
Programa Nacional de Sanidade dos Suídeos – PNSS 

Principais normas sanitárias vigentes 

 

 

(Disponíveis no Sistema de Consulta à Legislação - SISLEGIS, no portal do MAPA) 

Defesa Sanitária Animal 

- Decreto n° 24.548, de 3 de julho de 1934. Aprova o Regulamento do Serviço de Defesa Sanitária Animal. 

- Decreto nº 5.741, de 30 de março de 2006.  Organiza o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária. 

 

Programa Nacional de Sanidade dos Suídeos 

- Instrução Normativa Nº 47, de 10 de dezembro de 2004. Aprova o Regulamento Técnico do Programa Nacional 

de Sanidade dos Suídeos. 

- Portaria n° 320, de 20 de dezembro de 2006. Institui o Comitê Nacional Técnico Consultivo do Programa Nacional 

de Sanidade dos Suídeos. 

- Portaria n° 57, de 30 de março de 2006. Designa os membros do Comitê Nacional Técnico Consultivo do 

Programa Nacional de Sanidade dos Suídeos.  

 

Certificação de Granjas de Reprodutores Suídeos 

- Instrução Normativa nº 19, de 15 de fevereiro de 2002. Aprova as normas a serem cumpridas para a certificação 

de Granjas de Reprodutores Suídeos. 

- Instrução de Serviço nº 5, de 19 de março e 2002. Implanta o Certificado Padronizado para Granjas de Suídeos 

Certificadas -GRSC. 

 

Peste suína africana 

- Ato administrativo da Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária, de 5 de dezembro de 1984. Declara a 

República Federativa do Brasil país livre de peste suína africana. 

 

Peste suína clássica 

- Ofício Circular nº 9, de 12 de junho de 2002. Orienta procedimentos a serem adotados em estabelecimentos de 

abate, frente a suspeita de peste suína clássica (PSC), pelo Serviço de Inspeção Federal – SIF. 

- Instrução Normativa nº 6, de 9 de março de 2004. Aprova as normas para a erradicação da peste suína clássica 

(PSC) a serem observadas em todo o Território Nacional, na forma do anexo à presente Instrução Normativa. 

- Instrução Normativa nº 27, de 20 de abril de 2004. Aprova o Plano de Contingência para Peste Suína Clássica, a 

ser observado em todo o Território Nacional, na forma do anexo à presente Instrução Normativa. 

- Norma Interna DSA n°5/2009. Aprova o sistema de vigilância na zona livre de PSC. 



- Norma Interna n°3/2014. Aprova o sistema de vigilância em suídeos asselvajados na zona livre de PSC do Brasil. 

- Instrução Normativa n° 25, de 19 de julho de 2016. Declarar a zona livre de PSC do Brasil e estabelece os 

requisitos para o ingresso de suínos, seus produtos, subprodutos e amostras biológicas para diagnóstico na zona 

livre. 

 

Doença de Aujeszky 

- Instrução Normativa nº 8, de 3 de abril de 2007. Aprova as normas para o controle e a erradicação da Doença 

de Aujeszky (DA) em suídeos domésticos, a serem observadas em todo o território nacional. 

 

Febre Aftosa 

- Instrução Normativa MAPA nº 44, de 02 de outubro de 2007. Aprova as diretrizes gerais para a erradicação e a 

prevenção da Febre Aftosa. 

 

Centro de Coleta e Processamento de Sêmen de Suíno 

- Instrução Normativa nº 6, de 6 de março de 2008. Institui o regulamento para registro de Centro de Coleta e 

Processamento de Sêmen de Suíno. 

 

Trânsito 

 - Manual de preenchimento para emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA) para suídeos. 

 - Instrução de Serviço nº 12, de 22 de abril de 2002. Implanta o formulário "Ficha de cadastro de propriedade 

com suídeos”, "Informativo mensal do trânsito de suínos”, "Termo de visita a granjas de suídeos", "Cadastro de 

transportadores de suínos". 


