados ou liberados nas linhas de inspeção, observado o 
disposto em normas complementares. 

128 

Lesão Inflamatória ou de 
outra natureza com reflexo 
na carcaça. 
(Diagnóstico clínico somente 
pelo Veterinário) 

Não registra e 
envia para o DIF 

Toda carcaça, partes das carcaças e dos órgãos, examinados 
nas linhas de inspeção, que apresentem lesões ou 
anormalidades que possam ter implicações para a carcaça e 
para os demais órgãos devem ser desviados para o 
Departamento de Inspeção Final para que sejam examinados, 
julgados e tenham a devida destinação. 
§ 1º O julgamento e o destino das carcaças, das partes das 
carcaças e dos órgãos são atribuições do Auditor Fiscal Federal 
Agropecuário, com formação em Medicina Veterinária. 

129 
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§ 2º Quando se tratar de doenças infectocontagiosas, o 
destino dado aos órgãos será similar àquele dado à respectiva 
carcaça. (...) 

U
TE

R
O

 

Contaminação 
gastrintestinal e biliar ou 
 
Contaminação não 
gastrintestinal 

Condenação  As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que 
apresentem área extensa de contaminação por conteúdo 
gastrintestinal, urina, leite, bile, pus ou outra contaminação de 
qualquer natureza devem ser condenados quando não for 
possível a remoção completa da área contaminada. 
(...) § 2º Quando for possível a remoção completa da 
contaminação, as carcaças, as partes das carcaças, os órgãos 
ou as vísceras podem ser liberados. 

147 

Lesão Inflamatória ou de 
outra natureza com reflexo 
na carcaça. 
(Diagnóstico clínico somente 
pelo Veterinário) 

Não registra e 
envia para o DIF 

Toda carcaça, partes das carcaças e dos órgãos, examinados 
nas linhas de inspeção, que apresentem lesões ou 
anormalidades que possam ter implicações para a carcaça e 
para os demais órgãos devem ser desviados para o 
Departamento de Inspeção Final para que sejam examinados, 
julgados e tenham a devida destinação. 
§ 1º O julgamento e o destino das carcaças, das partes das 
carcaças e dos órgãos são atribuições do Auditor Fiscal Federal 
Agropecuário, com formação em Medicina Veterinária. 
§ 2º Quando se tratar de doenças infectocontagiosas, o 
destino dado aos órgãos será similar àquele dado à respectiva 
carcaça. (...) 

129 

Ú
B

ER
E 

 

Lesão Inflamatória ou de 
outra natureza com reflexo 
na carcaça. 
(Diagnóstico clínico somente 
pelo Veterinário) 

Não registra e 
envia para o DIF 

Toda carcaça, partes das carcaças e dos órgãos, examinados 
nas linhas de inspeção, que apresentem lesões ou 
anormalidades que possam ter implicações para a carcaça e 
para os demais órgãos devem ser desviados para o 
Departamento de Inspeção Final para que sejam examinados, 
julgados e tenham a devida destinação. 
§ 1º O julgamento e o destino das carcaças, das partes das 
carcaças e dos órgãos são atribuições do Auditor Fiscal Federal 
Agropecuário, com formação em Medicina Veterinária. 
§ 2º Quando se tratar de doenças infectocontagiosas, o 
destino dado aos órgãos será similar àquele dado à respectiva 
carcaça. (...) 

129 

C
A

R
C

A
Ç

A
 

Contaminação 
gastrintestinal e biliar ou 
 
Contaminação não 
gastrintestinal 

Remoção da parte 
afetada na linha 

As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que 
apresentem área extensa de contaminação por conteúdo 
gastrintestinal, urina, leite, bile, pus ou outra contaminação de 
qualquer natureza devem ser condenados quando não for 
possível a remoção completa da área contaminada. 
§ 1º Nos casos em que não seja possível delimitar 
perfeitamente as áreas contaminadas, mesmo após a sua 
remoção, as carcaças, as partes das carcaças, os órgãos ou as 
vísceras devem ser destinados à esterilização pelo calor.  
§ 2º Quando for possível a remoção completa da 
contaminação, as carcaças, as partes das carcaças, os órgãos 
ou as vísceras podem ser liberados. 

147 

Não registra e 
envia para o DIF 

Lesão traumática Remoção da parte 
afetada na linha 

As carcaças de animais que apresentem contusão generalizada 
ou múltiplas fraturas devem ser condenadas. 
§ 1º As carcaças que apresentem lesões extensas, sem que 
tenham sido totalmente comprometidas, devem ser 
destinadas ao tratamento pelo calor depois de removidas e 
condenadas as áreas atingidas. 
§ 2º As carcaças que apresentem contusão, fratura ou luxação 
localizada podem ser liberadas depois de removidas e 
condenadas as áreas atingidas. 

148. 

Não registra e 
envia para o DIF 

Lesão Inflamatória ou de 
outra natureza com reflexo 
na carcaça. 
(Diagnóstico clínico somente 
pelo Veterinário) 

Não registra e 
envia para o DIF 

Toda carcaça, partes das carcaças e dos órgãos, examinados 
nas linhas de inspeção, que apresentem lesões ou 
anormalidades que possam ter implicações para a carcaça e 
para os demais órgãos devem ser desviados para o 
Departamento de Inspeção Final para que sejam examinados, 
julgados e tenham a devida destinação. 
§ 1º O julgamento e o destino das carcaças, das partes das 
carcaças e dos órgãos são atribuições do Auditor Fiscal Federal 
Agropecuário, com formação em Medicina Veterinária. 
§ 2º Quando se tratar de doenças infectocontagiosas, o 
destino dado aos órgãos será similar àquele dado à respectiva 
carcaça. (...) 
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Notas: 

• Vísceras e partes de carcaça que apresentarem de forma localizada “Contaminação gastrintestinal”, 
“Contaminação não gastrintestinal”; “Lesões traumáticas”, “Alterações restritas” ou “Parasitoses não 
zoonóticas”, bem como pulmões que apresentarem “Aspiração de líquido escalda” serão condenados na 
própria linha mediante anotação das causas no ábaco, conforme a coluna de “Nomenclatura para 
registro na linha”. Essas serão as nomenclaturas utilizadas também para o lançamento da “condenação” 
lesões no SIGSIF. 

• No caso de ser possível remoção na própria linha de partes afetadas por pequenas “lesões traumáticas” 
e “contaminações”, deve ser providenciado o registro (ábaco) dessa atividade, sem prejuízo da 
rastreabilidade das informações. 

• Vísceras e partes de carcaça que apresentarem ”Alteração Inflamatória ou com reflexos na carcaça, com 
ou sem causa aparente” (lesões extensas que atinjam as serosas, e/ou sistêmicas, e/ou de carácter 
inflamatório e/ou acompanhadas de alteração de cor, volume, conformação ou odor na carcaça) serão 
remetidas para o exame veterinário e diagnóstico no DIF/DEC. Para as lesões com reflexo esperado na 
carcaça, os diagnósticos específicos serão dados no DIF e dali lançados no SIGSIF conforme as tabelas 
especificas do presente manual.  

• Para evitar a duplicidade de lançamentos as carcaças, partes de carcaças e vísceras enviadas ao DIF/DEC 
não terão a causa do desvio registrada pelas linhas, sendo o diagnóstico específico lançado pelo Médico 
Veterinário no DIF/DEC, conforme previsto nas tabelas do presente manual. 

Especificidades: 

• Nas aves, consideradas as velocidades atualmente aplicadas as linhas de inspeção que impedem o 
registro na própria linha, sem prejuízo da avaliação da próxima ave, estarão dispensados os lançamentos 
de condenação de vísceras individualmente por causa.  

• Em suínos, nos estabelecimentos submetidos a Inspeção com base em risco, as linhas de avaliação e 
classificação enviarão as carcaças e vísceras para o Departamento de Exame Complementar (DEC). 
Também nesses estabelecimentos a declaração de diagnósticos e destinações serão feitos de forma 
compartilhada pelo Médico Veterinário Responsável pela avaliação e classificação de alterações não 
correlacionadas com a saúde pública, e o Auditor Fiscal Federal Agropecuário (AFFA). 

 

II. Quanto aos registros dos diagnósticos veterinários da inspeção post mortem 

Os diagnósticos mais frequentemente reportados no SIGSIF estão listados por espécie de abate nas tabelas 

6,7 e 8  “DIAGNÓSTICOS FREQUENTES E DESTINAÇÕES DO DIF”.  

Visando compreender as limitações de diagnósticos precisos feitos de forma macroscópica, são orientações 

genéricas: 

• Lesões com características inflamatória, quando avaliadas pelo veterinário como restritas ou localizadas 

devem ser registradas como "lesão Inflamatória", vinculada à parte da carcaça ou órgão acometido e 

condenado. Já as lesões que indiquem processos sistêmicos e impliquem na condenação total das 

carcaças, suas partes e vísceras, devem ser registradas como "septicemia".  

• O destino das carcaças afetadas por reflexos de lesões não inflamatórias ou parasitárias identificadas em 

vísceras ou partes da carcaça, deve seguir as previsões por diagnóstico, conforme regulamentação vigente 

como: alteração de coloração, caquexia, magreza e etc. 

• Registrada a condenação total da carcaça, já se pressupõe a condenação das respectivas vísceras e demais 

partes da carcaça, que não precisam ser declaradas novamente as lesões inflamatórias serão 

caracterizadas como “lesão inflamatória”  

Parasitose zoonótica As carcaças com infecção intensa por Cysticercus bovis 
(cisticercose bovina) devem ser condenadas. 
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• Orientações especificas quanto aos lançamentos de cada diagnóstico no SIGSIF serão providas como 

anexo ao presente Manual. 

No DIF/DEC poderão ser adotados os seguintes destinos: 

a) “Liberação”: refere-se às carcaças que transitaram para avaliação veterinárias em área específica para 

esse fim (DIF/DEC) e foram consideradas aptas ao consumo após o exame e, quando for o caso, a remoção 

e condenação das partes afetadas. No caso de condenação paralela de alguma(s) da(s) víscera da carcaça 

liberada, o registro deve ser realizado de forma cumulativa (carcaça + cada víscera condenada) previsto 

para as linhas sob a denominação “Condenação” especificada a víscera (coração, pulmão, intestino...), 

cabeça ou patas, conforme o caso. 

b) “Condenação total” – condenação da carcaça, suas partes e suas vísceras, após a avaliação pelo Médico 

Veterinário (DIF/DEC). 

c) “Condenação parcial” – condenação por remoção de partes inteiras (membros ou partes musculares e 

ósseas significativas do tronco) da carcaça atingidas pela alteração, com liberação das demais partes da 

carcaça e suas vísceras. 

d) “Aproveitamento condicional” – destino aplicável somente pelo Médico Veterinário mediante exame 

complementar da carcaça em área específica para esse fim (DIF/DEC) que envolva qualquer tratamento 

previsto no RIISPOA ou aprovado pelo DIPOA, obrigatoriamente aplicado de forma prévia a 

comercialização para consumo, na própria unidade produtora ou em outra unidade capacitada, sob 

autocontroles auditáveis. 

e) “Condenação” – termo para registro aplicável no caso de condenação das vísceras e das partes da carcaça 

(cabeça, pés e etc...) consideradas inaptas para o consumo, quando a carcaça for considerada apta. 

Somente aplicável aos registros do DIF/DEC no caso de liberação da carcaça. Demandando o registro 

individual de cada víscera condenada. 

No caso de condenação total ou destinação da carcaça ao aproveitamento condicional, fica subentendido que os 

órgãos têm a mesma destinação, não sendo necessário seu lançamento de forma individualizada e cumulativa. 

1) No caso de aproveitamento condicional a terminologia das destinações adotada no SIGSIF deve ser 

adequada as previsões do Art. 172 do RIISPOA sob a denominação: 

1. “Tratamento pelo frio” considerando o congelamento a em temperatura não superior a -10ºC (dez graus 

Celsius negativos) por dez dias; 

2. “Tratamento pelo sal”: aplicado em imersão em salmoura com no mínimo 24ºBe (vinte e quatro graus 

Baumé), em peças de no máximo 3,5cm (três e meio centímetros) de espessura, por no mínimo vinte e 

um dias; 

3. Tratamento pelo calor compreendendo: 

a)  “Cozimento” abrangendo os tratamentos térmicos definidos pelo DIPOA conforme o artigo 172 ( 76,6ºC/ 

30 min) ou outros parâmetros de tempo e temperatura aprovados pelo Departamento na forma definida 

pelo definida pelo § 2º do artigo 172. 

b) “Fusão” à 121ºC (cento e vinte e um graus Celsius); ou 

c) “Esterilização úmida”: com um valor de F0 igual ou maior que três minutos ou a redução de doze ciclos 

logarítmicos (12 log10) de Clostridium botulinum, seguido de resfriamento imediato. 

Sem prejuízo dos registros, mas em conformidade com o § 3º do Artigo 172, o estabelecimento que não 

possuir instalações ou condições para o tratamento indicado pelo SIF nos registros, deve cumprir a destinação 

mais rigorosa e sanitariamente segura. 
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TABELA 6: SUÍNOS - DIAGNÓSTICOS FREQUENTES E DESTINAÇÕES DO DIF/DEC. 

 

Diagnóstico frequente 
(SIGSIF) 

Destinação  BASE LEGAL - RIISPOA Art 
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Contaminação 
gastrintestinal e biliar 

Liberação As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que apresentem área 
extensa de contaminação por conteúdo gastrintestinal, urina, leite, 
bile, pus ou outra contaminação de qualquer natureza devem ser 
condenados quando não for possível a remoção completa da área 
contaminada. 
§ 1º Nos casos em que não seja possível delimitar perfeitamente as 
áreas contaminadas, mesmo após a sua remoção, as carcaças, as partes 
das carcaças, os órgãos ou as vísceras devem ser destinados à 
esterilização pelo calor. 
§ 2º Quando for possível a remoção completa da contaminação, as 
carcaças, as partes das carcaças, os órgãos ou as vísceras podem ser 
liberados. 

147 

Condenação parcial 

Aproveitamento condicional 

Condenação total 

Contaminação não 
gastrintestinal 

Liberação 

Condenação parcial 

Aproveitamento condicional 

Condenação total 

Fratura post mortem 

Liberação  As carcaças de animais que apresentem contusão generalizada ou 
múltiplas fraturas devem ser condenadas. 
§ 1º As carcaças que apresentem lesões extensas, sem que tenham 
sido totalmente comprometidas, devem ser destinadas ao tratamento 
pelo calor depois de removidas e condenadas as áreas atingidas. 
§ 2º As carcaças que apresentem contusão, fratura ou luxação 
localizada podem ser liberadas depois de removidas e condenadas as 
áreas atingidas. 

148 

Condenação parcial 

Aproveitamento condicional 

Condenação total 

Falhas tecnológicas (1) 

Liberação 
A evisceração deve ser realizada em local que permita pronto exame 
das vísceras, de forma que não ocorram contaminações. 
§ 1º Caso ocorra retardamento da evisceração, as carcaças e vísceras 
serão julgadas de acordo com o disposto em normas complementares. 

118 

Condenação parcial 

Aproveitamento condicional Parágrafo único.  
A critério do SIF devem ser condenados ou destinados ao tratamento 
pelo calor as carcaças e os órgãos de animais mal sangrados. 

144 
Condenação total 
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Lesão Traumática 
Lesão Traumática 
(detectada no ante 

mortem) 

Liberação As carcaças de animais que apresentem contusão generalizada ou 
múltiplas fraturas devem ser condenadas. 
§ 1º As carcaças que apresentem lesões extensas, sem que tenham 
sido totalmente comprometidas, devem ser destinadas ao tratamento 
pelo calor depois de removidas e condenadas as áreas atingidas. 
§ 2º As carcaças que apresentem contusão, fratura ou luxação 
localizada podem ser liberadas depois de removidas e condenadas as 
áreas atingidas. 

148 

Condenação parcial 

Aproveitamento condicional 

Condenação total 
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Lesão de pele 

Liberação 
As carcaças que apresentem afecções de pele, tais como eritemas, 
esclerodermia, urticárias, hipotricose cística, sarnas e outras dermatites 
podem ser liberadas para o consumo, depois de removidas e 
condenadas as áreas atingidas, desde que a musculatura se apresente 
normal. 
Parágrafo único. As carcaças acometidas com sarnas em estágios 
avançados, que demonstrem sinais de caquexia ou extensiva 
inflamação na musculatura, devem ser condenadas. 

195 

Condenação total 

Erisipela (2) 

Aproveitamento condicional 

As carcaças de suídeos com erisipela que apresentem múltiplas lesões 
de pele, artrite agravada por necrose ou quando houver sinais de efeito 
sistêmico devem ser condenadas. 
§ 1º Nos casos localizados de endocardite vegetativa por erisipela, sem 
alterações sistêmicas, ou nos casos de artrite crônica, a carcaça deve 
ser destinada ao aproveitamento condicional pelo uso do calor, após 
condenação do órgão ou das áreas atingidas. 
§ 2º No caso de lesão de pele discreta e localizada, sem 
comprometimento de órgão ou da carcaça, esta deve ser destinada ao 
aproveitamento condicional pelo uso do calor, após remoção da área 

atingida. 

199 

Condenação total 
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Alterações musculares Condenação total 

As carcaças de animais devem ser condenadas quando apresentarem 
alterações musculares acentuadas e difusas e quando existir 
degenerescência do miocárdio, do fígado, dos rins ou reação do sistema 
linfático, acompanhada de alterações musculares. 
§ 1º Devem ser condenadas as carcaças cujas carnes se apresentem 
flácidas, edematosas, de coloração pálida, sanguinolenta ou com 
exsudação. 

142 
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Estresse/fadiga Aproveitamento condicional 
A critério do SIF, podem ser destinadas à salga, ao tratamento pelo 
calor ou à condenação as carcaças com alterações por estresse ou 
fadiga dos animais. 

 

Coloração anormal Condenação total 
As carcaças e os órgãos de animais que apresentem icterícia devem ser 
condenados. 

156 

Magreza(3) Aproveitamento condicional 
As carcaças e os órgãos de animais magros livres de qualquer processo 
patológico podem ser destinados ao aproveitamento condicional, a 
critério do SIF. 

161 

Caquexia(3) Condenação total 
As carcaças e os órgãos de animais em estado de caquexia devem ser 
condenados. 

139 

Não castrado (suíno)/ 
castração 
inadequada/criptorquida 
(4) 

Condenação total 
As carcaças de animais criptorquidas ou que tenham sido castrados por 
métodos não cirúrgicos quando for comprovada a presença de forte 
odor sexual, por meio de testes específicos dispostos em norma 
complementar, devem ser condenadas. 
Parágrafo único. As carcaças com leve odor sexual podem ser 
destinadas à fabricação de produtos cárneos cozidos. 

198 

Aproveitamento condicional 

Neoplasia 

Condenação parcial 

As carcaças de animais com neoplasias extensas que apresentem 
repercussão no seu estado geral, com ou sem metástase, devem ser 
condenadas. 
§ 1º As carcaças e os órgãos de animais com linfoma maligno devem 
ser condenados. 
§ 2º Deve ser condenado todo órgão ou parte de carcaça atingidos pela 
neoplasia. 
§ 3º Quando se tratar de lesões neoplásicas extensas, mas localizadas e 
sem comprometimento do estado geral, a carcaça e os órgãos devem 
ser destinados à esterilização pelo calor depois de removidas e 
condenadas as partes e os órgãos comprometidos. 
§ 4º Quando se tratar de lesões neoplásicas discretas e localizadas, e 
sem comprometimento doestado geral, a carcaça pode ser liberada 
para o consumo depois de removidas e condenadas as partes e os 
órgãos comprometidos. 

165 
Aproveitamento condicional 

Condenação total 
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Abcesso (mamíferos) 

Liberação 
As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que apresentem 
abscessos múltiplos ou disseminados com repercussão no estado geral 
da carcaça devem ser condenadas, observando-se, ainda, o que segue: 
I - devem ser condenados carcaças, partes das carcaças ou órgãos que 
sejam contaminados acidentalmente com material purulento; 
II - devem ser condenadas as carcaças com alterações gerais como 
caquexia, anemia ou icterícia decorrentes de processo purulento; 
III - devem ser destinadas ao aproveitamento condicional pelo uso do 
calor as carcaças que apresentem abscessos múltiplos em órgãos ou 
em partes, sem repercussão no seu estado geral, depois de removidas 
e condenadas as áreas atingidas; 
IV - podem ser liberadas as carcaças que apresentem abscessos 
múltiplos em um único órgão ou parte da carcaça, com exceção dos 
pulmões, sem repercussão nos linfonodos ou no seu estado geral, 
depois de removidas e condenadas as áreas atingidas; e 
V - podem ser liberadas as carcaças que apresentem abscessos 
localizados, depois de removidos e condenados os órgãos e as áreas 
atingidas. 

134 

Condenação parcial 

Canibalismo (no ante 
mortem) 
Prolapso (no ante 
mortem) 

Aproveitamento condicional 

Condenação total 

Septicemia (5) Condenação total 
As carcaças de animais que apresentem septicemia, piemia, toxemia ou 
indícios de viremia, cujo consumo possa causar infecção ou intoxicação 
alimentar devem ser condenadas. 

137 
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Aderência de pleura 
(seca) 

Liberação  As carcaças de animais acometidos de afecções extensas do tecido 
pulmonar, em processo agudo ou crônico, purulento, necrótico, 
gangrenoso, fibrinoso, associado ou não a outras complicações e com 
repercussão no estado geral da carcaça devem ser condenadas. 
§ 1º A carcaça de animais acometidos de afecções pulmonares, em 
processo agudo ou em fase de resolução, abrangido o tecido pulmonar 
e a pleura, com exsudato e com repercussão na cadeia linfática 

136 

Aderência de pleura 
(úmida) 

Aproveitamento condicional 
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Aderência de Pleura 
(purulenta) 

Condenação total 

regional, mas sem repercussão no estado geral da carcaça, deve ser 
destinada ao aproveitamento condicional pelo uso do calor.  
§ 2º Nos casos de aderências pleurais sem qualquer tipo de exsudato, 
resultantes de processos patológicos resolvidos e sem repercussão na 
cadeia linfática regional, a carcaça pode ser liberada para o consumo, 
após a remoção das áreas atingidas. 

Hérnia (detectada no 
ante mortem) 

Liberação Durante os procedimentos de inspeção ante mortem e post mortem, o 
julgamento dos casos não previstos neste Decreto fica a critério do SIF, 
que deve direcionar suas ações principalmente para a preservação da 
inocuidade do produto, da saúde pública e da saúde animal. 

133 Aproveitamento condicional 

Condenação total 

Septicemia (5) Condenação total 

As carcaças de animais que apresentem septicemia, piemia, toxemia ou 
indícios de viremia, cujo consumo possa causar infecção ou intoxicação 
alimentar devem ser condenadas. 
Parágrafo único. Incluem-se, mas não se limitam às afecções de que 
trata o caput, os quadros clínicos de: 
I - inflamação aguda da pleura, do peritônio, do pericárdio e das 
meninges; 
II - gangrena, gastrite e enterite hemorrágica ou crônica; 
III - metrite; 
IV - poliartrite; 
V - flebite umbilical; 
VI - hipertrofia do baço; 
VII - hipertrofia generalizada dos nódulos linfáticos;(...) 

137 
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Artrite 

Condenação parcial 
As carcaças com artrite em uma ou mais articulações, com reação nos 
linfonodos ou hipertrofia da membrana sinovial, acompanhada de 
caquexia, devem ser condenadas 
§ 1º As carcaças com artrite em uma ou mais articulações, com reação 
nos linfonodos, hipertrofia da membrana sinovial, sem repercussão no 
seu estado geral, devem ser destinadas ao aproveitamento condicional 
pelo uso do calor. 
§ 2º As carcaças com artrite sem reação em linfonodos e sem 
repercussão no seu estado geral podem ser liberadas para o consumo, 
depois de retirada a parte atingida. 

196 Aproveitamento condicional 

Condenação total 

Erisipela (2) 

Aproveitamento condicional 

As carcaças de suídeos com erisipela que apresentem múltiplas lesões 
de pele, artrite agravada por necrose ou quando houver sinais de efeito 
sistêmico devem ser condenadas. 
§ 1º Nos casos localizados de endocardite vegetativa por erisipela, sem 
alterações sistêmicas, ou nos casos de artrite crônica, a carcaça deve 
ser destinada ao aproveitamento condicional pelo uso do calor, após 
condenação do órgão ou das áreas atingidas. 
§ 2º No caso de lesão de pele discreta e localizada, sem 
comprometimento de órgão ou da carcaça, esta deve ser destinada ao 
aproveitamento condicional pelo uso do calor, após remoção da área 

atingida. 

199 

Condenação total 

Septicemia (5) Condenação total 
As carcaças de animais que apresentem septicemia, piemia, toxemia ou 
indícios de viremia, cujo consumo possa causar infecção ou intoxicação 
alimentar devem ser condenadas. 

137 
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Alterações linfáticas 
inespecíficas 

Liberação 
As carcaças que apresentem lesões inespecíficas generalizadas em 
linfonodos de distintas regiões, com comprometimento do seu estado 
geral, devem ser condenadas. 
§ 1º No caso de lesões inespecíficas progressivas de linfonodos, sem 
repercussão no estado geral da carcaça, condena-se a área de 
drenagem destes linfonodos, com o aproveitamento condicional da 
carcaça para esterilização pelo calor. 
§ 2º No caso de lesões inespecíficas discretas e circunscritas de 
linfonodos, sem repercussão no estado geral da carcaça, a área de 
drenagem deste linfonodo deve ser condenada, liberando-se o 
restante da carcaça, depois de removidas e condenadas as áreas 
atingidas. 

160 

Condenação parcial 

Aproveitamento condicional  

Condenação total 

Linfadenite 
granulomatosa 

Liberação 
As carcaças de suínos que apresentem lesões de linfadenite 
granulomatosa localizadas e restritas a apenas um sítio primário de 
infecção, tais como nos linfonodos cervicais ou nos linfonodos 
mesentéricos ou nos linfonodos mediastínicos, julgadas em condição 
de consumo, podem ser liberadas após condenação da região ou do 
órgão afetado. 
Parágrafo único. As carcaças suínas em bom estado, com lesões em 
linfonodos que drenam até dois sítios distintos, sendo linfonodos de 
órgãos distintos ou com presença concomitante de lesões em 
linfonodos e em um órgão, devem ser destinadas ao aproveitamento 
condicional pelo uso do calor, após condenação das áreas atingidas 

200 

Aproveitamento condicional 
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Notas: 
(1) Falhas tecnológicas do abate de suínos incluem, mas não se limitam a: má sangria, escaldagem 

excessivam, depilagem ineficiente, problemas na flambagem e outras. Não incluem as contaminações por 
falha de evisceração que serão computadas em itens específicos, em função dos riscos microbiológicos 
diferenciados. 

(2) Serão lançados sob diagnostico de “Erisipela” os quadros que envolvam obrigatoriamente diagnóstico 
clínico feito pelo AFFA (lesões de pele características) ou diagnostico laboratorial confirmatório. O 

Lesões tuberculósicas(6) 

Liberação 
§ 4º A carcaça que apresente apenas uma lesão tuberculósica discreta, 
localizada e completamente calcificada em um único órgão ou 
linfonodo pode ser liberada, depois de condenadas as áreas atingidas. 

171 

Condenação Parcial 
§ 5º As partes das carcaças e os órgãos que se contaminarem com 
material tuberculoso, por contato acidental de qualquer natureza, 
devem ser condenados. 

Aproveitamento condicional 

§ 2º Depois de removidas e condenadas as áreas atingidas, as carcaças 
podem ser destinadas à esterilização pelo calor quando: 
I - os órgãos apresentem lesões caseosas discretas, localizadas ou 
encapsuladas, limitadas a linfonodos do mesmo órgão; 
II - os linfonodos da carcaça ou da cabeça apresentem lesões caseosas 
discretas, localizadas ou encapsuladas; e 
III - existam lesões concomitantes em linfonodos e em órgãos 
pertencentes à mesma cavidade. 

Condenação Total 

As carcaças de animais portadores de tuberculose devem ser 
condenadas quando: 
I - no exame ante mortem o animal esteja febril; 
II - sejam acompanhadas de caquexia; 
III - apresentem lesões tuberculósicas nos músculos, nos ossos, nas 
articulações ou nos linfonodos que drenam a linfa destas partes; 
IV - apresentem lesões caseosas concomitantes em órgãos ou serosas 
do tórax e do abdômen; 
V - apresentem lesões miliares ou perláceas de parênquimas ou 
serosas; 
VI - apresentem lesões múltiplas, agudas e ativamente progressivas, 
identificadas pela inflamação aguda nas proximidades das lesões, 
necrose de liquefação ou presença de tubérculos jovens; 
VII - apresentem linfonodos hipertrofiados, edemaciados, com 
caseificação de aspecto raiado ou estrelado em mais de um local de 
eleição; ou 
VIII - existam lesões caseosas ou calcificadas generalizadas, e sempre 
que houver evidência de entrada do bacilo na circulação sistêmica 
§ 1º As lesões de tuberculose são consideradas generalizadas quando, 
além das lesões dos aparelhos respiratório, digestório e de seus 
linfonodos correspondentes, forem encontrados tubérculos numerosos 
distribuídos em ambos os pulmões ou encontradas lesões no baço, nos 
rins, no útero, no ovário, nos testículos, nas cápsulas suprarrenais, no 
cérebro e na medula espinhal ou nas suas membranas. 

Tuberculose (animais 
reagentes) (7) 

Aproveitamento condicional § 3º Carcaças de animais reagentes positivos a teste de diagnóstico 
para tuberculose devem ser destinadas à esterilização pelo calor, desde 
que não se enquadrem nas condições previstas nos incisos I a VIII do 
caput. 

Condenação Total 
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Brucelose (animais 
reagentes)(7) 

Liberação 

As carcaças e os órgãos de animais com sorologia positiva para brucelose 
devem ser condenadas, quando estes estiverem em estado febril no 
exame ante mortem. 
§ 1º Os animais reagentes positivos a testes diagnósticos para brucelose 
devem ser abatidos separadamente e suas carcaças e órgãos devem ser 
encaminhados obrigatoriamente ao Departamento de Inspeção Final. 
§ 2º Os animais reagentes positivos a teste diagnósticos para brucelose 
que apresentem lesões localizadas devem ter suas carcaças destinadas 
ao aproveitamento condicional pelo uso do calor, depois de removidas 
e condenadas as áreas atingidas, incluindo o úbere, o trato genital e o 
sangue. 
§ 3º Os animais reagentes positivos a teste diagnósticos para brucelose, 
na ausência de lesões indicativas, podem ter suas carcaças liberadas 
para consumo em natureza, devendo ser condenados o úbere, o trato 
genital e o sangue. 

138 

Aproveitamento condicional 

Condenação Total 

Estados anormais ou 
patológicos não 
previstos(8) 

Critério e responsabilidade 
do AFFA(8) 

Durante os procedimentos de inspeção ante mortem e post mortem, o 
julgamento dos casos não previstos neste Decreto fica a critério do SIF, 
que deve direcionar suas ações principalmente para a preservação da 
inocuidade do produto, da saúde pública e da saúde animal. 

133 
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diagnóstico de Erisipela, como o de outras doenças de notificação obrigatória, deve ser seguido das 
providencias de notificação ao SVO, na forma definida pelo DSA/SDA e do lançamento no mapa 2 na forma 
preconizada pelo presente manual. 

(3) Magreza e caquexia geralmente são decorrentes de outras alterações que, quando identificadas e 
previstas na base legal, devem ter prioridade para o registro. Os dois diagnósticos se prestam para o 
registro de destinação de carcaças que apresentam o reflexo, mas ausência de outros sinais/alterações 
que possam caracterizar a causa da alteração, ou quando não haja a previsão específica de destinação 
para a causa inicial da doença. 

(4)  Não castrado deve ser apontado para carcaças de machos que apresentem falhas de castração e odor 
sexual aos testes previstos para esse fim. Animais não castrados estarão sujeitos a aplicação do artigo 104 
(RIISPOA), não sendo permitido o seu abate (registro no mapa 2). 

(5) Septicemia: registro de condenação total, determinada em função de diagnóstico de lesões 
inflamatórias/infeciosas de qualquer origem/natureza (agravamentos de hérnias, peritonites, 
canibalismo..) previstas ou não pelo regulamento, mas que ao exame post mortem revelem sinais que 
indiquem quadros que denotem circulação sistêmica do agente infecioso (septicemia, ou de piemia, 
toxemia ou de viremia), e possível risco a saúde pública ou animal. 

(6) Lesões Tuberculósicas: registros utilizados para diferenciação dos quadros com lesões características 
encontradas não só nos linfonodos, mas também nos parênquimas de órgãos. Para as lesões restritas aos 
linfonodos utilizar-se-á os termos: “alterações linfáticas inespecíficas” e “linfadenite (...)” . Para a 
confirmação de diagnóstico de tuberculose, em suínos, se faz necessária a coleta de amostras e envio 
para laboratório. 

(7) Animais trazidos ao abate como “positivos para Tuberculose ou brucelose” visando o saneamento da 
propriedade, devem ser identificados como: “Tuberculose (já notificado)” e “Brucelose (já notificado)” 

(8) Estados anormais ou patológicos não previstos: alterações não previstas no SIGSIF e de ocorrência 
esporádica devem ser lançadas sob essa nomenclatura, sendo lançada a destinação determinada pelo 
AFFA durante a realização do exame post mortem. 

No caso de ocorrências de lesões não previstas de forma recorrente (lesões emergentes), cabe ao AFFA junto 
ao SIF a formação e encaminhamento de dossiê técnico sobre a nova alteração percebida de forma recorrente 
na linha, com caracterização fotográfica da lesão, e se for o caso laboratorial (análises anatomopatológicas, 
histológicas, microbiológicas...) para fins de avaliação pelas coordenações técnicas do DIPOA quando ao 
enquadramento da lesão em diagnósticos já previstos, a necessidade de avaliação de perigos a saúde pública 
associados a “nova” lesão, bem como a definição da nomenclatura mais adequada para a inserção da lesão 
no sistema, para fins de acompanhamento de ocorrência da mesma.   
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TABELA 7 – AVES - DIAGNÓSTICOS FREQUENTES E DESTINAÇÕES APLICÁVEIS NO DIF 

 

Diagnóstico frequente Destinação  BASE LEGAL - RIISPOA Art 
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Contaminação 
gastrintestinal e biliar 

Condenação parcial As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que apresentem área 
extensa de contaminação por conteúdo gastrintestinal, (...) bile, pus ou 
outra contaminação de qualquer natureza devem ser condenados 
quando não for possível a remoção completa da área contaminada. 
§ 1º Nos casos em que não seja possível delimitar perfeitamente as 
áreas contaminadas, mesmo após a sua remoção, as carcaças, as partes 
das carcaças, os órgãos ou as vísceras devem ser destinados à 
esterilização pelo calor. 
§ 2º Quando for possível a remoção completa da contaminação, as 
carcaças, as partes das carcaças, os órgãos ou as vísceras podem ser 
liberados. 

147 

Aproveitamento condicional 

Condenação total 

Contaminação não 
gastrintestinal 

Condenação parcial 

Aproveitamento condicional 

Condenação total 

Falha tecnológica (1) 

Condenação parcial No caso de aves que apresentem lesões mecânicas extensas, incluídas 
as decorrentes de escaldagem excessiva, as carcaças e os órgãos devem 
ser condenados. 
Parágrafo único. As lesões superficiais determinam a condenação 
parcial com liberação do restante da carcaça e dos órgãos. 

178 
Condenação total 

Evisceração  
retardada 

Liberação 

A evisceração deve ser realizada em local que permita pronto exame das 
vísceras, de forma que não ocorram contaminações. 
§ 1º Caso ocorra retardamento da evisceração, as carcaças e vísceras 
serão julgadas de acordo com o disposto em normas complementares. 

118 
Condenação parcial 

Aproveitamento condicional 

Condenação total 

Falha tecnológica (1) 

Condenação parcial 

Parágrafo único. A critério do SIF devem ser condenados ou destinados 
ao tratamento pelo calor as carcaças e os órgãos de animais mal 
sangrados. 

144 

Aproveitamento condicional 

Condenação total 
Escaldado vivo(1) 

Fratura post mortem 

Condenação parcial 
As carcaças de animais que apresentem contusão generalizada ou 
múltiplas fraturas devem ser condenadas. 
§ 1º As carcaças que apresentem lesões extensas, sem que tenham sido 
totalmente comprometidas, devem ser destinadas ao tratamento pelo 
calor depois de removidas e condenadas as áreas atingidas. 
§ 2º As carcaças que apresentem contusão, fratura ou luxação localizada 
podem ser liberadas depois de removidas e condenadas as áreas 
atingidas. 

148 
Aproveitamento condicional 

Condenação total 
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Lesão Traumática(2) 

Liberação 
As carcaças de animais que apresentem contusão generalizada ou 
múltiplas fraturas devem ser condenadas. 
§ 1º As carcaças que apresentem lesões extensas, sem que tenham sido 
totalmente comprometidas, devem ser destinadas ao tratamento pelo 
calor depois de removidas e condenadas as áreas atingidas. 
§ 2º As carcaças que apresentem contusão, fratura ou luxação localizada 
podem ser liberadas depois de removidas e condenadas as áreas 
atingidas. 

148 
Aproveitamento condicional 

Condenação total 
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Lesão inflamatória 

Liberação  As carcaças de aves ou os órgãos que apresentem evidências de 
processo inflamatório ou lesões características de (...), dermatose, 
dermatite, celulite (...) devem ser julgados de acordo com os seguintes 
critérios: 
I - quando as lesões forem restritas a uma parte da carcaça ou somente 
a um órgão, apenas as áreas atingidas devem ser condenadas; ou 
II - quando a lesão for extensa, múltipla ou houver evidência de caráter 
sistêmico, as carcaças e os órgãos devem ser condenados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

175 

Condenação parcial 

Condenação total 

Canibalismo 

Liberação  

Condenação parcial 

Condenação total 

Lesão de pele (3) 

Liberação  

Condenação parcial 

Condenação total 
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Magreza (4) Aproveitamento Condicional 
As carcaças e os órgãos de animais magros livres de qualquer processo 
patológico podem ser destinados ao aproveitamento condicional, a 
critério do SIF. 

161 

Caquexia (4) Condenação total 
As carcaças e os órgãos de animais em estado de caquexia devem ser 
condenados. 

139 

Aspecto repugnante Condenação total 
As aves que apresentem alterações putrefativas, exalando odor 
sulfídrico-amoniacal e revelando crepitação gasosa à palpação ou 
modificação de coloração da musculatura devem ser condenadas. 

179 

Miopatias(5) 
Condenação parcial As carcaças de aves ou os órgãos que apresentem evidências de 

processo inflamatório ou lesões características de (...) síndrome ascítica, 
miopatias (...) devem ser julgados de acordo com os seguintes critérios: 
I - quando as lesões forem restritas a uma parte da carcaça ou somente 
a um órgão, apenas as áreas atingidas devem ser condenadas; ou 
II - quando a lesão for extensa, múltipla ou houver evidência de caráter 
sistêmico, as carcaças e os órgãos devem ser condenados. 

175 

Condenação total 

Síndrome Ascítica 

Condenação parcial 

Condenação total 

Neoplasia 

Condenação parcial 
As carcaças de animais com neoplasias extensas que apresentem 
repercussão no seu estado geral, com ou sem metástase, devem ser 
condenadas. 
§ 2º Deve ser condenado todo órgão ou parte de carcaça atingidos pela 
neoplasia. 
§ 3º Quando se tratar de lesões neoplásicas extensas, mas localizadas e 
sem comprometimento do estado geral, a carcaça e os órgãos devem 
ser destinados à esterilização pelo calor depois de removidas e 
condenadas as partes e os órgãos comprometidos. 
§ 4º Quando se tratar de lesões neoplásicas discretas e localizadas, e 
sem comprometimento doestado geral, a carcaça pode ser liberada 
para o consumo depois de removidas e condenadas as partes e os 
órgãos comprometidos. 

165 

Aproveitamento condicional 

Condenação total 
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Lesão inflamatória (6) Condenação parcial 

As carcaças de aves ou os órgãos que apresentem evidências de 
processo inflamatório ou lesões características de artrite, aerossaculite, 
coligranulomatose, dermatose, dermatite, celulite, pericardite, 
enterite, ooforite, hepatite, salpingite, síndrome ascítica, miopatias e 
discondroplasia tibial devem ser julgados de acordo com os seguintes 
critérios: 
I - quando as lesões forem restritas a uma parte da carcaça ou somente 
a um órgão, apenas as áreas atingidas devem ser condenadas; ou 
II - quando a lesão for extensa, múltipla ou houver evidência de caráter 
sistêmico, as carcaças e os órgãos devem ser condenados. 
Parágrafo único. Para os estados anormais ou patológicos não previstos 
no caput a destinação será realizada a critério do SIF 

175 

Septicemia (8) Condenação total 
As carcaças de animais que apresentem septicemia, piemia, toxemia ou 
indícios de viremia, cujo consumo possa causar infecção ou intoxicação 
alimentar devem ser condenadas. 

137 
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Aerossaculite 

Condenação parcial   

As carcaças de aves ou os órgãos que apresentem evidências de 
processo inflamatório ou lesões características(...) aerossaculite,(...) 
devem ser julgados de acordo com os seguintes critérios: 
I - quando as lesões forem restritas a uma parte da carcaça ou somente 
a um órgão, apenas as áreas atingidas devem ser condenadas; ou 
II - quando a lesão for extensa, múltipla ou houver evidência de caráter 
sistêmico, as carcaças e os órgãos devem ser condenados. 

136 

Condenação total 

Septicemia (8) Condenação total 
As carcaças de animais que apresentem septicemia, piemia, toxemia ou 
indícios de viremia, cujo consumo possa causar infecção ou intoxicação 
alimentar devem ser condenadas. 

137 

LE
SÕ

ES
 A

R
TI

C
U

LA
R

ES
 

Artrite/tenossinovite(6) 

Condenação parcial 
As carcaças de aves ou os órgãos que apresentem evidências de 
processo inflamatório ou lesões características de artrite, aerossaculite, 
coligranulomatose, dermatose, dermatite, celulite, pericardite, 
enterite, ooforite, hepatite, salpingite, síndrome ascítica, miopatias e 
discondroplasia tibial devem ser julgados de acordo com os seguintes 
critérios: 
I - quando as lesões forem restritas a uma parte da carcaça ou somente 
a um órgão, apenas as áreas atingidas devem ser condenadas; ou 
II - quando a lesão for extensa, múltipla ou houver evidência de caráter 
sistêmico, as carcaças e os órgãos devem ser condenados. 
Parágrafo único. Para os estados anormais ou patológicos não previstos 
no caput a destinação será realizada a critério do SIF 

196 

Condenação total 

Septicemia (8) Condenação total 
As carcaças de animais que apresentem septicemia, piemia, toxemia ou 
indícios de viremia, cujo consumo possa causar infecção ou intoxicação 
alimentar devem ser condenadas. 

137 
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Notas: 
(1) A escaldagem excessiva e a má sangria serão declaradas no SIGSIF como “falha tecnológica”. Para a 

“Sangria inadequada” em aves, o critério da avaliação pelo SIF, considerará como destinos viáveis: 
remoção das partes afetadas da carcaça (condenação parcial), aproveitamento condicional ou 
condenação total. Aves não sangradas (ou seja, sem  corte no pescoço) serão registradas como “escaldado 
vivo”. Em resumo, as aves má sangradas "sem corte no pescoço" são classificadas como ESCALDADO VIVO, 
e aves "com corte no pescoço", como FALHA TECNOLOGICA. 

(2) Lesões traumáticas: incluem as lesões (hematomas, contusões e fraturas) sofridas em vida. As lesões 
causadas por deficiência de equipamento devem ser registradas como “fraturas post mortem” para 
diferenciação no caso de avaliação com foco em bem-estar animal. 

(3) Lesão de pele: inclui todas as lesões traumáticas ou não, que afetem a pele e que possam ser avaliadas e 
classificadas visualmente pelos funcionários de linha. 

(4) Magreza e caquexia geralmente são decorrentes de outras alterações que, quando identificadas e 
previstas na base legal, devem ter prioridade para o registro. Os dois diagnósticos se prestam para o 
registro de destinação de carcaças que apresentam o reflexo, mas ausência de outros sinais/alterações 
que possam caracterizar a causa da alteração, ou quando não haja a previsão específica de destinação 
para a causa inicial da doença. 

(5) Miopatias: nomenclatura para identificar qualquer alteração muscular, com causa provável metabólica 
ou genética, sem identificação de fundo infectocontagioso. As miopatias que venham a ser detectadas na 
sala de corte pelo autocontrole do abatedouro, devem ser reportadas ao SIF para fins estatísticos.  

(6) Nas aves as atrites/tenossinovites serão registradas como atrites (em uma ou mais articulação) . 
(7) Alteração restrita: alteração inflamatória restrita a parte da carcaça, incluindo os tecidos e órgãos que 

permaneçam aderidos a ela (rins, órgãos reprodutivos, membranas...)   
(8) Septicemia: registro de condenação total, determinada em função de diagnóstico de lesões 

inflamatórias/infeciosas de qualquer origem/natureza (agravamentos de hérnias, peritonites, 
canibalismo..) previstas ou não pelo regulamento, mas que ao exame post mortem revelem sinais que 
indiquem quadros que denotem circulação sistêmica do agente infecioso (septicemia, ou de piemia, 
toxemia ou de viremia), e possível risco a saúde pública ou animal. 

(9) Estados anormais ou patológicos não previstos: alterações não previstas no SIGSIF e de ocorrência 
esporádica devem ser lançadas sob essa nomenclatura, sendo lançada a destinação determinada pelo 
AFFA durante a realização do exame post mortem. 

No caso de ocorrências de lesões não previstas de forma recorrente (lesões emergentes), cabe ao AFFA junto 
ao SIF a formação e encaminhamento de dossiê técnico sobre a nova alteração percebida de forma recorrente 
na linha, com caracterização fotográfica da lesão, e se for o caso laboratorial (análises anatomopatológicas, 
histológicas, microbiológicas...) para fins de avaliação pelas coordenações técnicas do DIPOA quando ao 
enquadramento da lesão em diagnósticos já previstos, a necessidade de avaliação de perigos a saúde pública 
associados a “nova” lesão, bem como a definição da nomenclatura mais adequada para a inserção da lesão 
no sistema, para fins de acompanhamento de ocorrência da mesma.   
 

O
u

tr
o

s Estados anormais ou 
patológicos não 
previstos(9) 

Critério e responsabilidade do 
AFFA 

Durante os procedimentos de inspeção ante mortem e post mortem, o 
julgamento dos casos não previstos neste Decreto fica a critério do SIF, 
que deve direcionar suas ações principalmente para a preservação da 
inocuidade do produto, da saúde pública e da saúde animal. 

133 
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TABELA 8: BOVINOS - DIAGNÓSTICOS FREQUENTES E DESTINAÇÕES DO DIF. 

 

Diagnóstico 
frequente 

Destinação  BASE LEGAL - RIISPOA Art 
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Contaminação 
gastrintestinal e 
biliar 

Liberação As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que apresentem área 
extensa de contaminação por conteúdo gastrintestinal, urina, leite, bile, 
pus ou outra contaminação de qualquer natureza devem ser condenados 
quando não for possível a remoção completa da área contaminada. 
§ 1º Nos casos em que não seja possível delimitar perfeitamente as áreas 
contaminadas, mesmo após a sua remoção, as carcaças, as partes das 
carcaças, os órgãos ou as vísceras devem ser destinados à esterilização 
pelo calor. 
§ 2º Quando for possível a remoção completa da contaminação, as 
carcaças, as partes das carcaças, os órgãos ou as vísceras podem ser 
liberados. 

147 

Condenação parcial 

Aproveitamento condicional 

Condenação total 

Contaminação não 
gastrintestinal 

Liberação 

Condenação parcial 

Aproveitamento condicional 

Condenação total 
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Lesão Traumática 

Liberação As carcaças de animais que apresentem contusão generalizada ou 
múltiplas fraturas devem ser condenadas. 
§ 1º As carcaças que apresentem lesões extensas, sem que tenham sido 
totalmente comprometidas, devem ser destinadas ao tratamento pelo 
calor depois de removidas e condenadas as áreas atingidas. 
§ 2º As carcaças que apresentem contusão, fratura ou luxação localizada 
podem ser liberadas depois de removidas e condenadas as áreas 
atingidas. 

148 

Condenação parcial 

Aproveitamento condicional 

Condenação total 
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Cisitcercose(1) 

Liberação As carcaças com infecção intensa por Cysticercus celullosae (cisticercose 
suína) devem ser condenadas. 
§ 1º Entende-se por infecção intensa a presença de dois ou mais cistos, 
viáveis ou calcificados, localizados em locais de eleição examinados nas 
linhas de inspeção, adicionalmente à confirmação da presença de dois ou 
mais cistos nas massas musculares integrantes da carcaça, após a pesquisa 
mediante incisões múltiplas e profundas em sua musculatura (paleta, 
lombo e pernil). 
§ 2º Quando for encontrado mais de um cisto, viável ou calcificado, e 
menos do que o fixado para infecção intensa, considerando a pesquisa em 
todos os locais de eleição examinados rotineiramente e na carcaça 
correspondente, esta deve ser destinada ao aproveitamento condicional 
pelo uso do calor, depois de removidas e condenadas as áreas atingidas. 
§ 3º Quando for encontrado um único cisto viável, considerando a 
pesquisa em todos os locais de eleição examinados, rotineiramente, e na 
carcaça correspondente, esta deve ser destinada ao aproveitamento 
condicional pelo uso do frio ou da salga, depois de removida e condenada 
a área atingida. 
§ 4º Quando for encontrado um único cisto calcificado, considerados 
todos os locais de eleição examinados rotineiramente na carcaça 
correspondente, esta pode ser liberada para consumo humano direto, 
depois de removida e condenada a área atingida. 
§ 5º A língua, o coração, o esôfago e os tecidos adiposos, bem como outras 
partes passíveis de infecção, devem receber o mesmo destino dado à 
carcaça. 
§ 6º Os procedimentos para pesquisa de cisticercos nos locais de eleição 
examinados rotineiramente devem atender ao disposto nas normas 
complementares. 
§ 7º Pode ser permitido o aproveitamento de tecidos adiposos 
procedentes de carcaças com infecções intensas para a fabricação de 
banha, por meio da fusão pelo calor, condenando-se as demais partes. 

197 

Aproveitamento condicional 

Condenação total 
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 coloração anormal Condenação total 
As carcaças e os órgãos de animais que apresentem icterícia devem ser 
condenados. 

156 

Alterações musculares 
(hemorragias) 

Condenação total 

As carcaças de animais devem ser condenadas quando apresentarem 
alterações musculares acentuadas e difusas e quando existir 
degenerescência do miocárdio, do fígado, dos rins ou reação do sistema 
linfático, acompanhada de alterações musculares. 
§ 1º Devem ser condenadas as carcaças cujas carnes se apresentem 
flácidas, edematosas, de coloração pálida, sanguinolenta ou com 
exsudação. 

142 

Alterações musculares 
(Estresse/Fadiga) 

Aproveitamento condicional 
A critério do SIF, podem ser destinadas à salga, ao tratamento pelo calor 
ou à condenação as carcaças com alterações por estresse ou fadiga dos 
animais. 

 

Magreza(2) Aproveitamento condicional 
As carcaças e os órgãos de animais magros livres de qualquer processo 
patológico podem ser destinados ao aproveitamento condicional, a 
critério do SIF. 

161 
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Caquexia(2) Condenação total 
As carcaças e os órgãos de animais em estado de caquexia devem ser 
condenados. 

139 

Neoplasia 

Condenação parcial 
As carcaças de animais com neoplasias extensas que apresentem 
repercussão no seu estado geral, com ou sem metástase, devem ser 
condenadas. 
§ 1º As carcaças e os órgãos de animais com linfoma maligno devem ser 
condenados. 
§ 2º Deve ser condenado todo órgão ou parte de carcaça atingidos pela 
neoplasia. 
§ 3º Quando se tratar de lesões neoplásicas extensas, mas localizadas e 
sem comprometimento do estado geral, a carcaça e os órgãos devem ser 
destinados à esterilização pelo calor depois de removidas e condenadas 
as partes e os órgãos comprometidos. 
§ 4º Quando se tratar de lesões neoplásicas discretas e localizadas, e sem 
comprometimento doestado geral, a carcaça pode ser liberada para o 
consumo depois de removidas e condenadas as partes e os órgãos 
comprometidos. 

165 

Aproveitamento condicional 

Condenação total 
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Abcesso (mamíferos) 

Liberação 

As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que apresentem abscessos 
múltiplos ou disseminados com repercussão no estado geral da carcaça 
devem ser condenadas, observando-se, ainda, o que segue: 
I - devem ser condenados carcaças, partes das carcaças ou órgãos que 
sejam contaminados acidentalmente com material purulento; 
II - devem ser condenadas as carcaças com alterações gerais como 
caquexia, anemia ou icterícia decorrentes de processo purulento; 
III - devem ser destinadas ao aproveitamento condicional pelo uso do 
calor as carcaças que apresentem abscessos múltiplos em órgãos ou em 
partes, sem repercussão no seu estado geral, depois de removidas e 
condenadas as áreas atingidas; 
IV - podem ser liberadas as carcaças que apresentem abscessos múltiplos 
em um único órgão ou parte da carcaça, com exceção dos pulmões, sem 
repercussão nos linfonodos ou no seu estado geral, depois de removidas 
e condenadas as áreas atingidas; e 
V - podem ser liberadas as carcaças que apresentem abscessos 
localizados, depois de removidos e condenados os órgãos e as áreas 
atingidas. 
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Condenação parcial 

Actinomicose/ 
Actinobacilose (3) 

Liberação As carcaças devem ser condenadas quando apresentarem lesões 
generalizadas ou localizadas de actinomicose ou actinobacilose nos locais 
de eleição, com repercussão no seu estado geral, observando-se ainda o 
que segue: 
I - quando as lesões são localizadas e afetam os pulmões, mas sem 
repercussão no estado geral da carcaça, permite-se o aproveitamento 
condicional desta para esterilização pelo calor, depois de removidos e 
condenados os órgãos atingidos; 
II - quando a lesão é discreta e limitada à língua afetando ou não os 
linfonodos correspondentes,permite-se o aproveitamento condicional da 
carne de cabeça para esterilização pelo calor, depois de removidos e 
condenados a língua e seus linfonodos; 
III - quando as lesões são localizadas, sem comprometimento dos 
linfonodos e de outros órgãos, e a carcaça encontrar-se em bom estado 
geral, esta pode ser liberada para o consumo, depois de removidas e 
condenadas as áreas atingidas; e 
IV - devem ser condenadas as cabeças com lesões de actinomicose, exceto 
quando a lesão óssea for discreta e estritamente localizada, sem 
supuração ou trajetos fistulosos. 
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Condenação parcial 

Aproveitamento condicional  

Condenação total 

Lesão inflamatória 
(glândula mamária)) 

Liberação  

As carcaças e os órgãos de animais que apresentem mastite devem ser 
destinados à esterilização pelo calor, sempre que houver 
comprometimento sistêmico. 
§ 1º As carcaças e os órgãos de animais que apresentem mastite, quando 
não houver comprometimento sistêmico, depois de removida e 
condenada a glândula mamária, podem ser liberados. 
§ 2º As glândulas mamárias devem ser removidas intactas, de forma a não 
permitir a contaminação da carcaça por leite, pus ou outro contaminante, 
respeitadas as particularidades de cada espécie e a correlação das 
glândulas com a carcaça. 
§ 3º As glândulas mamárias que apresentem mastite ou sinais de lactação 
(...)devem ser condenadas. 

162 

Aproveitamento condicional  
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Septicemia (5) Condenação total 

As carcaças de animais que apresentem septicemia, piemia, toxemia ou 
indícios de viremia, cujo consumo possa causar infecção ou intoxicação 
alimentar devem ser condenadas. 
Parágrafo único. Incluem-se, mas não se limitam às afecções de que trata 
o caput, os quadros clínicos de: 
I - inflamação aguda da pleura, do peritônio, do pericárdio e das meninges; 
II - gangrena, gastrite e enterite hemorrágica ou crônica; 
III - metrite; 
IV - poliartrite; 
V - flebite umbilical; 
VI - hipertrofia do baço; 
VII - hipertrofia generalizada dos nódulos linfáticos; e 
VIII - rubefação difusa do couro. 
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Aderência de pleura 
(seca) 

Liberação  
As carcaças de animais acometidos de afecções extensas do tecido 
pulmonar, em processo agudo ou crônico, purulento, necrótico, 
gangrenoso, fibrinoso, associado ou não a outras complicações e com 
repercussão no estado geral da carcaça devem ser condenadas. 
§ 1º A carcaça de animais acometidos de afecções pulmonares, em 
processo agudo ou em fase de resolução, abrangido o tecido pulmonar e 
a pleura, com exsudato e com repercussão na cadeia linfática regional, 
mas sem repercussão no estado geral da carcaça, deve ser destinada ao 
aproveitamento condicional pelo uso do calor.  
§ 2º Nos casos de aderências pleurais sem qualquer tipo de exsudato, 
resultantes de processos patológicos resolvidos e sem repercussão na 
cadeia linfática regional, a carcaça pode ser liberada para o consumo, após 
a remoção das áreas atingidas. 
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Aderência de pleura 
(úmida) 

Aproveitamento condicional 

Aderência de pleura 
(purulenta) 

Condenação total 

Peritonite 

Liberação 

As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que apresentem abscessos 
múltiplos ou disseminados com repercussão no estado geral da carcaça 
devem ser condenadas, observando-se, ainda, o que segue: 
I - devem ser condenados carcaças, partes das carcaças ou órgãos que 
sejam contaminados acidentalmente com material purulento; 
II - devem ser condenadas as carcaças com alterações gerais como 
caquexia, anemia ou icterícia decorrentes de processo purulento; 
III - devem ser destinadas ao aproveitamento condicional pelo uso do 
calor as carcaças que apresentem abscessos múltiplos em órgãos ou em 
partes, sem repercussão no seu estado geral, depois de removidas e 
condenadas as áreas atingidas; 
IV - podem ser liberadas as carcaças que apresentem abscessos múltiplos 
em um único órgão ou parte da carcaça, com exceção dos pulmões, sem 
repercussão nos linfonodos ou no seu estado geral, depois de removidas 
e condenadas as áreas atingidas; e 
V - podem ser liberadas as carcaças que apresentem abscessos 
localizados, depois de removidos e condenados os órgãos e as áreas 
atingidas. 
As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que apresentem abscessos 
múltiplos ou disseminados com repercussão no estado geral da carcaça 
devem ser condenadas, observando-se, ainda, o que segue: 
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Aproveitamento condicional 

Aproveitamento condicional 

Alterações linfáticas 
inespecíficas 

Liberação 
As carcaças que apresentem lesões inespecíficas generalizadas em 
linfonodos de distintas regiões, com comprometimento do seu estado 
geral, devem ser condenadas. 
§ 1º No caso de lesões inespecíficas progressivas de linfonodos, sem 
repercussão no estado geral da carcaça, condena-se a área de drenagem 
destes linfonodos, com o aproveitamento condicional da carcaça para 
esterilização pelo calor. 
§ 2º No caso de lesões inespecíficas discretas e circunscritas de 
linfonodos, sem repercussão no estado geral da carcaça, a área de 
drenagem deste linfonodo deve ser condenada, liberando-se o restante 
da carcaça, depois de removidas e condenadas as áreas atingidas. 
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Condenação parcial 

Aproveitamento condicional  

Condenação total 

Lesões 
tuberculósicas(6) 

Liberação 
§ 4º A carcaça que apresente apenas uma lesão tuberculósica discreta, 
localizada e completamente calcificada em um único órgão ou linfonodo 
pode ser liberada, depois de condenadas as áreas atingidas. 

 

Condenação Parcial 
§ 5º As partes das carcaças e os órgãos que se contaminarem com material 
tuberculoso, por contato acidental de qualquer natureza, devem ser 
condenados. 

 

Aproveitamento condicional 

§ 2º Depois de removidas e condenadas as áreas atingidas, as carcaças 
podem ser destinadas à esterilização pelo calor quando: 
I - os órgãos apresentem lesões caseosas discretas, localizadas ou 
encapsuladas, limitadas a linfonodos do mesmo órgão; 
II - os linfonodos da carcaça ou da cabeça apresentem lesões caseosas 
discretas, localizadas ou encapsuladas; e 
III - existam lesões concomitantes em linfonodos e em órgãos 
pertencentes à mesma cavidade. 
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Notas: 

(1) Citicercose: será considerado suficiente o diagnóstico clínico feito pelo AFFA no post mortem para o 
lançamento de “Cisiticercose” no SIGSIF. Somente a Cisticercose suína está sujeita a notificação para a 
Saúde animal, e deverá ser lançada no mapa 2 como Cisticercose (Notificação SIF). 

(2) Magreza e caquexia geralmente são decorrentes de outras alterações que, quando identificadas e 
previstas na base legal, devem ter prioridade para o registro. Os dois diagnósticos se prestam para o 
registro de destinação de carcaças que apresentam o reflexo, mas ausência de outros sinais/alterações 
que possam caracterizar a causa da alteração, ou quando não haja a previsão específica de destinação 
para a causa inicial da doença. 

(3) Casos confirmados laboratorialmente de Actinomicose (Actinomyces bovis) deverão ser registrados como 
“Actinomicose (Notificação SIF)”, quando percebidos e diagnosticados no abate. 

(4) Septicemia: registro de condenação total, determinada em função de diagnóstico de lesões 
inflamatórias/infeciosas de qualquer origem/natureza (agravamentos de hérnias, peritonites, 
canibalismo..) previstas ou não pelo regulamento, mas que ao exame post mortem revelem sinais que 
indiquem quadros que denotem circulação sistêmica do agente infecioso (septicemia, ou de piemia, 
toxemia ou de viremia), e possível risco a saúde pública ou animal. 

Condenação Total 

As carcaças de animais portadores de tuberculose devem ser condenadas 
quando: 
I - no exame ante mortem o animal esteja febril; 
II - sejam acompanhadas de caquexia; 
III - apresentem lesões tuberculósicas nos músculos, nos ossos, nas 
articulações ou nos linfonodos que drenam a linfa destas partes; 
IV - apresentem lesões caseosas concomitantes em órgãos ou serosas do 
tórax e do abdômen; 
V - apresentem lesões miliares ou perláceas de parênquimas ou serosas; 
VI - apresentem lesões múltiplas, agudas e ativamente progressivas, 
identificadas pela inflamação aguda nas proximidades das lesões, necrose 
de liquefação ou presença de tubérculos jovens; 
VII - apresentem linfonodos hipertrofiados, edemaciados, com 
caseificação de aspecto raiado ou estrelado em mais de um local de 
eleição; ou 
VIII - existam lesões caseosas ou calcificadas generalizadas, e sempre que 
houver evidência de entrada do bacilo na circulação sistêmica 
§ 1º As lesões de tuberculose são consideradas generalizadas quando, 
além das lesões dos aparelhos respiratório, digestório e de seus 
linfonodos correspondentes, forem encontrados tubérculos numerosos 
distribuídos em ambos os pulmões ou encontradas lesões no baço, nos 
rins, no útero, no ovário, nos testículos, nas cápsulas suprarrenais, no 
cérebro e na medula espinhal ou nas suas membranas. 

 

Tuberculose (animais 
reagentes) (6) 

Aproveitamento condicional § 3º Carcaças de animais reagentes positivos a teste de diagnóstico para 
tuberculose devem ser destinadas à esterilização pelo calor, desde que 
não se enquadrem nas condições previstas nos incisos I a VIII do caput. 
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Condenação Total 
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Brucelose (animais 
reagentes) (6) 

Liberação As carcaças e os órgãos de animais com sorologia positiva para brucelose 
devem ser condenadas, quando estes estiverem em estado febril no 
exame ante mortem. 
§ 1º Os animais reagentes positivos a testes diagnósticos para brucelose 
devem ser abatidos separadamente e suas carcaças e órgãos devem ser 
encaminhados obrigatoriamente ao Departamento de Inspeção Final. 
§ 2º Os animais reagentes positivos a teste diagnósticos para brucelose 
que apresentem lesões localizadas devem ter suas carcaças destinadas ao 
aproveitamento condicional pelo uso do calor, depois de removidas e 
condenadas as áreas atingidas, incluindo o úbere, o trato genital e o 
sangue. 
§ 3º Os animais reagentes positivos a teste diagnósticos para brucelose, 
na ausência de lesões indicativas, podem ter suas carcaças liberadas para 
consumo em natureza, devendo ser condenados o úbere, o trato genital 
e o sangue. 
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Aproveitamento condicional 

Condenação Total 

Estados anormais ou 
patológicos não 
previstos(7) 

Critério e responsabilidade 
do AFFA(7) 

Durante os procedimentos de inspeção ante mortem e post mortem, o 
julgamento dos casos não previstos neste Decreto fica a critério do SIF, 
que deve direcionar suas ações principalmente para a preservação da 
inocuidade do produto, da saúde pública e da saúde animal. 
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(5) Lesões Tuberculósicas: registros utilizados para diferenciação dos quadros com lesões características 
encontradas não só nos linfonodos, mas também nos parênquimas de órgãos. No caso de laudo positivo 
para tuberculose obtido a partir de coleta no DIF, o registro deve ser realizado como “Tuberculose 
(Notificação SIF)”  

(6) Animais trazidos ao abate como “positivos para Tuberculose ou brucelose” visando o saneamento da 
propriedade, devem ser identificados como: “Tuberculose (já notificado)” e “Brucelose (já notificado)” 

(7) Estados anormais ou patológicos não previstos: alterações não previstas no SIGSIF e de ocorrência 
esporádica devem ser lançadas sob essa nomenclatura, sendo lançada a destinação determinada pelo 
AFFA durante a realização do exame post mortem. 

No caso de ocorrências de lesões não previstas de forma recorrente (lesões emergentes), cabe ao AFFA junto 
ao SIF a formação e encaminhamento de dossiê técnico sobre a nova alteração percebida de forma recorrente 
na linha, com caracterização fotográfica da lesão, e se for o caso laboratorial (análises anatomopatológicas, 
histológicas, microbiológicas...) para fins de avaliação pelas coordenações técnicas do DIPOA quando ao 
enquadramento da lesão em diagnósticos já previstos, a necessidade de avaliação de perigos a saúde pública 
associados a “nova” lesão, bem como a definição da nomenclatura mais adequada para a inserção da lesão 
no sistema, para fins de acompanhamento de ocorrência da mesma.   

 

IMPORTANTE: 

As tabelas acima referem-se aos abates mais frequentes, sob SIF. Os abates de espécies não previstas 

serão tratados de forma particular, adaptada aos quadros epidemiológicos dos animais trazidos ao 

abate, e com foco na proteção da saúde pública e animal. 

 

MAPA 10 - DESTINAÇÕES DE PRODUTOS 

Após a etapa de abate, e após finalizados o exame post mortem e registradas as destinações previstas para esse 

exame e diagnóstico (por animal, carcaça e víscera) os produtos que se apresentarem impróprios ao consumo por 

detecções complementares realizadas pelo autocontrole ou pelas reinspeções oficiais, devem ser registrados 

considerando o volume de produto final (peso) e a causa (diagnóstico). 

Assim, por exemplo,  os cortes resfriados de frango que forem considerados impróprios por detecção das 

miopatias, ou que forem destinados a tratamento por serem oriundos de aves positivas para certos patógenos, 

devem ser lançados por categoria, produto final, volume e diagnóstico. Outro exemplo, se aplica aos cortes 

resfriados de bovino, descartados mediante a detecção de abcessos na sala de cortes. 

SIGSIF Figura 31 

 

Na tela de Inclusão de Mapa Destinações de Produtos (Figura 31) que será exibida, o usuário deverá inserir o 

número do SIF que possui vínculo, onde haverá o preenchimento automático do nome empresarial caso possua 

habilitação para inclusão de mapas do estabelecimento em questão. Posteriormente deverão ser incluídas as 

informações abaixo e clicar em “Incluir Destinação”: 
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• Data da Destinação; 

• Mês/Ano Referência (com base na data de destinação informada); 

• Área; 

• Categoria; 

• Produto; 

• Forma de Obtenção (campo obrigatório apenas para algumas áreas); 

• Nome Comum (campo obrigatório apenas para algumas áreas); 

• Comestível (sim ou não); 

• Quantidade: referente ao volume condenado; 

• Unidade de Medida;  

• Diagnóstico (de acordo com a legislação vigente); 

• Destino (de acordo com a legislação vigente). 

Com todas as informações inseridas, o usuário deverá clicar no botão “Incluir Condenação” e posteriormente no 

botão “Gravar”, destacados na Figura 32. 

  

SIGSIF Figura 32 

Com isso teremos concluída a inclusão do Mapa de Destinações de Produtos. 

• Especificidade: Em ruminantes o Material de Risco Especificado (MRE) deverá ser separado e tratado em 
conformidade com as especificações legais, sua quantificação em peso (considerando sempre a unidade 
de medida quilogramas – Kg) e sua destinação deverá ser registrada no SIGSIF, dentro dos procedimentos 
de autocontrole do abate. 
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Destinações vigentes: 
 

DESTINAÇÃO OBJETO DA 

DESTINAÇÃO 

OREINTAÇÕES CARNE PREVISÕES NORMATIVAS 

Apreensão 

cautelar 

Produto Nomenclatura aplicada a 

apreensão cautelar pelo SIF 

aplicada a animais vivos, 

carcaças, partes de carcaças 

e vísceras (declarados em 

unidades). 

Nomenclatura aplicada 

também a produtos 

(declarados em 

Peso/volume) que se 

encontrem sob suspeita 

(aguardando definição 

quanto propriedade para 

consumo) ou evidentemente 

impróprios ao consumo na 

forma que se apresentam 

(aguardando tratamento 

adequado que os torne 

novamente próprios para o 

consumo humano ou animal 

, ou a ainda, aguardando 

destruição) . 

A posterior liberação dos 

produtos não precisa ser 

reportada no SIGSIF. 

No caso de apreensão que 

resulte em destinação dos 

produtos a tratamentos 

específicos prévios aos 

consumo humano, animal ou 

no caso de destruição, estes 

deverão ser reportados no 

SIGSIF (sem necessidade de 

excluir a informação prévia 

da apreensão)  

Seção II 

Das medidas cautelares 

Art. 495. Se houver evidência ou suspeita de que um produto de origem animal 

represente risco à saúde pública ou tenha sido alterado, adulterado ou falsificado, o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento deverá adotar, isolada ou 

cumulativamente, as seguintes medidas cautelares: 

I - apreensão do produto; 

II - suspensão provisória do processo de fabricação ou de suas etapas; e 

III - coleta de amostras do produto para realização de análises laboratoriais. 

§ 1º Sempre que necessário, será determinada a revisão dos programas de autocontrole 

dos estabelecimentos. 

§ 2º A retomada do processo de fabricação ou a liberação do produto sob suspeita será 

autorizada caso o SIF constate a inexistência ou a cessação da causa que motivou a 

adoção da medida cautelar. 

§ 3º O disposto no caput não afasta as competências de outros órgãos fiscalizadores, na 

forma da legislação. 

Autoclavagem 

ou Incineração 

Produto No âmbito do abate, o 

destino "Autoclavagem ou 

Incineração" será aplicado 

pelo SIF somente durante a 

inspeção ante mortem 

(Art.99 do RIISPOA) e 

referindo-se aos rejeitos 

sólidos e líquidos de 

necropsia de animais cujo 

diagnóstico tenha sido 

confirmado para as doenças 

infectocontagiosas (previstas 

pela IN50/2013). 

É possível que os 

autocontroles, sob 

responsabilidade técnica do 

estabelecimento, definam o 

uso de "autoclavagem ou 

incineração" para a 

destinação de produtos 

contaminados, alterados ou 

adulterados, sendo nesses 

casos o lançamento feito no 

mapa 10 em kg de produtos. 

Art. 99. Quando o SIF autorizar o transporte de animais mortos ou agonizantes para o 

local onde será realizada a necropsia, deve ser utilizado veículo ou contentor apropriado, 

impermeável e que permita desinfecção logo após seu uso.  

§ 1º No caso de animais mortos com suspeita de doença infectocontagiosa, deve ser 

feito o tamponamento das aberturas naturais do animal antes do transporte, de modo a 

ser evitada a disseminação das secreções e excreções. 

§ 2º Confirmada a suspeita, o animal morto e os seus resíduos devem ser incinerados ou 

autoclavados em equipamento próprio, que permita a destruição do agente. 
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Beneficiamento 

(lácteos) 

Produto Destino aplicável a leite, 

predominantemente por 

determinação dos 

autocontroles  

Art. 250. O estabelecimento industrial é responsável pelo controle das condições de 

recepção e seleção do leite destinado ao beneficiamento ou à industrialização, conforme 

especificações definidas neste Decreto e em normas complementares. 

§ 1º Só pode ser beneficiado o leite que atenda às especificações previstas no art. 248. 

§ 2º Quando detectada qualquer não conformidade nos resultados de análises de 

seleção do leite, o estabelecimento receptor será responsável pela destinação adequada 

do leite, de acordo com o disposto neste Decreto e em normas complementares. 

§ 3º A destinação do leite que não atenda às especificações previstas no art. 248 e seja 

proveniente de estabelecimentos industriais, desde que ainda não tenha sido 

internalizado, é de responsabilidade do estabelecimento fornecedor, facultada a 

destinação do produto no estabelecimento receptor. 

Conserva 

(esterilização 

pescado) 

Produto Destino somente aplicável ao 

pescado 

Art. 341. Para os fins deste Decreto, pescado em conserva é aquele elaborado com 

pescado, com adição de ingredientes, envasado em recipientes hermeticamente 

fechados e submetido à esterilização comercial. 

Cozimento 

(76.6°C/30 min) 

Parte animal 

ou Produto 

 
Art. 172. Nos casos de aproveitamento condicional a que se refere este Decreto, os 

produtos devem ser submetidos, a critério do SIF, a um dos seguintes tratamentos: 

III - pelo calor, por meio de: 

Cozimento 

(outro binômio 

§ 2º art. 172) 

Parte Animal 

ou Produto 

 
Art. 172. Nos casos de aproveitamento condicional a que se refere este Decreto, os 

produtos devem ser submetidos, a critério do SIF, a um dos seguintes tratamentos: 

III - pelo calor, por meio de: 

c) esterilização pelo calor úmido, com um valor de F0 igual ou maior que três minutos ou 

a redução de doze ciclos logarítmicos (12 log10) de Clostridium botulinum, seguido de 

resfriamento imediato. 

Art. 135. As carcaças devem ser condenadas quando apresentarem lesões generalizadas 

ou localizadas de actinomicose ou actinobacilose nos locais de eleição, com repercussão 

no seu estado geral, observando-se ainda o que segue: 

I - quando as lesões são localizadas e afetam os pulmões, mas sem repercussão no 

estado geral da carcaça, permite-se o aproveitamento condicional desta para 

esterilização pelo calor, depois de removidos e condenados os órgãos atingidos; 

II - quando a lesão é discreta e limitada à língua afetando ou não os linfonodos 

correspondentes, permite-se o aproveitamento condicional da carne de cabeça para 

esterilização pelo calor, depois de removidos e condenados a língua e seus linfonodos; 

Art. 147. As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que apresentem área extensa de 

contaminação por conteúdo gastrintestinal, urina, leite, bile, pus ou outra contaminação 

de qualquer natureza devem ser condenados quando não for possível a remoção 

completa da área contaminada. 

§ 1º Nos casos em que não seja possível delimitar perfeitamente as áreas contaminadas, 

mesmo após a sua remoção, as carcaças, as partes das carcaças, os órgãos ou as vísceras 

devem ser destinados à esterilização pelo calor. 

Art. 160. As carcaças que apresentem lesões inespecíficas generalizadas em linfonodos 

de distintas 

regiões, com comprometimento do seu estado geral, devem ser condenadas. 

§ 1º No caso de lesões inespecíficas progressivas de linfonodos, sem repercussão no 

estado geral da carcaça, condena-se a área de drenagem destes linfonodos, com o 

aproveitamento condicional da carcaça para esterilização pelo calor. 

Art. 162. As carcaças e os órgãos de animais que apresentem mastite devem ser 

destinados à esterilização pelo calor, sempre que houver comprometimento sistêmico. 

Art. 165. As carcaças de animais com neoplasias extensas que apresentem repercussão 

no seu estado geral, com ou sem metástase, devem ser condenadas.§ 3º Quando se 

tratar de lesões neoplásicas extensas, mas localizadas e sem comprometimento do 

estado geral, a carcaça e os órgãos devem ser destinados à esterilização pelo calor 

depois de removidas e condenadas as partes e os órgãos comprometidos. 

Art.171. As carcaças de animais portadores de tuberculose devem ser condenadas 

quando:  

§ 2º Depois de removidas e condenadas as áreas atingidas, as carcaças podem ser 

destinadas à esterilização pelo calor quando: 

I - os órgãos apresentem lesões caseosas discretas, localizadas ou encapsuladas, 

limitadas a linfonodos do mesmo órgão; 

II - os linfonodos da carcaça ou da cabeça apresentem lesões caseosas discretas, 

localizadas ou encapsuladas; e 

III - existam lesões concomitantes em linfonodos e em órgãos pertencentes à mesma 

cavidade. 

§ 3º Carcaças de animais reagentes positivos a teste de diagnóstico para tuberculose 
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devem ser destinadas à esterilização pelo calor, desde que não se enquadrem nas 

condições previstas nos incisos I a VIII do caput 

Destruição Produto "Aterro sanitário" não é 

destino definido pelo 

RIISPOA. Assim sendo, não é 

recomendada a indicação da 

destinação de cadáveres ou 

produtos ao 

"aterro sanitário" por AFFA 

no âmbito da Inspeção.  

 Para a destinação de 

resíduos que, depois de 

esgotadas todas as 

possibilidades de tratamento 

e recuperação por processos 

tecnológicos disponíveis e 

economicamente viáveis, 

não apresentem outra 

possibilidade que não a 

disposição final ambiental, 

sugere-se o uso do destino 

"destruição".   As 

metodologias de tratamento 

prévio necessário para a 

disposição final 

ambientalmente adequada 

estarão descritas pelos 

autocontroles e sujeitas ao 

licenciamento e fiscalização 

dos órgãos competentes. 

É possível que os 

autocontroles, sob 

responsabilidade técnica do 

estabelecimento, definam o 

uso de "destruição" para a 

destinação de produtos 

A Lei 12.305/2010 institui a politica nacional de resíduos sólidos e define como 

"destinação final ambientalmente adequada" a destinação de resíduos que inclui a 

reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento 

energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do 

SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final (ambientalmente adequada), observando 

normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à 

segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. 

Art. 513. Para fins de aplicação das sanções de que trata o inciso III do caput do art. 508, 

será considerado que as matérias primas e os produtos de origem animal não 

apresentam condições higiênico sanitárias adequadas ao fim a que se destinam ou que 

se encontram adulterados, sem prejuízo de outras previsões deste Decreto, quando o 

infrator: § 1º Cabe ao infrator arcar com os eventuais custos de remoção, de transporte 

e de destruição dos produtos condenados. 

Art. 43. Os estabelecimentos de carnes e derivados, respeitadas as particularidades 

tecnológicas cabíveis, também devem dispor de: 

III - instalação específica para necropsia com forno crematório anexo, autoclave ou outro 

equipamento equivalente, destinado à destruição dos animais mortos e de seus 

resíduos; 

Art. 99. Quando o SIF autorizar o transporte de animais mortos ou agonizantes para o 

local onde será realizada a necropsia, deve ser utilizado veículo ou contentor apropriado, 

impermeável e que permita desinfecção logo após seu uso. § 2º Confirmada a suspeita, o 

animal morto e os seus resíduos devem ser incinerados ou autoclavados em 

equipamento próprio, que permita a destruição do agente. 
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contaminados, alterados ou 

adulterados, sendo nesses 

casos o lançamento feito no 

mapa 10, em kg de produtos. 

Esterilização 

(leite) 

Produto 
 

Art. 257. Para os fins deste Decreto, entende-se por processo de esterilização o 

tratamento térmico aplicado ao leite a uma temperatura entre 110º C (cento e dez graus 

Celsius) e 130º C (cento e trinta graus Celsius) pelo prazo de vinte a quarenta minutos, 

em equipamentos próprios. 

Parágrafo único. Podem ser aceitos pelo Departamento de Inspeção de Produtos de 

Origem Animal outros binômios de tempo e temperatura, desde que comprovada a 

equivalência ao processo. 

Esterilização 

por calor úmido 

(seguida de 

resfriamento) 

Parte animal 

ou Produto 

Para atender a nomenclatura 

tecnicamente adequada e 

prevista no RIISPOA.  

Os processos de produção de 

leite esterilizado, conserva 

de pescado, ou a 

esterilização comercial 

aplicadas por destinação 

definida pelo autocontrole 

devem ser descritas pelos 

programas de autocontrole e 

lançadas como   

Art. 172. Nos casos de aproveitamento condicional a que se refere este Decreto, os 

produtos devem ser submetidos, a critério do SIF, a um dos seguintes tratamentos: 

III - pelo calor, por meio de: 

c) esterilização pelo calor úmido, com um valor de F0 igual ou maior que três minutos ou 

a redução de doze ciclos logarítmicos (12 log10) de Clostridium botulinum, seguido de 

resfriamento imediato. 

Art. 135. As carcaças devem ser condenadas quando apresentarem lesões generalizadas 

ou localizadas de actinomicose ou actinobacilose nos locais de eleição, com repercussão 

no seu estado geral, observando-se ainda o que segue: 

I - quando as lesões são localizadas e afetam os pulmões, mas sem repercussão no 

estado geral da carcaça, permite-se o aproveitamento condicional desta para 

esterilização pelo calor, depois de removidos e condenados os órgãos atingidos; 

II - quando a lesão é discreta e limitada à língua afetando ou não os linfonodos 

correspondentes, permite-se o aproveitamento condicional da carne de cabeça para 

esterilização pelo calor, depois de removidos e condenados a língua e seus linfonodos; 

Art. 147. As carcaças, as partes das carcaças e os órgãos que apresentem área extensa de 

contaminação por conteúdo gastrintestinal, urina, leite, bile, pus ou outra contaminação 

de qualquer natureza devem ser condenados quando não for possível a remoção 

completa da área contaminada. 

§ 1º Nos casos em que não seja possível delimitar perfeitamente as áreas contaminadas, 

mesmo após a sua remoção, as carcaças, as partes das carcaças, os órgãos ou as vísceras 

devem ser destinados à esterilização pelo calor. 

Art. 160. As carcaças que apresentem lesões inespecíficas generalizadas em linfonodos 

de distintas 

regiões, com comprometimento do seu estado geral, devem ser condenadas. 

§ 1º No caso de lesões inespecíficas progressivas de linfonodos, sem repercussão no 

estado geral da carcaça, condena-se a área de drenagem destes linfonodos, com o 

aproveitamento condicional da carcaça para esterilização pelo calor. 

Art. 162. As carcaças e os órgãos de animais que apresentem mastite devem ser 

destinados à esterilização pelo calor, sempre que houver comprometimento sistêmico. 

Art. 165. As carcaças de animais com neoplasias extensas que apresentem repercussão 

no seu estado geral, com ou sem metástase, devem ser condenadas.§ 3º Quando se 

tratar de lesões neoplásicas extensas, mas localizadas e sem comprometimento do 

estado geral, a carcaça e os órgãos devem ser destinados à esterilização pelo calor 

depois de removidas e condenadas as partes e os órgãos comprometidos. 

Art.171. As carcaças de animais portadores de tuberculose devem ser condenadas 
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quando:  

§ 2º Depois de removidas e condenadas as áreas atingidas, as carcaças podem ser 

destinadas à esterilização pelo calor quando: 

I - os órgãos apresentem lesões caseosas discretas, localizadas ou encapsuladas, 

limitadas a linfonodos do mesmo órgão; 

II - os linfonodos da carcaça ou da cabeça apresentem lesões caseosas discretas, 

localizadas ou encapsuladas; e 

III - existam lesões concomitantes em linfonodos e em órgãos pertencentes à mesma 

cavidade. 

§ 3º Carcaças de animais reagentes positivos a teste de diagnóstico para tuberculose 

devem ser destinadas à esterilização pelo calor, desde que não se enquadrem nas 

condições previstas nos incisos I a VIII do caput 

Fabricação de 

ingredientes/ins

umos para 

alimentação 

animal  

Produto O Destino "alimentação 

animal" não é proposto pelo 

RIISPOA. O artigo 327 deixa 

claro a demanda de 

tratamento prévio industrial 

antes do efetivo uso na 

alimentação animal.   

Os autocontroles aplicados 

nas dependências destinadas 

ao processamento dos 

subprodutos industriais não 

comestíveis devem garantir 

as boas práticas e os 

tratamentos mínimos 

definidos pela legislação 

específica do MAPA, para a 

obtenção de 

ingredientes/insumos para 

alimentação animal seguros 

quanto a saúde pública e 

animal. 

É possível que os 

autocontroles, sob 

responsabilidade técnica do 

estabelecimento, definam a 

"fabricação de 

ingredientes/insumos para a 

alimentação animal" como 

destinação de produtos 

contaminados, alterados ou 

adulterados, sendo nesses 

casos o lançamento feito no 

mapa 10, em kg de produtos. 

Art. 327. Poderá ser autorizada a fabricação de ingredientes ou insumos destinados à 

alimentação animal tais como a farinha de carne, a farinha de sangue, a farinha de carne 

e ossos, a farinha de vísceras, a farinha de penas, a farinha de penas e vísceras, a farinha 

de pescado e outros nas dependências anexas aos estabelecimentos de abate destinadas 

ao processamento dos subprodutos industriais. 

Parágrafo único. Os padrões de identidade e qualidade dos produtos de que trata o 

caput serão definidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, bem 

como os demais procedimentos de fiscalização e registro, observado o disposto em 

legislação específica. 

Art. 323. Para os fins deste Decreto, produto gorduroso não comestível é todo aquele 

obtido pela fusão de carcaças, de partes da carcaça, de ossos, de órgãos e de vísceras 

não empregados no consumo humano e o que for destinado a esse fim pelo SIF. 

Parágrafo único. O produto gorduroso não comestível deve ser desnaturado pelo 

emprego de substâncias desnaturantes, conforme critérios definidos pelo 

Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 34, DE 28 DE MAIO DE 2008 - Regulamento Técnico da 

Inspeção Higiênico Sanitária e Tecnológica do Processamento de Resíduos de Animais. 

Art. 2º Para efeito deste Regulamento, considera-se: 

VII - cocção: processamento térmico que visa à eliminação dos patógenos bacterianos e à 

separação da umidade e da gordura da matéria-prima, resultando em uma fase líquida 

(água e gordura) e outra sólida (resíduos proteicos cozidos com fragmentos ósseos); 

VIII - contaminação: presença de substâncias ou agentes estranhos, de origem biológica, 

química ou física em níveis que sejam considerados nocivos ou não para a saúde dos 

animais; 

XIII - esterilização: processo térmico que pode ser realizado antes, durante ou depois da 

fase de cocção com a finalidade de mitigar risco da encefalopatia espongiforme bovina; 

XIV - fábrica de produtos não comestíveis: estabelecimento que manipula matérias-

primas e resíduos animais, para o preparo exclusivo de produtos não-destinados à 

alimentação humana; 

XV - farinha: subproduto não comestível, resultante do processamento de resíduos 

animais, que atenda ao padrão de identidade e qualidade preestabelecido, nos aspectos 

higiênico-sanitários, tecnológicos e nutricionais; 

XVI - produto gorduroso: é o produto não comestível resultante do processamento de 

resíduos animais, denominado genericamente de sebo (ruminantes), graxa (suídeos) ou 
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óleo (aves, equídeos e pescados); 

XXI - materiais especificados de risco para encefalopatia espongiforme bovina (MER): 

órgãos, vísceras ou partes consideradas potencialmente de risco para disseminação da 

doença, conforme instruções específicas; 

XXII - matéria-prima: resíduos animais oriundos de estabelecimentos registrados ou 

licenciados nos órgãos competentes; 

XXVIII - Programas de Autocontrole: conjunto de procedimentos adotados pelo 

estabelecimento que abrangem BPF, PPHO, Procedimentos Sanitários Operacionais 

(PSO) e Princípios de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC) para 

garantir a qualidade dos produtos finais; 

XXXII - resíduos animais: carcaças ou partes de carcaças de animais, não destinados ao 

consumo humano, ossos, penas, sangue e vísceras permitidos para uso em farinhas e 

produtos gordurosos; 

Fusão Parte Animal 

ou Produto 

Utilizar a destinação 

somente nos casos previstos 

o RIISPOA, ou efetivamente 

validados frente aos perigos 

possíveis. 

Art. 172. Nos casos de aproveitamento condicional a que se refere este Decreto, os 

produtos devem ser submetidos, a critério do SIF, a um dos seguintes tratamentos: 

III - pelo calor, por meio de: 

b) fusão pelo calor em temperatura mínima de 121ºC (cento e vinte e um graus Celsius); 

Art. 197. As carcaças com infecção intensa por Cysticercus celullosae (cisticercose suína) 

devem ser condenadas. 

§ 7º Pode ser permitido o aproveitamento de tecidos adiposos procedentes de carcaças 

com infecções intensas para a fabricação de banha, por meio da fusão pelo calor, 

condenando-se as demais partes. 

Art. 293. Para os fins deste Decreto, produtos gordurosos comestíveis, segundo a espécie 

animal da qual procedem, são os que resultam do processamento ou do aproveitamento 

de tecidos de animais, por fusão ou por outros processos tecnológicos específicos, com 

adição ou não de ingredientes. 

Parágrafo único. Quando os produtos gordurosos se apresentarem em estado líquido, 

devem ser denominados óleos. 

Art. 314. Para os fins deste Decreto, banha é o produto obtido pela fusão de tecidos 

adiposos frescos de suídeos, com adição ou não de aditivos e de coadjuvantes de 

tecnologia. 
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Liberado Parte Animal 

ou Produto 

No âmbito do ante e post 

mortem (Mapa 10) será 

considerado como "liberada" 

a carcaça que, após 

submetida a avaliação 

veterinária no DIF/DEC, seja 

liberada sem remoção de 

parte significativa da mesma 

(todos os cortes 

anatomicamente definidos 

ainda presentes) Por 

exemplo: carcaças que após 

serem submetidas a toaletes 

para a remoção de pequenas 

contaminações, remoção das 

pleuras, exames para 

pesquisa de parasitárias e 

etc, foram liberadas para o 

consumo sem outro 

tratamento prévio. 

RIISPOA/2017 - CAPÍTULO I - DA INSPEÇÃO INDUSTRIAL E SANITÁRIA DE CARNES E 

DERIVADOS - vários artigos. 

Matéria-prima 

para 

opoterápicos ou 

farmoquímicos 

Produto Destinação dada por 

autocontrole. Não prevista 

entre os tratamentos 

condicionais aplicável pelo 

SIF. 

Art. 322. Para os fins deste Decreto, produto não comestível é todo aquele resultante da 

manipulação e do processamento de matéria-prima, de produtos e de resíduos de 

animais empregados na preparação de gêneros não destinados ao consumo humano. 

Parágrafo único. Não se incluem entre os produtos não comestíveis abrangidos por este 

Decreto as enzimas e os produtos enzimáticos, os produtos opoterápicos, os produtos 

farmoquímicos ou seus produtos intermediários, os insumos laboratoriais e os produtos 

destinados à alimentação animal, com ou sem finalidade nutricional, obtidos de tecidos 

animais. 

Art. 331. Os estabelecimentos de abate podem fornecer órgãos, tecidos ou partes de 

animais como matérias-primas para fabricação de produtos opoterápicos, de insumos 

farmoquímicos ou de seus intermediários, de insumos laboratoriais, e para outras 

finalidades não sujeitas à fiscalização pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, desde que disponham de 

instalações e equipamentos 

específicos, e atendam aos requisitos de produção definidos pelo órgão competente. 

Rebeneficiamen

to 

(autocontrole) 

Produto Destino para uso do 

estabelecimento frente a 

detecção de falhas no 

processo ou características 

dos produtos que 

demandem o reprocesso dos 

mesmos. Cabe ao 

estabelecimento a validação 

do reprocesso como medida 

corretiva das alterações ou 

adulteração do produto. 

Em aves, as destinações de 

produtos com violação de 

absorção para a produção de 

cortes, assim como outras 

destinações equivalentes, 

devem ser consideradas 

"rebeneficiamento".  

Art. 481. Na reinspeção de matérias-primas ou de produtos que apresentem evidências 

de alterações ou de fraudes, devem ser aplicados os procedimentos previstos neste 

Decreto e em normas complementares. 

§ 1º Os produtos que, na reinspeção, forem julgados impróprios para o consumo 

humano devem ser reaproveitados para a fabricação de produtos não comestíveis ou 

inutilizados, vedada a sua destinação a outros estabelecimentos sem prévia autorização 

do SIF. 

§ 2º Os produtos que, na reinspeção, permitam aproveitamento condicional ou 

rebeneficiamento devem ser submetidos a processamento específico autorizado e 

estabelecido pelo SIF e devem ser novamente reinspecionados antes da liberação. 

Tratamento 

pelo sal (24 ° 

BE/21 dias) 

Parte Animal 

ou Produto 

O termo "salga" é 

inespecífico e não possui 

fatores determinados para 

atingir o resultado 

satisfatório no controle dos 

perigos envolvidos. 

Art. 172. Nos casos de aproveitamento condicional a que se refere este Decreto, os 

produtos devem ser submetidos, a critério do SIF, a um dos seguintes tratamentos: (...) II 

- pelo sal, em salmoura com no mínimo 24ºBe (vinte e quatro graus Baumé), em peças 

de no máximo 3,5cm (três e meio centímetros) de espessura, por no mínimo vinte e um 

dias; ou 

Art. 142. As carcaças de animais devem ser condenadas quando apresentarem alterações 

musculares acentuadas e difusas e quando existir degenerescência do miocárdio, do 

fígado, dos rins ou reação do sistema linfático, acompanhada de alterações musculares. 

§ 2º A critério do SIF, podem ser destinadas à salga, ao tratamento pelo calor ou à 

condenação as carcaças com alterações por estresse ou fadiga dos animais. 
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Salga 

(autocontrole) 

Produto Destino para uso do 

estabelecimento frente a 

detecção de falhas no 

processo ou características 

dos produtos que 

demandem e permitam a 

salga como tratamento 

válido. Com exemplo ao que 

acontece com 

desconfiguração do produto 

por injurias ou mutilações 

(após removidas as lesões) 

Art. 214. É permitido o aproveitamento condicional, conforme normas de destinação 

estabelecidas em norma complementar, do pescado que se apresentar injuriado, 

mutilado, deformado, com alterações de cor ou com presença de parasitas localizados. 

Art. 215. Nos casos do aproveitamento condicional a que se refere esta Subseção, o 

pescado deve ser submetido, a critério do SIF, a um dos seguintes tratamentos: 

I - congelamento; 

II - salga; ou 

III - calor. 

Tratamento 

pelo sal (24 ° 

BE/21 dias) 

Parte Animal 

ou Produto 

Adequação a nomenclatura 

prevista no artigo 172. 

Os autocontroles dos 

estabelecimentos devem 

garantir que os requisitos do 

tratamento pelo sal sejam 

atendidos. 

Art. 172. Nos casos de aproveitamento condicional a que se refere este Decreto, os 

produtos devem ser submetidos, a critério do SIF, a um dos seguintes tratamentos: (...) II 

- pelo sal, em salmoura com no mínimo 24ºBe (vinte e quatro graus Baumé), em peças 

de no máximo 3,5cm (três e meio centímetros) de espessura, por no mínimo vinte e um 

dias; ou 

Art. 142. As carcaças de animais devem ser condenadas quando apresentarem alterações 

musculares acentuadas e difusas e quando existir degenerescência do miocárdio, do 

fígado, dos rins ou reação do sistema linfático, acompanhada de alterações musculares. 

§ 2º A critério do SIF, podem ser destinadas à salga, ao tratamento pelo calor ou à 

condenação as carcaças com alterações por estresse ou fadiga dos animais. 

Art. 185. As carcaças com infecção intensa por Cysticercus bovis (cisticercose bovina) 

devem ser condenadas. § 3º Quando for encontrado um cisto viável, considerando a 

pesquisa em todos os locais de eleição examinados na linha de inspeção e na carcaça 

correspondente, esta deve ser destinada ao tratamento condicional pelo frio ou pela 

salga, após a remoção e a condenação da área atingida. 

Art. 197. As carcaças com infecção intensa por Cysticercus celullosae (cisticercose suína) 

devem ser condenadas. § 3º Quando for encontrado um único cisto viável, considerando 

a pesquisa em todos os locais de eleição examinados, rotineiramente, e na carcaça 

correspondente, esta deve ser destinada ao aproveitamento condicional pelo uso do frio 

ou da salga, depois de removida e condenada a área atingida. 

Desclassificação 

Comercial (não 

sanitária) 

Produto USO EXCLUSIVO PELO 

ESTABLEICMENTO. 

Destinação alternativa para 

produtos que, embora 

apresentem-se em plena 

condição de consumo na 

forma que se apresentam, 

sejam desvaídos desse 

destino por questões 

EXCLUSIVAMENTE 

comerciais ou de interesse 

da empresa. 

Sem previsão ou violação regulamentar. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O presente manual é operacional e se presta a padronizar a inclusão de informações consideradas 

relevantes para Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Não altera ou adita a legislação 

aplicável ou orientações expressas e especificas emitidas pelo DIPOA. 
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DICAS ÚTEIS  

1 – DÚVIDAS, CRÍTICAS, SUGESTÕES E PROBLEMAS DE ACESSO 

Em caso de dúvidas e sugestões entre em contato com o Gestor Estadual no Serviço de Inspeção de Produtos de 

Origem Animal – SIPOA Regional responsável pelo seu estabelecimento, com a lista completa disponível na página 

inicial do Sistema (http://sigsif.agricultura.gov.br/primeira_pagina/extranet/SIGSIF.html) 

SIGSIF Figura 33 

2 – MENU NÃO MOSTRA AS OPÇÕES PARA PREENCHIMENTO DA CÉLULA 

O uso do SIGSIF é restrito ao navegador Internet Explorer, devendo o módulo de compatibilidade (Figura 35) estar 

sempre ativo para o site do Sistema. Caso essa condição não seja respeitada, o preenchimento da célula fica 

bloqueado, em azul, com a palavra selecione (Figura 34). 

 

SIGSIF Figura 34 

 

http://sigsif.agricultura.gov.br/primeira_pagina/extranet/SIGSIF.html


Manual de lançamento de dados no SIGSIF - Versão 3 (20.02.2020) 
 

 
48 

 

SIGSIF Figura 35 

 

 

3 – MENU SUSPENSO COM QUEBRA DE LINHA, IMPEDINDO A SELEÇÃO DA OPÇÃO DESEJADA 

Esse erro pode ser corrigido reduzindo o zoom da tela de visualização do navegador Internet Explorer. 


