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Sangria (Bovinos)

• Com uma faca, efetuar a incisão da barbela pela abertura sagital.

• Com outra faca, fazer a secção da aorta anterior, veia cava profunda, carótidas e jugulares. 

• Enxaguar as facas na pia e, em seguida, mergulhar as mesmas no esterilizador a uma temperatura 
mínima de 85ºC entre as operações e trocá-las a cada animal. 

• Um único operador poderá realizar as duas operações (incisão da barbela e corte de vasos), desde 
que o mesmo efetue a realização da troca das facas, entre uma operação e outra. 

Sangria (Suínos)

• Com a ponta da faca, efetuar o corte da pele usando pressão leve (linha média do pescoço na 
depressão em frente ao osso do peito);

• Assim que a faca perfurar abaixar o cabo com a ponta da lâmina direcionada à cauda do suíno de 
forma que corte todos os vasos.

• Enxaguar a faca na pia e, em seguida, mergulhar a mesma no esterilizador a uma temperatura 
mínima de 82,2ºC entre as operações e trocá-la a cada animal. 

Monitoramento e Freqüência

Deverá ser realizado pela empresa, diariamente observando a execução dos procedimentos, 
avaliando xx animais em cada horário.

Possíveis não conformidades e Ações Corretivas

Não Conformidade Ação Corretiva
A não realização da sangria no animal; Realizar a sangria do animal.

A realização da sangria ineficiente do animal; Realizar nova sangria do animal.

A não troca de faca durante a operação 
(bovinos).

Trocar a faca durante a operação.

O escape da faca durante a operação. Enxaguar e esterilizar a faca, quando da 
ocorrência.

A não lavagem e esterilização da faca a cada 
operação.

Lavar e esterilizar a faca a cada operação.

Qualquer uma citada acima. Re-treinamento do colaborador envolvido na 
operação.

Registro

PAC 10 PL 01 - Procedimento Sanitário Operacional (PSO). 


