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IN 10 - Instrução Normativa Nº 10, de Abril de 2013 
 

A Instrução Normativa nº 10 (IN 10) define novas normas sanitárias para estabelecimentos avícolas mais suscetíveis a agentes patogênicos e que 

precisam de maior rigor sanitário, trazendo ajustes à Instrução Normativa nº 56. O sistema de gestão de risco é baseado em vigilância sanitária e 

vacinação dos plantéis. Segue abaixo uma tabela sucinta dos itens pertinentes à IN 10: 

TIPO DE ESTABELECIMENTO PERIODICIDADE AMOSTRAS ANÁLISE AMOSTRAGEM 

I - de corte e de postura comercial não adequados aos 
procedimentos de registro, de acordo com legislação vigente; 
 

II - de postura comercial com galpões do tipo californiano, clássico 
ou modificado; 
  

III - de recria de aves de postura não adequados aos procedimentos 
de registro, de acordo com a legislação vigente, que fazem 
alojamento das aves para sua própria utilização, podendo a fase de 
produção ser realizada na mesma propriedade ou em outra, porém 
do mesmo proprietário e que as aves não sofram trânsito 
interestadual; 
  

IV - de criação de outras aves, à exceção de ratitas, não adequados 
aos procedimentos de registro, de acordo com a legislação vigente, 
destinados à produção de carne e ovos para consumo ou ovos 
férteis e aves vivas que possam ser destinadas ao consumo 
humano; 

A cada 4 meses 

300 gr. de fezes frescas 
 
 

OU 
 
 

4 suabes de arrasto (pool) 
 
 

OU 
 
 

2 pares de pró-pé 

Pesquisa 
de 

Salmonella 

 
Núcleo com: 

 
1 galpão.....................1 amostra 
 
 
2 galpões..................2 amostras 
 
 
3 e 4 galpões............3 amostras 
 
 
5 a 10 galpões..........4 amostras 
 
 
11 galpões em diante.....5 amostras 

 

Obs: Os estabelecimentos avícolas descritos nos incisos I, II, III e IV  devem ser submetidos à vigilância epidemiológica dos seus plantéis avícolas para Salmonella Enteritidis e Salmonella 

Typhimurium, com colheitas de amostras para a realização de testes laboratoriais. 

 
As amostras a serem colhidas por galpão do núcleo obedecerão ao seguinte: 
I - 300 (trezentos) gramas de fezes frescas, preferencialmente cecais, colhidas em diferentes pontos distribuídos ao longo do galpão, reunidas em 
uma única amostra; ou 
II - 4 (quatro) suabes de arrasto ou 2 (dois) pares de propés, agrupados em 1 (um) pool, umedecidos com meio de conservação, 
sendo que cada suabe ou par de propés deve perfazer 50% (cinquenta por cento) da superfície do galpão; 
Parágrafo único. De acordo com as amostras colhidas nos incisos I e II deste artigo, deve ser realizado 1 (um) teste bacteriológico por galpão incluído 
na amostragem do núcleo. 
 
Para a colheita de amostras, os suabes de arrasto e propés devem ser previamente umedecidos com meios de conservação, sendo: 
I - água peptonada tambonada 1%; 
II - meio de Cary & Blair; 
III - solução fisiológica; ou 
IV - solução de ringer 1⁄4.  

                     
                                                                                                                                                                                                                

 

Instrução Normativa Nº 10 na íntegra:  

http://www3.servicos.ms.gov.br/iagro_ged/pdf/1900_GED.pdf  
(Publicada no D.O.U. de 12 de abril de 2013) 

http://www3.servicos.ms.gov.br/iagro_ged/pdf/1900_GED.pdf

