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1. APRESENTAÇÃO 

 

Visando harmonizar e melhor orientar os procedimentos para a gestão 

Zoossanitária pelas Unidades Locais da Agrodefesa, a Gerência de Sanidade 

Animal, por meio das coordenações dos programas estaduais elaboraram o presente 

Manual de Padronização para Gestão Zoossanitária. 

Este manual está dividido de acordo com os programas sanitários 

animais/núcleo de epidemiologia e é constituído por Procedimentos Operacionais 

Padrões (POPs), que defines as diretrizes a serem seguidas pelos servidores na 

execução das atividades de sanidade animal. 

As diretrizes técnicas utilizadas para a elaboração deste manual estão 

baseadas nas seguintes legislações, de acordo com cada programa sanitário animal: 

 

1 – Programa Estadual de Enfermidades Vesiculares: 

• Lei Estadual nº 13.998 de 13/12/2001 

• Decreto Estadual nº 5.652 de 06/09/2002 

• Instrução Normativa Estadual n° 02 de 15 de março de 2017. 

• Instrução Normativa MAPA nº 48 de 14/07/2020 

• Manual de procedimentos para a atenção às ocorrências de Febre Aftosa e 

outras enfermidades vesiculares (PANAFTOSA – OPAS/OMS, 2007). 

• Manual de Investigação de Doença Vesicular (1ª edição, 2020). 

• Manual de preenchimento para emissão de Guia de Trânsito Animal de 

bovinos e bubalinos-versão 26.1 (Manual atualizado com frequência. Sempre 

verificar em https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-

vegetal/saude-animal/transito-animal/transito-nacional a versão mais atual) 

• Orientações para Fiscalização do Comércio de Vacinas contra Febre 

Aftosa e para o Controle e Avaliação das Etapas de Vacinação (2ª 

edição, 2019). 

 

2 – Programa Estadual de Controle e Erradicação da Raiva dos Herbívoros 

• Lei Estadual nº 13998 de 13 de dezembro de 2001. 

• Instrução Normativa 005 de 01 de março de 2002, que aprova as normas 

técnicas para o controle da Raiva dos Herbívoros Domésticos. 
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• Instrução Normativa 002 de 15 de março de 2017, que estabelece no estado 

de Goiás as regiões de alto risco e de baixo risco para Raiva dos Herbívoros. 

• Manual Técnico 2009 – Controle da Raiva dos Herbívoros. 

• Instrução Normativa MAPA N° 41 de 2009. 

 

3 – Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose 

Bovina e Bubalina 

• Lei Estadual nº 13.998 de 13/12/01 

• Decreto Estadual nº 5652 de 06/09/02 

• Instrução Normativa SDA MAPA nº 10 de 2017 

• Instrução Normativa SDA MAPA nº 30 de 2006 

• Instrução Normativa Estadual nº 07 de 2006 

• Instrução Normativa Estadual nº 03 de 2018 

• Instrução Normativa Estadual nº 04 de 2016 

• Instrução Normativa Estadual nº 03 de 2017 

• Orientação Técnica DBT – UA nº 01 de 2011 (Campo) 

• Orientação Técnica DBT – UA nº 02 de 2011 (Frigorífico) 

• Norma Interna SDA n° 02/2012 – Procedimentos União Aduaneira 

• Fax DSA nº 19/2012 

 

 

4 – Núcleo de Epidemiologia e Emergência 

• Lei Estadual nº 13.998 de 13/12/2001 

• Decreto Estadual nº 5652 de 06/09/2002 

• IN/MAPA nº 50 de 24/09/2013. 

• Memo. Circular DSA nº 37/2013. 

• Ofício Circular DSA nº 07/2013 e 08/2013. 
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2. PROGRAMA ESTADUAL DE ENFERMIDADES VESICULARES 

 

2.1. Procedimento operacional padrão sobre obrigatoriedade de duas 
vacinações assistidas, cujos produtores rurais adquiriram animais 
desacobertados de guia de trânsito animal 

 

 

AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 
GERÊNCIA DE SANIDADE ANIMAL 

 PROGRAMA ESTADUAL DE ENFERMIDADES 
VESICULARES (PEEV) E PROGRAMA ESTADUAL DE 

CONTROLE DA RAIVA DOS HERBÍVOROS  Nº002/2018 
 

Nº de Folhas 
 

3 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO SOBRE 
OBRIGATORIEDADE DE DUAS VACINAÇÕES ASSISTIDAS, CUJOS 
PRODUTORES RURAIS ADQUIRIRAM ANIMAIS DESACOBERTADOS 
DE GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL 

Data da 
Emissão 

23/07/2018 
 

Data da 
Revisão 

25/01/2021 
 

1.  OBJETIVO: 
 

 Descrever o procedimento operacional padrão sobre a obrigatoriedade de duas 

vacinações assistidas pela AGRODEFESA, sendo a segunda com reforço após 45 dias da 

primeira vacinação contra Febre Aftosa e/ou Raiva dos Herbívoros (municípios de alto risco) 

em propriedades, cujos produtores rurais adquiriram animais desacobertados de Guia de 

Trânsito Animal (GTA). 

2. COMPETÊNCIAS: 

  Compete à Agência Goiana de Defesa Agropecuária (AGRODEFESA) a execução 

das ações do PEEV, no que se refere a sua operacionalização no âmbito estadual, 

destacando-se as ações de monitoramento de propriedades rurais, cujos produtores 

adquiriram animais desacobertados de GTA. 

3.  LEGISLAÇÃO: 

• Lei Estadual nº 13.998 de 13 de dezembro de 2001. 

• Decreto estadual nº 5.652 de 06 de setembro de 2002. 

• Instrução Normativa Federal n° 48 de 14 de julho de 2020. 

• Instrução Normativa Estadual n° 02 de 15 de março de 2017. 
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• Manual de preenchimento para emissão de Guia de Trânsito Animal de bovinos e 

bubalinos-versão 26.1 (Manual atualizado com frequência. Sempre verificar em 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-

animal/transito-animal/transito-nacional a versão mais atual) 

• Manual de procedimentos para a atenção às ocorrências de Febre Aftosa e outras 

enfermidades vesiculares (PANAFTOSA – OPAS/OMS, 2007). 

• Manual de Investigação de Doença Vesicular (1ª edição, 2020). 

4. DESCRIÇÃO: 

  Este procedimento refere-se às ações que devem ser exercidas pelos servidores da 

AGRODEFESA no que se refere a sua operacionalização no âmbito estadual, destacando-

se as ações de monitoramento de propriedades rurais, cujos produtores adquiriram animais 

desacobertados de GTA. 

4.1. AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

a) O produtor rural de destino deverá obrigatoriamente apresentar 

declaração, com firma reconhecida em cartório e/ou assinatura atestada 

por servidor da AGRODEFESA, nominando o produtor de origem de 

todos os animais adquiridos sem GTA; 

b) A Unidade Veterinária Local (UVL) deverá realizar fiscalização in loco 

da propriedade na qual ocorreu o ingresso de animais desacobertados 

de GTA, com contagem do rebanho e discriminação por faixa etária e 

sexo. Deverá ser lavrado Termo de Fiscalização, que deverá ser 

lançado no SIDAGO; 

c) Bloquear a ficha on-line do produtor rural de destino para a 

movimentação de animais; 

d)  Caso o produtor rural de destino que não atenda a determinação do 

item “a”, o mesmo deverá ser autuado por descumprimento do 

preconizado na legislação em vigor; 

e)  O produtor rural de destino deverá ser autuado por aquisição de 

animais desacobertados de GTA; 

f)  O produtor rural de origem deverá ser autuado por trânsito e 

movimentação de animais desacobertados de GTA; 

g) A movimentação de animais das propriedades envolvidas deverá ser 

bloqueada no SIDAGO; 

h) O produtor rural deverá ser notificado para a realização de vacinação 

assistida; 
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i) Se a infração ocorrer fora das etapas de vacinação, o fiscal deverá 

emitir autorização para aquisição de vacina contra febre aftosa;  

j) A vacinação assistida contra febre aftosa e/ou raiva dos herbívoros de 

que trata o item “h” deverá ser realizada em todos os animais 

existentes na mesma faixa etária e sexo daqueles irregulares, ou seja, 

que entrarem na propriedade desacobertados de GTA e a realização da 

vacinação assistida de reforço após 45 (quarenta e cinco) dias da 

primeira vacinação contra febre aftosa e ou raiva dos herbívoros; 

k)  Independente de constatada a origem dos animais, a vacinação 

assistida contra febre aftosa e ou raiva dos herbívoros deverá ser 

realizada; 

l) Inserir o quantitativo de animais no cadastro on-line da propriedade rural 

após a realização de duas vacinações assistidas contra Febre Aftosa e 

ou Raiva dos Herbívoros; 

m)  Desbloquear o cadastro do produtor rural de destino; 

n)  Comunicar a coordenação do Programa Estadual de Monitoramento de 

Trânsito Animal quando for constatado que a origem dos animais 

desacobertados de GTA foi proveniente de trânsito interestadual, a fim 

de que o serviço de defesa das outras Unidades da Federação tome as 

medidas cabíveis que lhes forem convenientes. 
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2.2. Procedimento operacional padrão para busca de produtores/propriedades 
inadimplentes nas etapas de vacinação contra febre aftosa e raiva dos 
herbívoros 

 

 

AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 
GERÊNCIA DE SANIDADE ANIMAL 

 PROGRAMA ESTADUAL DE ENFERMIDADES 
VESICULARES (PEEV) E PROGRAMA ESTADUAL DO 

CONTROLE DA RAIVA DOS HERBÍVOROS 
POP GESAN Nº. 001/2018 

Nº de Folhas 
 

4 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA BUSCA DE 
PRODUTORES/PROPRIEDADES INADIMPLENTES NAS ETAPAS DE 

VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA E RAIVA DOS HERBÍVOROS 

Data da 
Emissão 

09/02/2018 
 

Data da revisão 
25/01/2021 

 

1. OBJETIVO: 

 Descrever o procedimento operacional padrão para a busca de 

produtores/propriedades inadimplentes nas etapas de vacinação contra Febre Aftosa e 

Raiva dos Herbívoros em áreas de alto risco.  

2. COMPETÊNCIAS: 

  Compete à Agência Goiana de Defesa Agropecuária (AGRODEFESA) a execução 

das ações do PEEV e do PECRH, no que se refere a sua operacionalização no âmbito 

estadual, destacando-se as ações de busca de produtores/propriedades inadimplentes com 

relação à vacinação contra Febre Aftosa e Raiva dos herbívoros em áreas de alto risco. 

3. LEGISLAÇÃO: 

• Lei Estadual nº 13.998 de 13 de dezembro de 2001. 

• Instrução Normativa Federal n° 48 de 14/07/2020. 

• Instrução Normativa Estadual n° 02 de 15 de março de 2017. 

• Manual de procedimentos para a atenção às ocorrências de Febre Aftosa e outras 

enfermidades vesiculares (PANAFTOSA – OPAS/OMS, 2007). 

• Manual de Investigação de Doença Vesicular (1ª edição, 2020). 

4. DESCRIÇÃO: 

  Este procedimento refere-se às ações que devem ser exercidas pelos servidores da 

AGRODEFESA na busca de produtores/propriedades inadimplentes com relação à 

vacinação contra Febre Aftosa e Raiva dos Herbívoros em áreas de alto risco. 
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4.1. AÇÕES FISCALIZATÓRIAS EM PRODUTORES/PROPRIEDADES INADIMPLENTES: 

a) Após o encerramento da etapa de vacinação contra Febre Aftosa e Raiva dos 

Herbívoros, com o travamento do Relatório VA1, iniciar imediatamente a 

busca pelos produtores/propriedades inadimplentes; 

b) No SIDAGO está disponível a lista de inadimplentes em Defesa Animal > 

Relatórios > Relatório Analítico de Animais Não Vacinados (Por Unidade 

Regional ou Unidade Local);  

c) Todos os produtores relacionados no relatório deverão ser contactados; 

d) Somente poderemos “zerar” o saldo de bovídeos de uma propriedade 

rural após realizada a fiscalização in loco com constatação de 

inexistência de animais e quando TODAS as possibilidades de 

localizarmos/contato o produtor rural tenham se esgotado.  

e) BLOQUEAR a emissão de GTA da PROPRIEDADE RURAL inadimplente 

depois de zerado o saldo; 

f) Formas alternativas de contato com o produtor rural: propriedades vizinhas, 

Secretaria da Economia, Prefeitura, Cartórios, Casas Agropecuárias, entre 

outros. Trata-se de uma atividade trabalhosa, minuciosa e criteriosa, emitindo-

se TF ou TA (de acordo com a situação) e colhendo assinaturas de 

informantes. Evitar lavratura de um TF sem assinatura do responsável (ou 

informante). Se necessário colher assinatura de testemunhas; 

g) Produtores inadimplentes devem ser multados de acordo com a situação 

encontrada: 

 Não comprovação dentro dos prazos fixados pela Diretoria de Defesa 

Agropecuária - DDA das medidas previstas para prevenção, combate, 

controle e erradicação de doenças: Art. 3°, Inciso V da Lei Estadual n° 

13.998/2001 (R$ 300,00); 

 Não vacinação do rebanho. Artigo 13º (caso de Febre Aftosa) e Artigo 

68º (caso de Raiva dos Herbívoros), do Decreto 5.652/2002; 

 Comercialização de animais desacobertados de Guia de Trânsito 

Animal (neste caso o produtor rural deverá ser notificado no prazo de 

48 horas, para listar todos os compradores). Artigo 5º (vendedor) e 

Artigo 7º (comprador), da Lei 13.998/2001; 

 Autuar o produtor que não atender a notificação por descumprimento 

da legislação. Artigo 3°, inciso I da Lei 13.998/2001. 

h) As autuações somente podem ser feitas com o conhecimento e assinatura do 

produtor rural ou seu representante legal.  
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i) Nos casos de não localização dos produtores/responsáveis depois da 

fiscalização in loco na propriedade e via telefone e constatação da 

EXISTÊNCIA de animais, o procedimento a ser adotado é o seguinte: 

 Notificar o produtor rural, por meio de TF ou TA, via AR pelos correios 

(endereço residencial), dando um prazo de 48 horas para 

comparecimento na UOL ou UR, para esclarecimento dos fatos; 

 Após o retorno da confirmação de recebimento dos correios e o 

encerramento do prazo de 48 horas, encaminhar também via AR pelos 

correios o Auto(s) de Infração e agendar a vacinação assistida; 

 No caso de envio de notificação e Auto(s) de Infração via AR pelos 

correios não será necessário a assinatura do produtor rural ou seu 

representante legal; 

 Depois de, no mínimo, três tentativas de notificação via AR sem 

sucesso, BLOQUEAR a emissão de GTA da propriedade rural 

inadimplente depois de ZERADO o saldo; 

j) Nos casos de não localização dos produtores/responsáveis depois da 

fiscalização in loco na propriedade e via telefone e constatação da 

INEXISTÊNCIA de animais, o procedimento a ser adotado é o seguinte: 

 Notificar o produtor rural, por meio de TF ou TA, via AR pelos correios 

(endereço residencial), dando um prazo de 48 horas para 

comparecimento na UOL ou UR, para esclarecimento dos fatos; 

 Após o retorno da confirmação de recebimento dos correios e o 

encerramento do prazo de 48 horas, encaminhar também via AR pelos 

correios o Auto de Infração; 

 No caso de envio de notificação e Auto de Infração via AR pelos 

correios não será necessário a assinatura do produtor rural ou seu 

representante legal; 

 Depois de, no mínimo, três tentativas de notificação via AR sem 

sucesso, BLOQUEAR a emissão de GTA da propriedade rural 

inadimplente depois de ZERADO o saldo; 

k) Após a autuação quer seja pessoalmente ou via correios, enviar memorando, 

solicitando a baixa do rebanho existente na propriedade rural, junto com TF e 

AI, à Coordenação Regional, que fará uma análise crítica da documentação e 

poderá ou não “zerar” o saldo da propriedade rural; 

l) Todas as ações realizadas nas propriedades inadimplentes (fiscalizações, 

autuações, vacinações assistidas, contagem de rebanho) devem ser descritas 

no TF; 
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m) Lançar os TF’s no SIDAGO > Fiscalização > Termo de Fiscalização > incluir > 

Caracterização da Fiscalização (animal) > Identificação (propriedade rural) > 

adicionar objetivos da fiscalização > Programas (PEEV e/ou PECRH) > 

Objetivo (fiscalização/saúde animal) > Subjetivo (propriedades inadimplentes 

nas etapas de vacinação) > Produto (bovídeos) > subproduto (animal vivo) > 

quantidade; 

n) Anexar o TF original e AI que foram lavrados; 

o) Aqueles produtores rurais que estão inadimplentes por não vacinação 

deverão ser notificados para vacinação assistida contra Febre Aftosa e/ou 

Raiva dos Herbívoros (se for município de alto risco) em quantas etapas de 

vacinação o médico veterinário responsável pela UVL julgar necessário. 

 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A vigilância ativa realizada pela busca dos produtores inadimplentes é uma 

ação estratégica que deve ser realizada com critério, confiabilidade e emissão de 

documentos auditáveis e compatíveis com as situações encontradas no campo.  

 O rebanho não vacinado de produtores inadimplentes é um fator de risco para 

a manutenção do status sanitário de livre com vacinação, portanto a atenção do 

serviço oficial deve ser redobrada com relação a estes animais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12  

2.3. Procedimento operacional padrão para lançamento dos termos de 
fiscalização no sistema de defesa agropecuária (SIDAGO) relacionado s 
atividades do Programa Estadual de Enfermidades Vesiculares (PEEV) 
 

 

 

AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 
GERÊNCIA DE SANIDADE ANIMAL 

PROGRAMA ESTADUAL ESTADUAL DE 
ENFERMIDADES VESICULARES (PEEV) 
POP GESAN Nº. 008/2017 

Nº de 
Folhas 

 
3 

 Data da 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA Emissão 

LANÇAMENTO DOS TERMOS DE FISCALIZAÇÃO NO SISTEMA 
DE DEFESA AGROPECUÁRIA (SIDAGO) RELACIONADOS AS 26/05/2017 

ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTADUAL DE ENFERMIDADES 
VESICULARES (PEEV). 

Data da 
Revisão 

 25/01/2021 
 

 

1. OBJETIVO: 

Descrever o procedimento operacional padrão para lançamento dos termos 

de fiscalização (TF) no Sistema de Defesa Agropecuária (SIDAGO) relacionados às 

atividades do Programa Estadual de Enfermidades Vesiculares (PEEV). 

2. COMPETÊNCIAS: 

Compete à Agência Goiana de Defesa Agropecuária (AGRODEFESA) a 

execução das ações do PEEV, no que se refere a sua operacionalização no âmbito 

estadual, destacando-se as ações de fiscalização do comércio de vacinas contra 

Febre Aftosa, vigilância ativa e passiva, atendimento às notificações, vacinação 

assistida, fiscalização e oficial e ações de educação sanitária, além da capacitação 

de recursos humanos. 

3. LEGISLAÇÃO: 

• Lei Estadual nº 13.998 de 13 de dezembro de 2001. 

• Instrução Normativa Federal n° 48 de 14/07/2020. 

• Manual de procedimentos para a atenção às ocorrências de Febre Aftosa e 

outras enfermidades vesiculares (PANAFTOSA – OPAS/OMS, 2007). 

• Manual de Investigação de Doença Vesicular (1ª edição, 2020). 

• Orientações para Fiscalização do Comércio de Vacinas contra Febre 

Aftosa e para o Controle e Avaliação das Etapas de Vacinação (2ª edição, 

2019). 
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4. DESCRIÇÃO: 

Este procedimento refere-se às ações que devem ser exercidas pelos servidores 

da AGRODEFESA no lançamento dos TFs no sistema de defesa agropecuária (SIDAGO) 

relacionados às atividades do Programa Estadual de Enfermidades Vesiculares (PEEV).  

 

4.1. REGISTRO DAS AÇÕES: 

O registro das ações está padronizado/orientado conforme vídeos (tutoriais) 

elaborados pela coordenação do PEEV em 13 de julho de 2020. A relação dos vídeos está 

disponível no processo SEI n° 2020.00066.005259, no SIDAGO no menu Protocolo e 

abaixo: 

1. Vídeo 1.0: Apresentação. Disponível pelo link Vídeo 1.0 ou copie e cole o endereço 
a seguir no seu 
navegador: https://sidago.agrodefesa.go.gov.br/site/videos/Projeto_videos_PEEV_Vi
deo_1_0_Apresentacao 

2. Vídeo 1.1: Atribuições e tipos de termos de fiscalização. Disponível pelo 
link Vídeo 1.1 ou copie e cole o endereço a seguir no seu 
navegador: http://sidago.agrodefesa.go.gov.br/site/videos/Projeto_videos_PEEV_Vid
eo_1_1_Atribui%C3%A7oes 

3. Vídeo 2.0: lançamento de TF de vacinação assistida. Disponível pelo link  Vídeo 
2.0 ou copie e cole o endereço a seguir no seu 
navegador: https://sidago.agrodefesa.go.gov.br/site/videos/Projeto_videos_PEEV_Vi
deo_%202_0_TF_vacinacao_assistida 

4. Vídeo 2.1: lançamento de TF de vacinação fiscalizada. Disponível pelo link Vídeo 
2.1 ou copie e cole o endereço a seguir no seu 
navegador: https://sidago.agrodefesa.go.gov.br/site/videos/Projeto_videos_PEEV_Vi
deo_2_1_TF_vacinacao_fiscalizada 

5. Vídeo 2.2: lançamento de TF de vacinação oficial. Disponível pelo link Vídeo 
2.2 ou copie e cole o endereço a seguir no seu 
navegador: https://sidago.agrodefesa.go.gov.br/site/videos/Projeto_videos_PEEV_Vi
deo_2_2_TF_vacinacao_oficial 

6. Vídeo 3.0: adicionar risco e relatório de risco para Febre Aftosa. Disponível 
pelo link Vídeo 3.0 ou copie e cole o endereço a seguir no seu 
navegador: https://sidago.agrodefesa.go.gov.br/site/videos/Projeto_videos_PEEV_Vi
deo_3_0_Propriedade_de_risco_FA 

7. Vídeo 3.1: lançamento de TF de vigilância ativa em propriedade de maior risco 
para Febre Aftosa. Disponível pelo link Vídeo 3.1 ou copie e cole o endereço a 
seguir no seu 
navegador: https://sidago.agrodefesa.go.gov.br/site/videos/Projeto_videos_PEEV_Vi
deo_3_1_TF_vig_ativa 

8. Vídeo 4.0: lançamento de TF de vistoria de rebanho (direcionado a FEA's Eng. 
Agrônomos, Zootecnistas e AFA's). Disponível pelo link Vídeo 4.0 ou copie e cole 
o endereço a seguir no seu 
navegador: https://sidago.agrodefesa.go.gov.br/site/videos/Projeto%20v%C3%ADdeo
s%20PEEV%20-%20V%C3%ADdeo%204.0%20TF%20Vistoria%20AFA 

9. Vídeo 5.0: lançamento de TF de revenda agropecuária: abertura e encerramento 
de etapa. Disponível pelo link Vídeo 5.0 ou copie e cole o endereço a seguir no seu 
navegador: https://sidago.agrodefesa.go.gov.br/site/videos/Projeto%20v%C3%ADdeo
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s%20PEEV%20-
%20V%C3%ADdeo%205.0%20TF%20revenda%20agropecu%C3%A1ria 

10. Vídeo 5.1: lançamento de TF de revenda agropecuária: recebimento de vacinas. 
Disponível pelo link Vídeo 5.1 ou copie e cole o endereço a seguir no seu 
navegador: https://sidago.agrodefesa.go.gov.br/site/videos/Projeto_videos_PEEV_V
%C3%ADdeo_5_1_TF_revenda_agropecuaria__01 

11. Vídeo 6.0: atendimento a notificação de suspeita de enfermidade 
vesicular. Disponível pelo link Vídeo 6.0 ou copie e cole o endereço a seguir no seu 
navegador: https://sidago.agrodefesa.go.gov.br/site/videos/Projeto_videos_PEEV_Vi
deo_6_0_Atendimento_a_suspeita 

 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 É importante que os termos de fiscalização (TF) sejam lançados 

adequadamente, de acordo com a atividade desenvolvida nas diversas ações 

fiscalizatórias, se possível, com a inclusão de fotos que demonstrem a execução das 

atividades realizadas. 

 Isto permite a emissão de relatórios que correspondem às diversas ações do 

Programa Estadual de Enfermidades Vesiculares para a execução de atividades de 

vigilância ativa e passiva pela AGRODEFESA. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15  

2.4. Procedimento operacional padrão para realização de vacinação assistida, 
oficial e fiscalizada contra febre aftosa, pelo SVO, durante as etapas de 
vacinação 

 

AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 
GERÊNCIA DE SANIDADE ANIMAL 

 PROGRAMA ESTADUAL DE ENFERMIDADES 
VESICULARES (PEEV) POP GESAN Nº. 001/2019 

Nº de 
Folhas 

 
4 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA REALIZAÇÃO DE 
VACINAÇÃO ASSISTIDA, OFICIAL E FISCALIZADA CONTRA FEBRE 
AFTOSA, PELO SVO, DURANTE AS ETAPAS DE VACINAÇÃO. 

Data da 
Emissão 

08/05/2019 
 

Revisão: 
25/01/2021 

 
 

1. OBJETIVO: 

 Descrever o procedimento operacional padrão para a realização de vacinação 

assistida, oficial e fiscalizada contra Febre Aftosa, pelo Serviço Veterinário Oficial (SVO), 

durante as etapas de vacinação. 

2.COMPETÊNCIAS: 

  Compete à Agência Goiana de Defesa Agropecuária (AGRODEFESA) a execução 

das ações do PEEV, no que se refere a sua operacionalização no âmbito estadual, 

destacando-se as ações de realização de vacinação assistida, oficial e fiscalizada contra 

Febre Aftosa, durante as etapas de vacinação. 

3.CONCEITOS: 

a) Vacinação assistida – Vacinação realizada pelo produtor rural com a 

presença do SVO, durante toda a sua execução. Pode ocorrer com objetivo de orientação, 

de assistência a comunidades carentes ou de fiscalização. O produtor rural deverá ser 

notificado oficialmente por escrito com antecedência adequada, determinando-se que a 

vacinação realizada pelo produtor somente seja reconhecida quando assistida pelo SVO. 

b) Vacinação oficial - Vacinação realizada pelo SVO, que se responsabiliza por 

sua aplicação. 

c) Vacinação fiscalizada – Vacinação submetida à fiscalização do SVO com 

objetivo de melhorar as garantias quanto à realização da prática da vacinação, não 

envolvendo o acompanhamento do início ao fim do trabalho da vacinação em determinada 

propriedade. 
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4. LEGISLAÇÃO: 

• Lei Estadual nº 13.998 de 13 de dezembro de 2001. 

• Instrução Normativa Federal n° 48 de 14/07/2020 

• Instrução Normativa Estadual n° 02 de 15 de março de 2017. 

• Manual de procedimentos para a atenção às ocorrências de Febre Aftosa e 

outras enfermidades vesiculares (PANAFTOSA – OPAS/OMS, 2007). 

• Manual de Investigação de Doença Vesicular (1ª edição, 2020). 

5. DESCRIÇÃO: 

  Este procedimento refere-se às ações que devem ser exercidas pelos servidores da 

AGRODEFESA na realização obrigatória de 1% de propriedade/município que deverão 

ter a vacinação assistida pelo SVO, bem como as vacinações oficiais e fiscalizadas 

realizadas durante as etapas de vacinação. 

5.1: AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO ASSISTIDA: 

a) A Escolha das propriedades que terão sua vacinação assistida durante a 

etapa de vacinação é responsabilidade do médico veterinário que poderá 

ser o mesmo critério de propriedades de maior risco para Febre Aftosa ou 

outra forma de escolha que o mesmo julgar pertinente; 

b) Os proprietários que terão sua vacinação assistida durante a etapa de 

vacinação deverão ser notificados previamente (antecedência de pelo 

menos 15 dias antes do início da etapa de vacinação), via termo de 

notificação informatizado disponível no SIDAGO em Defesa Animal > 

Cadastro > Notificação para vacinação assistida de Febre Aftosa; 

c) Assim que o produtor rural for notificado, a propriedade deverá ser 

marcada no SIDAGO como propriedade com Vacinação Assistida. O 

procedimento para esta marcação deverá ser realizado da seguinte 

forma: SIDAGO > Defesa Animal > Cadastro > Marcações Sanitárias > 

nome ou CPF/CNPJ do produtor > Pesquisar > ícone canetinha > 

Vacinação assistida > Sim > Salvar. 

d) A declaração de vacinação da propriedade que for marcada no SIDAGO, 

deverá obrigatoriamente ser lançada por servidor da AGRODEFESA, 

não ocorrendo a possibilidade de lançamento da mesma via online pelo 

produtor rural. 

e) Constará no relatório de VA1 de cada município a quantidade exata de 

propriedades que foram marcadas no SIDAGO e que tiveram as 

vacinações assistidas. A quantidade de TF’s emitidos para cada 
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vacinação assistida deverá ser compatível com a quantidade de 

vacinações assistidas existentes no relatório de VA1 dos municípios; 

f) Após o término da etapa de vacinação, com o encerramento do relatório 

de VA1, as Unidades Locais, deverão promover a desmarcação no 

SIDAGO de todas as propriedades com vacinação assistida, referentes à 

etapa vigente. Tal providência deverá ser tomada seguindo os seguintes 

passos: acessar: SIDAGO > Defesa Sanitária Animal > Cadastro > 

Marcação Sanitária > Nome ou CPF/CNPJ do produtor rural > 

Pesquisar > ícone canetinha > Vacinação Assistida > Não > Salvar. 

g) Esta providência deverá ser tomada manualmente, pois o SIDAGO 

não promove as desmarcações automaticamente. Usar o mesmo 

número de TF da vacinação assistida realizada. 

h) Após o agendamento da data da vacinação assistida entre o produtor 

rural e o SVO, e com a conclusão da atividade de acompanhamento da 

vacinação assistida pelo fiscal estadual agropecuário ou agente de 

fiscalização deverá ser lavrado TF onde consta a quantidade de animais 

que foram vacinados, discriminados por faixa etária e sexo, bem como as 

especificações da vacina utilizada (fabricante, partida, fabricação e 

validade). 

i) Junto com a atividade de vacinação assistida o fiscal estadual/médico 

veterinário deverá fazer vigilância ativa com vistoria de rebanho e 

inspeção clínica de animais (preferencialmente animais jovens), com 

abertura de boca (inspeção clínica de mucosas, gengiva e língua) e 

verificação de patas.  

j) O ciclo acima descrito deverá ser feito sucessivamente em todas as 

etapas de vacinação contra Febre Aftosa. 

 

5.2. AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO FISCALIZADA: 

 Embora não há meta específica para o cumprimento de vacinação fiscalizada, a 

realização da mesma visa a melhoria das garantias quanto à realização da prática da 

vacinação, além de contabilizar para a meta de vigilância na etapa (1% de 

propriedade/município). Poderá ser realizada também com o objetivo de orientação ao 

produtor rural. Concomitante com a atividade de vacinação fiscalizada o fiscal 

estadual/médico veterinário deverá fazer vigilância ativa com vistoria de rebanho e inspeção 

clínica de animais (preferencialmente animais jovens), com abertura de boca (inspeção 

clínica de mucosas, gengiva e língua) e verificação de patas. 
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5.3. AÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DE VACINAÇÃO OFICIAL: 

Este tipo de vacinação é realizada pelo SVO, que se responsabiliza por sua 

aplicação, podendo ser usada em função de várias situações: inadimplência em etapas 

anteriores, resistência do produtor rural em vacinar seu rebanho dentro do prazo pré-

estabelecido, situações ou propriedades de risco, dificuldades de manejo ou ainda em 

outras ocasiões conforme avaliação do SVO e é contabilizada para a meta de vigilância 

na etapa (1% de propriedade/município). Concomitante com a atividade de vacinação 

oficial o fiscal estadual/médico veterinário deverá fazer vigilância ativa com vistoria de 

rebanho e inspeção clínica de animais (preferencialmente animais jovens), com abertura de 

boca (inspeção clínica de mucosas, gengiva e língua) e verificação de patas. 

 

6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

O registro no SIDAGO do Termo de Fiscalização para a vacinação assistida, 

fiscalizada e oficial deve seguir as orientações padrões dos vídeos (tutoriais) do POP 

específico para lançamento/registro de TF’s: 

• Vídeo 2.0: lançamento de TF de vacinação assistida. Disponível pelo 
link  Vídeo 2.0 ou copie e cole o endereço a seguir no seu 
navegador: https://sidago.agrodefesa.go.gov.br/site/videos/Projeto_videos_PEEV
_Video_%202_0_TF_vacinacao_assistida 

• Vídeo 2.1: lançamento de TF de vacinação fiscalizada. Disponível pelo 
link Vídeo 2.1 ou copie e cole o endereço a seguir no seu 
navegador: https://sidago.agrodefesa.go.gov.br/site/videos/Projeto_videos_PEEV
_Video_2_1_TF_vacinacao_fiscalizada 

• Vídeo 2.2: lançamento de TF de vacinação oficial. Disponível pelo link Vídeo 
2.2 ou copie e cole o endereço a seguir no seu 
navegador: https://sidago.agrodefesa.go.gov.br/site/videos/Projeto_videos_PEEV
_Video_2_2_TF_vacinacao_oficial 
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2.5. Procedimento operacional padrão para atuação do serviço veterinário 
oficial nas revendas nos períodos pé, durante e após a campanha contra febre 
aftosa e raiva dos herbívoros 

 

 

AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 
GERÊNCIA DE SANIDADE ANIMAL 

PROGRAMA ESTADUAL DE ENFERMIDADES 
VESICULARES E PROGRAMA ESTADUAL DE 

CONTROLE DA RAIVA DOS HERBÍVOROS 
POP GESAN Nº. 006/2016 

Nº de Folhas 
14 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA ATUAÇÃO DO 
SERVIÇO OFICIAL NAS REVENDAS NOS PERÍODOS PRÉ, DURANTE E 
PÓS ETAPA CONTRA FEBRE AFTOSA E RAIVA DOS HERBÍVOROS 

Data da 
Emissão 

 
20/07/2016 

 
Data da 
revisão 

25/01/2021 
 

 1 - OBJETIVO:   

 Descrever o procedimento operacional padrão para atuação do Serviço Oficial de 

Defesa Sanitária Animal do Estado de Goiás – AGRODEFESA, nas REVENDAS que 

comercializam vacinas contra Febre Aftosa e ou Raiva dos Herbívoros, e uniformizar os 

procedimentos realizados pelas unidades locais da AGRODEFESA. 

 2 - CONCEITOS: 

a) TERMO DE FISCALIZAÇÃO (TF): 

  Termo utilizado pelo serviço veterinário oficial para qualquer ação exercida pelo 

fiscal estadual agropecuário. Deve ser preenchido pelo servidor da AGRODEFESA, 

assinado/carimbado e datado. 

b) LIVRO DE REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE VACINAS: 

  Livro tipo ATA, capa preta localizado nas revendas para ser preenchido pelo servidor 

da AGRODEFESA. 

c) FORMULÁRIO DE DEMONSTRATIVO DE TEMPERATURA: 

  Planilha padrão utilizada para anotar a aferição da temperatura da câmara 

fria/refrigerador comercial na revenda, onde se estoca as vacinas contra Febre Aftosa e ou 

Raiva dos Herbívoros. (Anexo 1) 

d) TERMÔMETROS DE MÁXIMA E MÍNIMA: 

  Termômetro com registro de temperatura máxima, mínima e atual, usado para leitura 

de temperatura dos refrigeradores onde se estoca a vacina contra Febre Aftosa e ou Raiva 

dos Herbívoros que devem estar entre 2º e 8º °C. Este deve ser zerado apenas por 

servidores da Agrodefesa após a leitura. (Anexo 2). De acordo com o memorando 115/2011 
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está autorizado o uso de termômetros digitais ou termômetros de tecnologias superiores 

desde que os mesmos propiciem a leitura da temperatura atual e disponham de registro de 

temperatura máxima e mínima em um determinado período. Informamos que os TMM’s que 

contenham mercúrio (Hg) em sua estrutura estão dentro dos padrões de aceitação, porém 

quando ao adquirir novos termômetros, sugerimos que seja dada preferência aos digitais. 

 

e) DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO:  

 Formulário onde o proprietário de revendas que é autorizado a comercializar vacina 

contra a Febre Aftosa e ou Raiva dos Herbívoros, e o respectivo responsável técnico da 

revenda, deverão assinar, a exemplo do modelo apresentado no anexo 3 e 4. Deverá ser 

realizado na pré-etapa. 

 

f) CADASTRO DE FUNCIONÁRIO TREINADO PARA REALIZAÇÃO DE LEITURA DE 

TEMPERATURA EM REFRIGERADORES DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DE 

VACINAS: 

  Formulário destinado aos funcionários treinados para leitura de termômetro de 

máxima e mínima nos refrigeradores destinados a conservação de vacinas. A leitura deve 

ser feita 2 vezes ao dia durante a etapa e uma vez ao dia fora da etapa. O treinamento 

desses funcionários deverá ser realizado por servidor da AGRODEFESA. (Anexo 5). Como o 

Termo de Compromisso este deverá ser feito na pré-etapa. 

Obs.: O Termo de Compromisso, Cadastro de Funcionário treinado para leitura de 

temperatura e toda documentação de registro na Agrodefesa devem ser conferidos em toda 

pré-etapa. 

 

g) LAUDO DE VISTORIA: 

 Formulário utilizado exclusivamente pelo médico veterinário do SVO para a 

verificação da conformidade das condições das instalações, equipamentos, armazenamento 

e conservação das vacinas comercializadas pelas revendas agropecuárias. O 

estabelecimento somente estará apto a comercialização das vacinas contra Febre Aftosa e 

ou Raiva dos Herbívoros se o parecer do médico veterinário for favorável. Este laudo deverá 

ser feito anualmente. Deve ser preenchido pelo FEA médico veterinário, assinado/carimbado 

e datado. 
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3. APLICAÇÃO: 

• Realização da vistoria anualmente, com a emissão de Laudo de Vistoria; 

• preenchimento do TF em toda fiscalização realizada nas revendas;  

• leitura de temperatura uma vez por mês fora das etapas e duas vezes por 

semana durante as etapas;  

• conferência dos saldos de vacinas tanto do livro quanto da 

câmara/refrigerador na abertura e encerramento das etapas;  

• recebimento de vacinas. 

 

4. DESCRIÇÃO: 

 Este procedimento refere-se às ações que devem ser exercidas pelos servidores da 

AGRODEFESA nos períodos PRÉ, DURANTE e PÓS ETAPA DE VACINAÇÃO contra Febre 

Aftosa e Raiva dos Herbívoros. Trata-se de todo e quaisquer documentos que contenham 

informações referentes aos procedimentos adotados pelo serviço oficial. 

 

4.1 - PRÉ ETAPA DA VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA E RAIVA DOS 

HERBÍVOROS: 

 

a) VERIFICAR O CADASTRO DA REVENDA: 

 Antes da etapa é importante a conferência do cadastro da revenda junto a 

AGRODEFESA. Caso a revenda não esteja legalmente cadastrada, e com laudo de vistoria 

favorável, esta NÃO ESTÁ AUTORIZADA a comercializar a vacina contra Febre Aftosa e 

Raiva dos Herbívoros. Caso a revenda não regularize a situação, deverá ser feita 

apreensão das vacinas presentes no estabelecimento. 

 

b) RECEBIMENTO DE VACINAS: 

 O recebimento das vacinas fica vinculado a DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO que 

o Proprietário e o RT da revenda assinaram junto a AGRODEFESA (Anexo 3 e 4). Sempre 

observar as condições das caixas de isopor que chegarem à revenda. Estas devem estar 

vedadas, sem rachaduras e contendo 2/3 de gelo em seu interior, bem como se a nota fiscal 

que acompanha o produto está de acordo com o que está sendo comercializado. Caso não 

atenda a essas especificações, o servidor da AGRODEFESA não deverá aceitar as vacinas. 

Obs.: 

1- O recebimento obrigatório de vacinas aplica-se somente a vacina contra Febre 

Aftosa pelos FEA’s/AFA’s; 

2 - Em casos de excepcionalidades e em locais onde não há disponibilidade de 

servidores para esta atividade o recebimento poderá ser realizado pelo RT desde que 



22  

comprovadamente treinado para tal ação e com registro no Anexo II (Declaração de 

Recebimento de Vacinas); 

3 - O recebimento deverá ser auditado pelos fiscais estaduais agropecuários e 

agentes de fiscalização agropecuários, durante a etapa de vacinação, com intervalo 

mínimo de quinze (15) dias. 

 

c) DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO: 

 É a declaração onde o proprietário autorizado a comercializar vacina contra a Febre 

Aftosa e/ou Raiva dos Herbívoros e o respectivo responsável técnico da revenda deverão 

assinar, a exemplo do modelo apresentado no anexo 3 e 4. Lembrando que essa declaração 

deve estar sempre atualizada antes de cada etapa de vacinação junto a AGRODEFESA. 

 

d) CONTROLE DE ESTOQUES DE VACINAS: 

 Os Servidores da AGRODEFESA devem conferir o estoque de vacina contra Febre 

Aftosa da revenda e este deve ser anotado no livro ATA de registro de entrada e saída de 

vacinas. Para cada tipo de vacinas (Febre Aftosa, Raiva, Brucelose) deverá ter um livro ATA. 

 

e) LIVRO DE REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE VACINAS: 

 Este livro deve permanecer na REVENDA. É um livro ATA, capa preta. Quando a 

revenda emitir planilhas eletrônicas, estas devem ser impressas e coladas no livro sendo 

devidamente rubricadas, carimbadas e datadas pelos servidores da AGRODEFESA. Caso 

ocorra um erro de preenchimento no livro ATA, este deverá ser anulado e nunca utilizar 

corretivo líquido, pois erro se corrige com errata. Lembrando que o livro ATA é um 

documento AUDITÁVEL.  

Obs.: Está autorizado o uso de sistemas informatizados da própria revenda, porém 

ainda é necessária a presença do livro ATA onde deverão constar o registro das 

aberturas e encerramentos das etapas de vacinação e o estoque atual da revenda, 

assinatura e carimbo do servidor da AGRODEFESA. 

 

 As informações que devem constar neste livro são: 

• Na abertura das etapas de Vacinação: constar as informações de que a revenda 

está autorizada a comercializar a vacina contra Febre Aftosa, constando o saldo 

existente no refrigerador/câmara fria, data, assinatura e carimbo do servidor da 

AGRODEFESA, autorizando o início da comercialização. 

• No fechamento das etapas de Vacinação: Constar as informações de que a 

revenda somente poderá comercializar a vacina contra Febre Aftosa fora da 

etapa de vacinação mediante autorização por escrito da AGRODEFESA, 
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constando o saldo existente no refrigerador/câmara fria, data, assinatura e carimbo 

do servidor da AGRODEFESA, no encerramento da etapa. 

• No recebimento de vacinas: Data, quantidade de vacina recebida, nota fiscal, 

laboratório, partida, fabricação, validade. O servidor da AGRODEFESA deve datar, 

assinar e carimbar. 

• A vacina contra Raiva dos Herbívoros pode ser comercializada durante o ano todo. 

Esta comercialização deverá ser anotada regularmente no livro ATA. Alertamos de 

que durante a etapa de vacinação compulsória a abertura do livro ATA para a 

comercialização da vacina de Raiva dos Herbívoros é obrigatória. 

 

f) OBSERVAÇÕES QUANTO A LAVRATURA DO TERMO DE FISCALIZAÇÃO: 

Descrição da situação/orientações: Colocar nesse campo as ações realizadas pelos 

servidores da AGRODEFESA no momento da visita, relatando precisamente o que foi 

encontrado durante a fiscalização. Instruções dadas ao proprietário, funcionário e/ou RT 

sobre o motivo da visita do servidor AGRODEFESA; 

Assinatura do responsável: dados da pessoa que atendeu o FEA/AFA. Nunca retornar ao 

escritório sem estar com este campo preenchido. Caso a pessoa se recuse assinar o 

documento, registrar a informação no campo da assinatura: “Responsável recusou-se a 

assinar”; 

Data/Hora da Fiscalização: obrigatório; 

Carimbo e assinatura do servidor: não rubricar sem que esteja carimbado, pois só com a 

rubrica é impossível saber quem lavrou o Termo de Fiscalização. Caso não tenha carimbo, 

assine por extenso. 

Demais campos do TF e registro no SIDAGO: visualizar vídeos (tutoriais) POP’S: 

• Vídeo 5.0: lançamento de TF de revenda agropecuária: abertura e 
encerramento de etapa. Disponível pelo link Vídeo 5.0 ou copie e cole o 
endereço a seguir no seu 
navegador: https://sidago.agrodefesa.go.gov.br/site/videos/Projeto%20v%C3
%ADdeos%20PEEV%20-
%20V%C3%ADdeo%205.0%20TF%20revenda%20agropecu%C3%A1ria 

• Vídeo 5.1: lançamento de TF de revenda agropecuária: recebimento de 

vacinas. Disponível pelo link Vídeo 5.1 ou copie e cole o endereço a seguir 

no seu 

navegador: https://sidago.agrodefesa.go.gov.br/site/videos/Projeto_videos_PE

EV_V%C3%ADdeo_5_1_TF_revenda_agropecuaria__01 

 

 

 



24  

ATENÇÃO: 

1) Assine SEMPRE o documento. 

2) Carimbe as duas vias - principalmente se tiver rubricado a assinatura. 

3) Não rabisque ou rasure o TF. Um documento torna-se invalidado quando rasurado, pois 

configura adulteração. 

4) O Termo de Fiscalização deve ser preenchido somente pelo servidor da Agrodefesa que 

procederá a ação fiscalizatória, evitando-se vários tipos de letra no mesmo documento 

oficial. 

  

 

4.2 - DURANTE A ETAPA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA: 

 

 a) LIVRO DE REGISTRO DE ENTRADA E SAIDA DE VACINAS: 

· Da venda de vacinas: Data, nome do produtor para quem foi vendida a vacina, 

propriedade, município, nota fiscal eletrônica, entrada, saída, saldo (carimbo e assinatura do 

serviço oficial) - controle do estoque; 

 

 b) ENTREGA DAS DECLARAÇÕES DE VACINA EM BRANCO: 

 As revendas de vacinas poderão fornecer os formulários de Declarações de 

Vacinação em branco aos proprietários/responsáveis das propriedades. O modelo do 

formulário está disponível no site da Agrodefesa (www.agrodefesa.go.gov.br) e poderá ser 

impresso pelas revendas e produtores. 

Contudo, orientamos sempre a estimular as revendas e produtores rurais a 

procederem a Declaração Online pelo SIDAGO por meio do respectivo acesso de produtor 

rural, na qual o produtor pode lançar as informações do rebanho e vacinação sem ter a 

necessidade de se deslocar ao escritório local do município da respectiva propriedade. 

 

c) FORMULÁRIO DE DEMONSTRATIVO DE TEMPERATURA: 

 Durante as etapas de vacinação a fiscalização dos estabelecimentos comerciais deve 

ser intensificada, com uma periodicidade mínima de duas 

fiscalizações/estabelecimento/semana. Nesta época, a aferição da temperatura dos 

refrigeradores empregados para conservação das vacinas deverá ser realizada pela manhã 

e à tarde. Orientamos o uso de DOIS demonstrativos: uma para o período da manhã e outro 

para o período da tarde. 
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 d) LEITURA DO TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA: 

 Os estabelecimentos comerciais deverão disponibilizar para cada refrigerador um 

termômetro com registro de temperaturas máxima e mínima, identificado para uso exclusivo 

do Serviço Veterinário Oficial. É importante que cada agente FEA/AFA, assim como os 

funcionários cadastrados e os responsáveis técnicos, sejam treinados para leitura correta do 

termômetro. Cabe ao funcionário cadastrado somente a leitura e anotação das temperaturas 

registradas (não deverá “zerar” ou “juntar” o termômetro após as leituras). O manuseio 

indevido do termômetro será considerado infração passível de punição pelo Serviço Oficial.  

No Anexo 02 são apresentados os modelos de termômetros mais comumente 

empregados. Devem ser verificadas a temperatura atual e a sua variação (temperatura 

mínima e máxima). Após a leitura realizada pelo serviço veterinário oficial, as colunas 

que medem a variação máxima e mínima devem ser “zeradas” ou “juntadas”. 

 

IMPORTANTE:  

 O termômetro deve ser colocado na parte central e interna do refrigerador e mantido 

sempre na posição vertical. Nos casos de defeito ou quebra do termômetro, o responsável 

técnico deverá comunicar, de imediato, ao serviço veterinário oficial e promover a 

substituição do mesmo. Questão importante é representada pela conferência de temperatura 

dos refrigeradores durante finais de semana e feriados, especialmente nas épocas das 

etapas de vacinação contra Febre Aftosa e Raiva dos Herbívoros, quando a referida 

conferência deve ser diária e contínua. Nestas datas em específico a leitura deverá ser 

realizada por funcionário da empresa cadastrado pelo serviço veterinário oficial ou pelo 

responsável técnico pela revenda. Independentemente desta possibilidade, deve ser 

informado ao proprietário da revenda que o serviço veterinário oficial tem o direito de acesso 

ao estabelecimento em qualquer dia da semana, incluindo sábados, domingos e feriados. 

 

 e) FISCALIZAÇÃO NAS REVENDAS: 

 Estas fiscalizações devem ser feitas pelos servidores da AGRODEFESA pelo menos 

duas vezes por semana. Estes devem observar as condições de armazenamento das 

vacinas, temperatura das câmaras frias/refrigeradores (Termômetros), preenchimento dos 

valores dessas leituras no formulário de demonstrativo de temperatura. 

 

f) VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: 

• O refrigerador/câmara fria empregado para conservação de produtos 

biológicos somente pode ser usado para este fim, não sendo permitida a 

conservação de outros produtos.  
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• Além de aspectos relacionados à higiene e à contaminação, deve-se evitar ao 

máximo a presença de outros fatores que levem a uma grande frequência de 

abertura do refrigerador, prejudicando a manutenção da temperatura de 

conservação.  

• Nas geladeiras comuns a vacina não deve ser armazenada no congelador ou 

na porta;  

• manter o congelador com gelo e a parte inferior com água, o que contribuirá 

para a manutenção da temperatura em casos de defeito ou falta de energia; 

• Principalmente nas câmaras frias/refrigeradores comerciais deve-se manter 

espaço entre as pilhas dos produtos, inclusive devendo ser adotado o uso de 

paletes de forma a permitir a circulação de ar. 

 

g) EXPEDIÇÃO DE VACINAS: 

 Fiscalizar e orientar, para que toda expedição de vacina, seja feita em caixa 

isotérmica na proporção de 2/3 de gelo para um 1/3 de frascos de vacina. 

 

 

4.3 - PÓS ETAPA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA 

 

a) VENDA DE VACINA FORA DA ETAPA DE VACINAÇÃO: 

 Notificar os estabelecimentos revendedores de vacina no ato do encerramento da 

etapa: “venda de vacina contra Febre Aftosa fora da etapa somente com autorização 

do serviço oficial”.  

A venda de vacinas contra Febre Aftosa para outros estados deverá seguir o 

calendário oficial do estado solicitante, que está disponível no site do Ministério da 

Agricultura Pecuária e Abastecimento: www.agricultura.gov.br. 

 Com relação à vacina contra Raiva dos Herbívoros, a mesma poderá ser 

comercializada em qualquer época do ano, sem a necessidade de autorização para 

comercialização. 

 

b) LIVRO DE REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DE VACINAS: 

 Encerramento da etapa de vacinação: O servidor da AGRODEFESA deverá conferir 

o SALDO/ESTOQUE de vacina, fabricação, vencimento; datar, assinar e carimbar o livro ata. 
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c) FORMULÁRIO DE DEMONSTRATIVO DE TEMPERATURA: 

 O funcionário treinado para leitura de termômetro de máxima e mínima nos 

refrigeradores/câmara fria destinada a conservação de vacinas deve continuar com sua 

função uma vez ao dia fora da etapa. O servidor da AGRODEFESA fora das etapas de 

vacinação deverá manter uma frequência mínima de pelo menos uma visita ao mês em dias 

e horários diferentes, sempre contando com o fator surpresa. 

 

  5. CARTA DE CORREÇÃO DE NOTA FISCAL: 

 Diversos erros cometidos na emissão de documentos fiscais podem ser corrigidos 

mediante a emissão de Carta de Correção Eletrônica. Esta Carta de Correção Eletrônica 

deverá ser emitida no mínimo em 2 (duas) vias, de modo que estas possam ser arquivadas 

com a via do documento fiscal a ser corrigido, a 1ª via em poder do destinatário e a outra em 

poder do emitente. 

 A Carta de Correção Eletrônica não será documento hábil para sanar as 

irregularidades ocorridas na emissão de documentos fiscais relacionadas com: 

a) as variáveis que determinam o valor do imposto; 

b) a correção de dados cadastrais que implique mudança do emitente, tomador, remetente 

ou do destinatário; 

c) a data de emissão da NF ou a data de saída da mercadoria. 
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Anexo 4 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO 

 

Pelo presente, DECLARAMOS ter conhecimento da legislação que rege a comercialização de produtos 

de uso veterinário, com especial atenção à vacina contra a Raiva, estando ciente das obrigações e 

penalidades nela previstas. Declaro, ainda, que me comprometo a: 

 

a) Comunicar à unidade local do serviço veterinário oficial, o recebimento de vacina contra a Raiva 

dos Herbívoros; 

 

b) Entregar a vacina aos consumidores dentro das normas exigidas pela legislação e de acordo com o 

período do calendário oficial estipulado pelo Estado, somente em caixas térmicas e acondicionadas 

com gelo o suficiente (2/3 da caixa) para que possa assegurar boas condições de conservação até o 

seu destino; 

 

c) Emitir toda documentação definida pelo serviço veterinário oficial para controle do comércio de 

vacina contra a Raiva dos Herbívoros; 

 

d) Facilitar a fiscalização por parte do serviço veterinário oficial; 

 

e) Manter atualizada a entrada e saída de vacina contra a Raiva nos formulários estabelecidos pelo 

serviço oficial; e 

 

f) Comunicar à unidade local do serviço veterinário oficial qualquer avaria no refrigerador ou 

termômetro, que implique em possíveis prejuízos na conservação ou aferição da temperatura de 

conservação dos produtos biológicos. 

Por ser total expressão da verdade, 

Subscrevo-me, 

_________________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável pela firma 

_________________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável técnico pela revenda 

 

  



32  

Anexo 5 
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2. PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA RAIVA DOS 
HERBÍVOROS 

 

3.1. Procedimento operacional padrão para lançamento dos termos de 
fiscalização no sistema de defesa agropecuária (SIDAGO) relacionados às 
atividades do programa estadual de controle da raiva dos herbívoros (PECRH) 
e encefalopatia espongiforme bovina (EEB) 
 

 

AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 
GERÊNCIA DE SANIDADE ANIMAL 

 PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA RAIVA DOS 
HERBÍVOROS 

POP GESAN Nº. 009/2017 

Nº de Folhas 
 

08 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA LANÇAMENTO DOS 
TERMOS DE FISCALIZAÇÃO NO SISTEMA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 
(SIDAGO) RELACIONADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTADUAL DE 
CONTROLE DA RAIVA DOS HERBÍVOROS (PECRH) E ENCEFALOPATIA 
ESPONGIFORME BOVINA (EEB). 

Data da 
Emissão 

 
26/05/2017 

 

1.  OBJETIVO: 

 Descrever o procedimento operacional padrão para lançamento dos termos de 

fiscalização (TF) no sistema de defesa agropecuária (SIDAGO) relacionados às atividades 

do Programa Estadual de Controle da Raiva dos Herbívoros (PECRH) e Encefalopatia 

Espongiforme Bovina (EEB). 

2. COMPETÊNCIAS: 

  Compete à Agência Goiana de Defesa Agropecuária (AGRODEFESA) a execução 

das ações do PECRH e outras encefalopatias (EEB), no que se refere a sua 

operacionalização no âmbito estadual, destacando-se as ações de cadastramento de 

propriedades rurais, o cadastramento e monitoramento de abrigos de morcegos 

hematófagos, a execução da vigilância em áreas ou propriedades de risco, o atendimento 

aos focos da doença, ações de educação sanitária, promoção e fiscalização da vacinação 

dos rebanhos, monitoramento bimensal de bovinos importados, atendimento a denúncia de 

alimentação com cama de aviário, vigilância de alimentos para ruminantes, com colheita de 

material. 

3.  LEGISLAÇÃO: 

• Lei Estadual nº 13.998 de 13 de dezembro de 2001. 
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• Instrução Normativa 005 de 01 de março de 2002, que aprova as normas técnicas 

para o controle da Raiva dos Herbívoros Domésticos. 

• Instrução Normativa 002 de 15 de março de 2017, que estabelece no estado de 

Goiás as regiões de alto risco e de baixo risco para Raiva dos Herbívoros. 

• Manual Técnico 2009 – Controle da Raiva dos Herbívoros. 

4. DESCRIÇÃO: 

  Este procedimento refere-se às ações que devem ser exercidas pelos servidores da 

AGRODEFESA no lançamento dos TFs no sistema de defesa agropecuária (SIDAGO) 

relacionados às atividades do Programa Estadual de Controle da Raiva dos Herbívoros 

(PECRH) e Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB). 

4.1–AÇÕES FISCALIZATÓRIAS EM REVENDAS AGROPECUÁRIAS: 

a)  Objetivo –Fiscalização > Subobjetivos: 

• Armazenagem – Inclui leitura de temperatura, verificação de condições de 

armazenamento e todas as demais ações como abertura e encerramento de etapas 

de vacinação. 

 

 

b) Objetivo–Cadastro>Subobjetivos: 

• Vistoria – inclui a vistoria realizada anualmente nas revendas agropecuárias, para 

emissão de laudo de vistoria. 
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4.2– AÇÕES FISCALIZATÓRIAS EM PROPRIEDADE RURAL: 

a) Objetivo – Fiscalização/saúde animal > Subobjetivos 

• Contagem de rebanho 
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• Propriedades Inadimplentes na etapa de vacinação 

 

 

b) Objetivo – Vigilância ativa> Subobjetivos 

• Atendimento a foco de raiva dos herbívoros: 

 

 

 

 

 



37  

• Cadastro e revisão de abrigos: 

 

 

 

 

• Coleta de amostras: 
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• Vacinação Assistida – Inclui o acompanhamento de vacinações assistidas, cujas 

propriedades deverão ser marcadas previamente no SIDAGO. 

 

 

 

• Vacinação fiscalizada – Inclui o acompanhamento de vacinação fiscalizada. 
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• Vacinação Oficial – Inclui a realização de vacinação oficial por servidores da 

AGRODEFESA. 

 

 

 

• Vistoria de Rebanho/animal – Inclui-se a vistoria geral do rebanho à pasto, piquete 

ou curral, sem a realização de inspeção clínica de rebanho. 
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• Monitoramento de bovinos importados – acompanhamento de 60 em 60 dias de 

bovinos importados. 

 

 

 

c) Objetivo – Vigilância passiva > Subobjetivos 

• Atendimento a notificação de suspeita de enfermidades  
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

 É importante que os termos de fiscalização (TF) sejam lançados adequadamente, de 

acordo com a atividade desenvolvida nas diversas ações fiscalizatórias. As informações na 

descrição do TF devem ser claras e objetivas, de modo a contemplar todo o processo de 

fiscalização previsto nos manuais. 

 Os lançamentos adequados dos TFs permitirão a emissão de relatórios que 

correspondem às diversas ações do Programa Estadual de Controle da Raiva dos 

Herbívoros (PECRH) e Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB) e demonstrando a 

execução da vigilância ativa e passiva pela AGRODEFESA. 

OBSERVAÇÃO: Para atividades realizadas em Unidades Locais deverão ser emitidos 

apenas Termos de Atividade 
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3.2. Procedimento operacional padrão para atendimento a notificações e casos 
positivos com resultado laboratorial para raiva dos herbívoros em área de alto 
e baixo risco 

 

 

AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 
GERÊNCIA DE SANIDADE ANIMAL 

 PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA 
RAIVA DOS HERBÍVOROS 
POP GESAN Nº. 007/2017 

Nº de Folhas 
 

06 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA ATENDIMENTO A 
NOTIFICAÇÕES E CASOS POSITIVOS COM RESULTADO 
LABORATORIAL PARA RAIVA DOS HERBÍVOROS EM ÁREA DE ALTO 
E BAIXO RISCO. 

Data da 
Emissão 

 
22/01/2021 

 

1. OBJETIVO: 

 Descrever o procedimento operacional padrão para atuação do Serviço Oficial 

de Defesa Sanitária Animal do Estado de Goiás – AGRODEFESA, no atendimento a 

notificações e casos com resultado laboratorial positivo para Raiva dos Herbívoros 

em áreas de alto e baixo risco. 

 

2. COMPETÊNCIAS: 

  Compete à Agência Goiana de Defesa Agropecuária (AGRODEFESA) a 

execução das ações do PNCRH, no que se refere a sua operacionalização no 

âmbito estadual, destacando-se as ações de cadastramento de propriedades rurais, 

o cadastramento e monitoramento de abrigos de morcegos hematófagos, a 

execução da vigilância em áreas ou propriedades de risco, o atendimento aos focos 

da doença, ações de educação sanitária, a promoção e a fiscalização da vacinação 

dos rebanhos, além da capacitação de recursos humanos.  

3.  LEGISLAÇÃO: 

• Lei Estadual nº 13998 de 13 de dezembro de 2001. 

• Instrução Normativa 005 de 01 de março de 2002, que aprova as normas 

técnicas para o controle da Raiva dos Herbívoros Domésticos. 

• Instrução Normativa 002 de 15 de março de 2017, que estabelece no estado 

de Goiás as regiões de alto risco e de baixo risco para Raiva dos Herbívoros. 
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• Manual Técnico 2009 – Controle da Raiva dos Herbívoros. 

4. DESCRIÇÃO: 

  Este procedimento refere-se às ações que devem ser exercidas pelos 

servidores da AGRODEFESA no atendimento a notificações e casos com resultado 

laboratorial positivo para Raiva dos Herbívoros em áreas de alto e baixo risco. 

4.1 NOTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE RAIVA: 

Cabe ao proprietário notificar imediatamente ao Serviço Veterinário Oficial 

(SVO) a suspeita de casos de raiva em herbívoros, bem como a presença de 

animais apresentando mordeduras por morcegos hematófagos, ou ainda informar a 

existência de abrigos desses morcegos. 

 Sendo a raiva uma enfermidade de notificação compulsória, caberá 

sanção legal ao proprietário que não cumprir com esta obrigatoriedade. 

 Sempre que o SVO for notificado da suspeita de ocorrência da raiva em 

herbívoros, como também da espoliação no rebanho por morcegos, deverá atender 

à notificação o mais rápido possível, em período não superior a 24 horas. Quando 

necessário, deverá ser coletado material para diagnóstico laboratorial, como também 

deverá ser promovido o controle da população de morcegos Desmodus rotundus. 

 A partir de janeiro de 2020 as notificações podem ser realizadas através do 

Sistema Brasileiro de Vigilância e Emergências Veterinárias na plataforma e-

SISBRAVET, sendo que os atendimentos às notificações serão obrigatoriamente 

registrados nesta plataforma. 

Todos os profissionais envolvidos diretamente nas atividades de 

controle da doença devem estar protegidos mediante vacinação preventiva e 

comprovadamente imunizados por sorologia, conforme prevê a OMS. 

 

4.2 COLHEITA DE MATERIAL E EXAMES DE LABORATÓRIO: 

O diagnóstico laboratorial é essencial para a definição de foco, pois somente 

será considerada a ocorrência de um foco de raiva quando houver um ou mais casos 

da doença confirmados mediante testes laboratoriais. 

1 – A colheita das amostras de animais suspeitos de estarem acometidos de 

raiva deverá ser efetuada por médico veterinário, que esteja devidamente imunizado; 

2 – A responsabilidade pelo envio do material suspeito de raiva deve sempre 

ser exclusiva do médico veterinário (oficial ou autônomo); 
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3 – Deverão ser coletadas e enviadas ao laboratório, para diagnóstico, 

amostras de todos os animais mortos com sinais clínicos compatíveis com 

encefalites: 

• Ruminantes – deverão ser coletadas amostras do Sistema Nervoso 

Central (SNC), o encéfalo (córtex, cerebelo e tronco cerebral), de 

acordo com o Manual de Procedimentos para o Diagnóstico das 

Doenças do Sistema Nervoso Central de Bovinos. 

• Equídeos - deverão ser coletadas amostras do Sistema Nervoso 

Central (SNC), encéfalo e medula. 

            4 – A amostra coletada deve ser acondicionada em frasco com tampa ou 

saco plástico duplo, hermeticamente fechado, identificada e colocada dentro de uma 

caixa isotérmica, podendo ser resfriada (2ºC a 4ºC) ou congelada. 

• A amostra deve ser enviada e/ou entregue ao laboratório 

preferencialmente até 24 horas após a colheita, em caixa isotérmica 

perfeitamente vedada; 

• O Formulário Único de Requisição dos Exames para Síndromes 

Neurológicas- FORM –SN e o FORM-LAB gerados pelo e-SISBRAVET 

deverão acompanhar as amostras enviadas ao laboratório em formato 

eletrônico. 

   

4.3 ATUAÇÃO EM FOCOS:                    

1 - Em caso de suspeita de raiva ou de qualquer outra síndrome nervosa, o 

veterinário do SVO deverá seguir os procedimentos de atendimento de notificação 

de enfermidade na plataforma e-SISBRAVET conforme fluxo de ações da 

plataforma. Deverá ser aberto um FORM-IN, que será inserido no e-SISBRAVET 

gerando numeração automática deste formulário. 

2 – Após a confirmação laboratorial do diagnóstico da raiva, uma equipe se 

deslocará para a propriedade de origem do animal infectado e dará prosseguimento 

à investigação epidemiológica. Este procedimento deverá ser feito no prazo máximo 

de 24 horas após a notificação do resultado laboratorial positivo ou notificação. 

3 – Em áreas de baixo risco (vacinação não obrigatória): 

• Gerar FORM-COM no e-SISBRAVET para notificação do resultado ao 
proprietário; 

• Comunicar o proprietário do resultado positivo para raiva; 
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• Comunicar as autoridades de saúde do município da ocorrência de raiva na 

propriedade rural; 

• Orientar as pessoas que tiveram contato com o animal positivo a procurarem o 

posto de saúde, alertando-as para o possível risco de contrair a enfermidade; 

• Notificar o proprietário da obrigatoriedade da vacinação dos rebanhos herbívoros 

contra a raiva e todos os vizinhos dentro do raio de 12 km e reforço da vacinação 

com 30 dias; 

• Bloquear no SIDAGO a propriedade foco e os vizinhos no raio de km até a 

comprovação da vacinação da Unidade Local; 

• Aplicar formulário de registro de vigilância ativa (anexo I), principalmente com 

relação ao item 16, na propriedade foco e em todas as outras que estão no raio 

de 12 km; 

• Preencher um Termo de Fiscalização, discriminando dados referentes ao 

rebanho acometido e possível localização de abrigos de morcegos. Relatar todas 

as informações que julgar pertinente; 

• Realizar atividades em educação sanitária sobre a raiva junto aos proprietários e 

comunidades dentro do raio de 12 km; 

• Após a conclusão das fiscalizações realizadas, informar a equipe de raiva de sua 

regional, conforme previsto na portaria nº 627/20, para dar início aos trabalhos de 

controle do morcego hematófago. 

 

            4 – Em áreas de alto risco (vacinação obrigatória):  

• Gerar FORM-COM no e-SISBRAVET para notificação do resultado ao 
proprietário; 

• Comunicar o proprietário do resultado positivo para raiva; 

• Comunicar as autoridades de saúde do município da ocorrência de raiva na 

propriedade rural; 

• Orientar as pessoas que tiveram contato com o animal positivo a procurarem o 

posto de saúde, alertando-as para o possível risco de contrair a enfermidade; 

• Notificar o proprietário da obrigatoriedade do reforço da vacinação dos rebanhos 

herbívoros contra a raiva e todos os vizinhos dentro do raio de 12 km, a partir de 

30 dias da vacinação compulsória;  
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• Aplicar formulário de registro de vigilância ativa (anexo I), principalmente com 

relação ao item 16, na propriedade foco e em todas as outras que estão no raio 

de 12 km; 

• Preencher um Termo de Fiscalização, discriminando dados referentes ao 

rebanho acometido e possível localização de abrigos de morcegos. Relatar todas 

as informações que julgar pertinente;  

• Realizar atividades em educação sanitária sobre a raiva junto aos proprietários e 

comunidades dentro do raio de 12 km; 

•  Após a conclusão das fiscalizações realizadas, informar a equipe de raiva de sua 

regional, conforme previsto na portaria nº 627/20, para dar início aos trabalhos de 

controle do morcego hematófago. 

 

4.4 CONSIDERAÇÔES FINAIS: 

Todos os modelos de formulários e demais manuais de competência da 

Gerência de Sanidade Animal encontra-se no SIDAGO > Protocolo devidamente 

atualizados. Assim, orienta-se que sejam verificados estes modelos anteriormente ao 

deslocamento para as propriedades rurais.  

Com o advento da plataforma e-SISBRAVET, todas as informações 

referentes ao atendimento de síndromes nervosas deverão obrigatoriamente ser 

inseridas neste sistema, não sendo mais necessário o lançamento na SivCont. 

 

OBS: O check list do material de consumo e permanente, desinfetante, bem como 

formulários utilizados para coleta e demais Equipamentos de Proteção Individual 

necessários ao atendimento à notificação deverá ser conferido antes do 

deslocamento à propriedade rural. 
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ANEXO I 
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3.3. Procedimento operacional padrão par atuação do serviço oficial para 
fiscalização de alimentos para ruminantes em estabelecimento de criação 
 

 

 

AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 
GERÊNCIA DE SANIDADE ANIMAL 

PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA RAIVA 
DOS HERBÍVOROS 

POP GESAN Nº. 006/2017 

Nº de 
Folhas 

24 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA  ATUAÇÃO  DO 
SERVIÇO OFICIAL PARA A FISCALIZAÇÃO DE ALIMENTOS PARA 
RUMINANTES EM ESTABELECIMENTO DE CRIAÇÃO 

Data da 
Emissão 

25/05/2017 

 

1. OBJETIVO: 

Descrever o procedimento operacional padrão para atuação do Serviço Oficial de Defesa 

Sanitária Animal do Estado de Goiás – AGRODEFESA, na fiscalização, de alimentos para 

ruminantes em estabelecimento de criação e uniformizar os procedimentos realizados pelas 

unidades locais da AGRODEFESA. 

2. DESCRIÇÃO: 

Este procedimento refere-se às ações que devem ser exercidas pelos servidores da 

AGRODEFESA na fiscalização, de alimentos para ruminantes em estabelecimento de criação. 

Trata-se de todo e quaisquer documentos que contenham informações referentes aos 

procedimentos adotados pelo serviço. 

– MATERIAS A SEREM LEVADOS PARA A FISCALIZAÇÃO: 

• Espelho da ficha do produtor rural a ser fiscalizado; 

• Termos de Fiscalização; 

• Termo de Colheita de Amostra e de Identificação dos animais; 

• Embalagens para coleta do alimento suspeito; 

• Brincos; 

• Aplicadores; 

• Cartilhas ou folders para distribuição aos produtores rurais; 

• Crachá; 

• Carimbo de identificação do servidor; 

• Caneta esferográfica e caneta de marcação definitiva; 

• GPS; 
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• Máquina fotográfica ou celular. 
 

Observações: 

• Tanto nas fiscalizações ativas quanto nas passivas, agir de forma discreta e com 

prudência; 

• Evitar ficar a sós com o fiscalizado; 

• Evitar comentar que se trata de denúncia, se for o caso; 

• Mesmo que não haja materialidade nas fiscalizações (passivas ou ativas), preencher 

o Termo de Investigação para comprovar a fiscalização; 

• Sempre que possível agendar as fiscalizações em conjunto com a Polícia Militar, 

especialmente em casos de denúncia em que a possibilidade de serem procedentes 

é alta; 

• O ideal é a realização da fiscalização com no mínimo três servidores, em face de 

dificuldade no momento da identificação dos animais. 

– PROCEDIMENTOS NA PROPRIEDADE: 

a) Durante as fiscalizações esteja atento desde o momento em que se entra   ou se 

avista a propriedade rural, procurando por cochos e/ou sacos amontoados ou lonas 

em locais afastados ou escondidos; 

b) Tente localizar os limites da propriedade rural para direcionar a fiscalização; 

c) O fornecimento de alimentos proibidos não é realizado próximo às sedes  das 

propriedades rurais, a cama de frango normalmente é fornecida às escondidas; 

d) Na fiscalização feita na propriedade rural, verifique se não há cama  de frango 

estocada nas proximidades da sede, cochos e currais. Em caso positivo é forte 

indício do seu uso para a alimentação de ruminantes em locais mais afastados; 

e) Caso não exista cama de frango estocada próxima à sede, cochos  ou currais 

verifiquem em locais mais afastados, tais como cochos distantes, aglomeração de 

animais, casas abandonadas, capões de matas e outros locais em que o produto 

poderia estar sendo estocado e fornecido aos animais. 

f) Registre tudo por meio de fotografias: 

• Cocho com a cama de frango; 

• Animais consumindo ou com acesso a cama de frango; 

• A colheita da cama de frango, preferencialmente com testemunhas   ou com 

os animais ao fundo; 
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• Fotografar individualmente os animais ou pelo menos em pequenos lotes (o 

ideal é que já estejam brincados). Esse  procedimento  é muito importante 

para se compará-los com os animais que serão abatidos/sacrificados; 

• O processo de identificação dos animais; 

• O produtor conversando com os fiscais. 

 

– IDENTIFICAÇÃO DOS ANIMAIS COM ACESSO À CAMA DE FRANGO: 

a) Caso sejam encontrados animais consumindo ou com acesso ao alimento suspeito, 

deve ser colhida uma amostra (separando-se posteriormente em uma amostra de 

prova e outra contraprova) por lote de animais com  acesso ao alimento 

suspeito;Cada uma dessas amostras fiscais (prova e contraprova) deverá ter uma 

mesma numeração (ex.: 01/Agrodefesa/2017), contudo a numeração do lacre dos 

recipientes será diferente: 

b) Depois que se colher as amostras e se preencher os termos, os ruminantes que 

estavam com acesso ao produto proibido, mesmo que não estiverem consumindo 

naquele momento, devem ser identificados; 

c) A responsabilidade de identificar os animais é do produtor rural, porém os fiscais 

podem auxiliar no processo; 

d) Aplicar o brinco no centro da orelha entre as cartilagens, soltando rapidamente o 

aplicador após fixar o brinco para diminuir o risco de rasgar  a orelha do animal. Se 

possível colocar pasta cicatrizante/repelente no  local da aplicação; 

e) É imprescindível o detalhamento dos animais identificados (raça, sexo, idade, 

pelagem e espécie) para se comparar com os dados encaminhados no relatório de 

abate;Numerar Os Termos de Fiscalização, Investigação e Identificação dos animais 

(IN 41/09 –MAPA); 

f) Preencher o Termo de Fiscalização que comprove a atividade fiscalizatória da 

AGRODEFESA. 

– PREENCHIMENTO DOS TERMOS: 

Os termos a serem usados nas fiscalizações são os constantes na IN 41/09-MAPA. 

Seguem como anexo os termos, alguns preenchidos como modelo de  acordo com a 

situação encontrada pela fiscalização. Orientamos que o termo de fiscalização da AGRODEFESA 

deverá ser preenchido normalmente, como todos  os trabalhos de rotina que são desenvolvidas 

pela fiscalização.
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– CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

• Comunique verbalmente ao produtor rural as informações contidas nos termos 

utilizados, especialmente sobre a proibição da retirada dos brincos e a 

movimentação dos animais. 

• Comunique que todo tipo de desobediência poderá agravar a situação do autuado 

no processo penal que correrá na esfera federal, paralelamente ao processo 

administrativo do MAPA. 

• Na GTA de cobertura para o abatedouro deve constar: Os animais acobertados por 

esta GTA consumiram proteína de origem animal. 

• Os termos de fiscalização deverão ser assinados por todos os que participarem das 

fiscalizações, inclusive os Policiais Militares. 

• A cada 60 ou 90 dias é conveniente que a propriedade seja fiscalizada para se 

conferir se não houve a movimentação de animais. 

 

TERMOS 

a) Modelo de termo de Investigação em branco. 
b) Modelo de termo de investigação (com consumo de cama  de aviário). 
c) Modelo de termo de investigação (sem consumo de cama  de aviário). 
d) Modelo de termo de investigação (com indícios de consumo de cama de aviário). 
e) Modelo de termo de colheita e envio de amostras para análise de produtos para 

alimentação animal. 
f) Modelo de ofício de envio de amostra ao laboratório. 
g) Modelo de requerimento do fiscalizado para amostra de contra prova. 
h) Modelo de relatório de identificação individual de ruminantes. 
i) Modelo de termo de comunicação de resultado de amostra fiscal positivo. 
j) Modelo de termo de comunicação de resultado negativo. 
k) Modelo de termo de comunicação de agendamento de contra prova. 
l) Modelo de termo de comunicação de resultado laboratorial de contra prova 

positivo. 
m) Modelo de termo de envio de ruminantes que ingeriram subprodutos de origem 

animal para abate RETIRAR MODELO – POSSUI IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOR 
n) Modelo de termo de interdição de rebanho. 

o) Modelo de relatório sacrifício/abate de ruminantes que tiveram acesso a alimento 
contendo subproduto de origem animal. 

p) Modelo de termo de fiscalização e armazenagem de amostra. 
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q) Modelo de termo de fiscalização MAPA preenchido. 
r) Modelo de termo de fiscalização MAPA em branco. 

 

s) 
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO NO 

ESTADO DE GOIÁS 

TERMO DE INTERDIÇÃO DE REBANHO 

 

Amostra 

Nº   

 

Aos...........dias  do   mês  de...............................do   ano   de  20.......,  no  estabelecimento   denominado 

...............................................................................................................localizado ................................ 

.......................................................................................................................................................  no 
município .....................................................UF...........................................de propriedade do(a) 

Sr(a)..............................................................................................................residente 

........................................................no           município          ..................................................................... 

CEP............................     UF..........,     compareceram os      Fiscais      Federais     Agropecuários 

................................................ 

Carteira Fiscal nº ................... lotado na Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento no Estado de Goiás, acompanhado do(s) 
servidore(s).............................................................................................................., quando lavrou o 

presente termo, interditando a movimentação do rebanho do estabelecimento  acima  citado,  até  
ulterior deliberação, ficando neste período proibida a saída de bovinos conforme relação abaixo ou 
anexa, por ter sido detectada o fornecimento de cama de aviário, e em cumprimento ao que dispõe a 
Instrução Normativa nº. Fica, portanto, o detentor dos animais como fiel depositário dos mesmos e o 
não cumprimento da interdição implicará ao infrator as cominações penais vigentes. Cabe ao 
proprietário, o recurso da contra-prova e para tanto, esta poderá ser requerida dentro do prazo  de  
quinze dias após a notificação do resultado laboratorial. O presente termo foi lavrado em 4 (quatro)  vias 
de igual teor, que depois de lido e de acordo, vai assinado pelo médico veterinário oficial acima citado, 
pelo proprietário ou responsável pelos animais do estabelecimento interditado e pela(s) testemunha(s) 
abaixo identificada(s). 
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População Bovina 

Bezerro (as) 04 a 12 meses: animais 

Novilhas – 12 a 24 meses animais 

> 24 meses animais 
Novilhos – 12 a 24 meses animais 

24 a 36 meses animais 

> 36 meses animais 

Vacas animais 

Touros animais 

Total animais 

 

 

 

 

Proprietário ou responsável Fiscal Federal Agropecuário 

Nome: Nome: 

CPF: Matrícula: 

20 

      

 

Testemunha Testemunha 

Nome: Nome: 

RG ou CPF: RG ou CPF: 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO - MAPA. 
SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA NO ESTADO DE GOIÁS 

 

RELATÓRIO DE SACRIFÍCIO/ABATE DOS RUMINANTES QUE TIVERAM 

ACESSO A ALIMENTO CONTENDO SUBPRODUTO DE ORIGEM ANIMAL 

PROIBIDO NA SUA ALIMENTAÇÃO 

Produtor: DATA: 

 

Faz/Munic: FOLHA Nº 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹  Identificação  aplicada  pelo  órgão  de  defesa  sanitária  animal  ou,  no  caso  de  animal  registrado  em  assoc2i1ação 

² Identificação usual na propriedade, se houver. 

³ Idade comprovada por registro na associação de raça ou estimada pelo médico veterinário oficial. 

 

  _      

Auditor Fiscal Federal Agropecuário  Responsável pela Propriedade 
(nome e assinatura)

Nº de 
identificação 
individual¹ 

Nº de 
identificação 
de manejo² 

Espécie Raça Idade³ Pelagem Sexo 
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4. PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE E ERRADICAÇÃO DA 
BRUCELOSE E TUBERCULOSE BOVINA E BUBALINA 

 

4.1. Procedimento operacional padrão para certificação de propriedades livres – de 
brucelose; de tuberculose ou de brucelose e tuberculose 
 

Agência Goiana de Defesa Agropecuária 

Gerência de Sanidade Animal 
Programa Estadual de Controle e Erradicação da 

Brucelose e Tuberculose Animal 
POP GESAN nº 002/2017 

Nº de Folhas 

 
17 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA CERTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES LIVRES 
– DE BRUCELOSE; DE TUBERCULOSE OU DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE 

Data da Emissão:  27/01/2017                           Data da última revisão: 20/05/2019 

 

1. OBJETIVO 

Orientar quanto aos procedimentos do serviço de defesa sanitária animal frente aos 
processos de certificação de propriedades livres de Brucelose, Tuberculose ou Brucelose e 
Tuberculose, em atendimento ao novo regulamento técnico do Programa Nacional de 
Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal. 

2. GLOSSÁRIO 
1. Brucelose: doença zoonótica causada pela bactéria Brucella abortus, 

caracterizada por infertilidade e aborto no final da gestação nas espécies bovina e 
bubalina;  

2. Tuberculose: doença zoonótica causada pela bactéria Mycobacterium bovis, que 
provoca lesões granulomatosas, afetando as espécies bovina e bubalina;  

3. Médico veterinário cadastrado: médico veterinário que atua no setor privado, 
cadastrado no Serviço Veterinário Estadual – SVE para executar a vacinação 
contra a brucelose;  

4. Médico veterinário habilitado: médico veterinário que atua no setor privado e 
que, aprovado em Curso de Treinamento em Métodos de Diagnóstico e Controle 
da Brucelose e Tuberculose, reconhecido pelo Departamento de Saúde Animal – 
DSA, está apto a executar determinadas atividades previstas no PNCEBT, sob a 
supervisão do serviço veterinário oficial. Responsável Técnico pela certificação 
(RT);  

5. Médico veterinário oficial: médico veterinário do serviço veterinário oficial;  

6. Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários do Sistema Unificado de 
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Atenção à Sanidade Agropecuária: rede de laboratórios constituída por 
Lanagros e laboratórios credenciados pelo MAPA; 

7. Unidade local do serviço veterinário estadual ou Unidade de Atenção 
Veterinária: escritório do serviço veterinário estadual que, sob coordenação de 
médico veterinário oficial, é responsável pelas ações de vigilância e atenção 
veterinária em um ou mais municípios.  

8. Serviço veterinário oficial (SVO): serviço composto pelas autoridades 
veterinárias oficiais, pertencentes ao MAPA e aos serviços veterinários estaduais;  

9. reteste: teste realizado a partir de nova amostra colhida, do(s) mesmo(s) 
animal(is), nas condições estabelecidas pelo PNCEBT;  

10. Teste de rebanho: um ou mais testes de diagnóstico aplicados simultaneamente 
em todos os animais presentes num rebanho, excluindo-se aqueles que, de 
acordo com esta Instrução Normativa, não devem ser submetidos a testes de 
diagnóstico para brucelose ou tuberculose;  

11. Teste confirmatório: um ou mais testes utilizados para obter diagnóstico 
conclusivo em animais que apresentaram previamente reação em teste de rotina;  

12. Teste de rotina: é o primeiro teste de diagnóstico para brucelose ou tuberculose, 

visando identificar animais com suspeita de infecção ou obter diagnóstico 

conclusivo;  

13. Eutanásia: indução da morte por meio de método que ocasione perda rápida e 
irreversível da consciência, com o mínimo de dor e angústia ao animal;  

14. Propriedade foco: propriedade com casos positivos de brucelose ou tuberculose, 
de acordo com o PNCEBT. 

15. Propriedades passíveis de saneamento: propriedades foco de brucelose ou 
tuberculose. 

16. Propriedade certificada como livre de brucelose, tuberculose ou ambas: são 
as propriedades de criação de bovinos e/ou bubalinos que cumpriram as medidas 
de controle e erradicação da brucelose ou da tuberculose, prevista na Instrução 
Normativa SDA n° 10, de 03 de março de 2017. 

3. DESCRIÇÃO 

As propriedades que desejarem obter a certificação de livre de brucelose, tuberculose 
ou ambas, devem seguir os seguintes passos: 

 

1º Passo – Requerimento para certificação 

Para certificação de estabelecimento de criação livre de brucelose ou de tuberculose, a 
adesão é voluntária e deve ser formalmente solicitada à Unidade local do serviço veterinário 
estadual, na qual o estabelecimento de criação encontra-se cadastrado ou respectiva UAV 
(Unidade de Atenção Veterinária). O proprietário ou médico veterinário habilitado 



73 
 

responsável pela certificação, deverá preencher e entregar na Unidade local, o Documento I 
e seu anexo e o Documento II. 

É importante destacar, que todas informações contidas no anexo ao requerimento de 
certificação, deverão ser preenchidas.  

No CAMPO 4 – tipo de exploração, deve marcar uma única opção, aquela que melhor 
caracterize o rebanho amostrado no estabelecimento de criação. Entendem-se por “corte” 
aqueles rebanhos destinados à cria, recria e engorda ou qualquer uma destas fases 
separadamente, desde que os animais tenham como objetivo final a engorda para posterior 
abate (pecuária de corte) e produção de carne. A existência de alguns animais para produção 
de leite no estabelecimento de criação (geralmente para consumo próprio), não 
descaracteriza esse rebanho como sendo de corte, desde que esta produção leiteira não seja 
uma atividade de importância econômica. 

Entendem-se por “leite” os rebanhos que podem ser caracterizados como pertencentes 
à pecuária de leite. Têm por finalidade e atividade principal a produção leiteira, independente 
do destino dado ao leite produzido (consumo próprio ou venda). Outras situações deverão ser 
apresentadas a Gerência de Sanidade Animal, para análise caso a caso. 

 
Documento I – Requerimento endereçado ao Presidente AGRODEFESA e anexo 
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2º Passo – Vistoria inicial 

O Fiscal Estadual Agropecuário – Médico Veterinário, responsável pela Unidade local 
da AGRODEFESA do município onde a propriedade está cadastrada, procederá à vistoria da 
propriedade, emitindo o Parecer Técnico para início da Certificação (Documento III). 

O Termo de fiscalização deverá ser lançado no SIDAGO: programa – Programa 
Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose>Objetivo – 
Certificação de propriedade> Subobjetivo: Livre de Brucelose/Tuberculose. O Parecer 
Técnico deverá ser anexado ao TF de vistoria inicial.  
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O estabelecimento de criação certificado ou em certificação para condição de 
livre de brucelose ou tuberculose fica obrigado a: 

• cumprir medidas de controle e erradicação da brucelose ou da tuberculose, 
previstas na IN SDA n° 10, de  03/03/2017; 

• ter supervisão técnica de médico veterinário habilitado; 

• utilizar sistema de identificação individual dos animas, aprovado pelo 
serviço veterinário oficial; e  

• custear as atividades de controle e erradicação da brucelose ou da 
tuberculose.  
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Vacinação contra brucelose: 

g) Permanece a obrigatoriedade da vacina, na faixa etária de 3 a 8 meses 
de idade, porém o novo regulamento abre ao produtor a possibilidade de 
escolha entre as vacinas B19 e RB51; 

h) Todas as bezerras vacinadas entre 3 e 8 meses devem obrigatoriamente ser 
marcadas no lado esquerdo da cara; 

i) As bezerras vacinadas com amostra B19 serão marcadas com o algarismo 
final do ano de vacinação, ou seja, para o ano de 2019, a marca será “9”. 

j) As bezerras vacinadas entre 3 e 8 meses com amostra RB 51, serão 
marcadas com o a marca “V”; 

k) As bezerras não vacinadas entre 3 a 8 meses de idade deverão, 
obrigatoriamente, ter sua situação vacinal regularizada, mediante a 
utilização da amostra RB51, e o produtor, obrigatoriamente autuado, 
conforme preconizado pela Instrução Normativa Estadual 008/2009; 

l) Fêmeas vacinadas com amostra RB51 acima da faixa etária de 3 a 8 meses 
de idade deverão ser marcadas; 

m) Exclui-se da marcação as fêmeasdestinadas ao Registro Genealógico, 
quando devidamente identificadas, e as fêmeas identificadas 
individualmente por meio de sistemapadronizado pelo serviço 
veterinário estadual; 

 

3º Passo – Início da realização dos testes 

Após o Parecer Técnico favorável à certificação, o médico veterinário habilitado 

estará autorizado a realizar a primeira bateria de exames. Antes da emissão do 

parecer favorável a certificação, a Unidade deverá verificar a Lista atualizada dos 

Médicos Veterinários Habilitados no PNCEBT/GO e checar se o responsável técnico 

pela certificação está apto a realizar os testes de brucelose e tuberculose. 

DA CERTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE CRIAÇÃO LIVRE DE 
BRUCELOSE  
 

A obtenção do certificado de estabelecimento de criação livre de brucelose está 
condicionada ao cumprimento dos seguintes requisitos: 

g) todas as fêmeas, entre três e oito meses de idade, devem ser vacinadas 
contra brucelose; 

h) realizar dois testes de rebanho negativos consecutivos, com intervalo de seis 
a doze meses, sendo o segundo realizado em laboratório da Rede Nacional 
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de Laboratórios Agropecuários do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 
Agropecuária (constituída por Lanagros e laboratórios credenciados pelo 
MAPA); 

• Os testes sorológicos de diagnóstico para brucelose serão realizados 
em animais identificados individualmente, de acordo com os seguintes 
critérios: 

• fêmeas com idade igual ou superior a vinte e quatro meses, se 
vacinadas com a B19; 

• fêmeas com idade igual ou superior a oito meses, se vacinadas 
com RB51 ou não vacinadas; e 

• machos com idade igual ou superior a oito meses, destinados à 

reprodução. 

 

Observação: fêmeas submetidas a testes sorológicos de diagnóstico de 
brucelose no intervalo de 15 dias antes e até 15 dias depois do parto ou 
aborto, cujos resultados sejam negativos, deverão ser retestadas entre 30 e 60 
dias após o parto ou aborto. 

 

 

IMPORTANTE: O médico veterinário habilitado deverá notificar os resultados 
positivos e inconclusivos em até 48 horas, a coordenação do programa 
estadual de controle e erradicação, mediante ao encaminhamento do atestado 
de realização de testes e termo de compromisso, sob pena de autuação por 
descumprir o disposto no parágrafo único do Art. 22 da Lei Estadual nº 13.998, 
de 13/12/2001, culminando com a aplicação de sanção/multa, conforme 
disciplina o Art. 15. Inciso VI, alínea d, da mesma Lei. 

E-mail para notificação:pecebt.gesan@agrodefesa.go.gov.br 

Animais reagentes deverão, em até 30 dias, ser submetidos a teste 
confirmatório ou, a critério do RT e do proprietário dos animais, serem 
destinados ao abate sanitário ou à eutanásia.  

 

Poderão ser dispensadas da realização dos testes diagnósticos, propriedades 
sem bovinos ou bubalinos que venham a ser povoadas exclusivamente com animais 
provenientes de propriedade certificada livre de brucelose, segundo condições 
definidas pelo DSA.  
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i) O ingresso de animais em estabelecimento de criação certificado ou em 
certificação para condição de livre de brucelose fica condicionado a terem 
origem em estabelecimento de criação livre de brucelose ou á realização de 
dois testes de diagnóstico para brucelose, cumprindo os seguintes requisitos: 

• os dois testes deverão ter resultado negativo;  
• o primeiro teste deverá ser realizado durante os trinta dias que 

antecedem o embarque e o segundo teste até sessenta dias após o 
ingresso no estabelecimento de criação de destino, num intervalo 
mínimo de trinta dias entre testes, sendo que os animais deverão 
permanecer isolados desde o ingresso no estabelecimento até o 
segundo resultado negativo;  

• caso não seja possível manter os animais isolados no 
estabelecimento de criação de destino, os dois testes poderão ser 
efetuados durante os sessenta dias que antecedem o embarque, num 
intervalo de trinta a sessenta dias entre testes;  
 

DA CERTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTO DE CRIAÇÃO LIVRE DE 
TUBERCULOSE 
 

A obtenção do certificado de estabelecimento de criação livre de tuberculose 

está condicionada à realização de dois testes de rebanho negativos consecutivos 

realizados em bovinos e bubalinos a partir de seis semanas de idade, num intervalo 

de seis a doze meses.  

 

Observação: fêmeas submetidas a diagnóstico de tuberculose no intervalo de 
15 dias antes e até 15 dias depois do parto ou aborto, cujos resultados sejam 
negativos, deverão ser retestadas entre 60 e 90 dias após o parto ou aborto, 
obedecendo a um intervalo mínimo de 60 dias entre testes. 

O Teste da Prega Caudal poder ser utilizado como teste de rotina 
exclusivamente na pecuária de corte, desde que a finalidade não seja 
reprodução. 

 

IMPORTANTE: O médico veterinário habilitado deverá notificar os resultados 
positivos e inconclusivos em até 48 horas, a coordenação do programa 
estadual de controle e erradicação, mediante ao encaminhamento do atestado 
de realização de testes e termo de compromisso. O profissional que não 
notificar descumprirá o disposto no parágrafo único do Art. 22 da Lei Estadual 
nº 13.998, de 13/12/2001, culminando com a aplicação de sanção/multa no valor 
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de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme disciplina o Art. 15. Inciso VI, alínea d, 
da mesma Lei. 

E-mail para notificação: pecebt.gesan@agrodefesa.go.gov.br 

Animais inconclusivos e positivos poderão ser submetidos ao Teste Cervical 
Compartativo, em um intervalo de 60 a 90 dias ou, a critério do RT e do 
proprietário dos animais, serem destinados ao abate sanitário ou à eutanásia. 

 

Poderão ser dispensadas da realização dos testes diagnósticos, propriedades 
sem bovinos ou bubalinos que venham a ser povoadas exclusivamente com animais 
provenientes de propriedade certificada livre de tuberculose, segundo condições 
definidas pelo DSA.  

 

O ingresso de animais em estabelecimento de criação certificado ou em 
certificação para a condição de livre de tuberculose fica condicionado a terem origem 
em estabelecimento de criação livre de tuberculose ou à realização de dois testes de 
diagnóstico de tuberculose, cumprindo os seguintes requisitos:  

 

• os dois testes deverão ter resultado negativo;  

• o primeiro teste deverá ser realizado durante os sessenta dias que antecedem 
o embarque e o segundo teste até noventa dias após o ingresso no 
estabelecimento de criação de destino, num intervalo mínimo de sessenta 
dias entre testes, sendo que os animais deverão permanecer isolados desde 
o ingresso no estabelecimento até o segundo resultado negativo;  

• caso não seja possível manter os animais isolados no estabelecimento de 
criação de destino, os dois testes poderão ser efetuados durante os noventa 
dias que antecedem o embarque, num intervalo mínimo de sessenta dias 
entre testes; e  

• os testes serão realizados por médico veterinário habilitado.  
 
4° Passo - Relatório de atividades (Documento IV) 
 

O Médico Veterinário Responsável Técnico apresentará a Unidade local da 
AGRODEFESA, os atestados dos exames realizados nos modelos oficiais, cópias de 
GTA´s daqueles animais positivos e relatórios das atividades conforme modelo do 
Documento IV. 

É OBRIGATÓRIO informar nascimento, morte, compra e venda de animais 
durante todo o processo. 
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A Unidade local da AGRODEFESA, após o recebimento e conferência do relatório de 
atividades do RT (Documento IV), deverá encaminhar a coordenação do PECEBT, para 
autuar em processo, os seguintes documentos: 

• Requerimento endereçado ao Presidente da Agência Goiana de Defesa Agropecuária 
e seu anexo (Documento I); 

• Termo de Compromisso do Médico Veterinário Responsável Técnico pela Certificação 
(Documento II); 

• Parecer Técnico para início da Certificação (Documento III); 

• Relatório de Atividades (Documento IV) –  exames negativos (1° teste); 

 

5º Passo – Processo de certificação 

O segundo teste deverá ser, obrigatoriamente, acompanhado pelo Serviço 
Oficial que emitirá um atestado de acompanhamento do exame e coleta de sangue 
que será remetido ao Laboratório oficial (LABVET – laboratório do Estado de Goiás), 
de acordo com a solicitação da certificação (Documento V - modelo A – para 
Brucelose e Tuberculose, modelo B – para Brucelose e modelo C – para 
Tuberculose). Deverá também ser apresentado pelo profissional o Relatório de 
atividades (Documento IV). 

O Termo de fiscalização de acompanhamento do segundo teste, deverá ser 
lançado no SIDAGO – programa – Programa Estadual de Controle e Erradicação da 
Brucelose e Tuberculose>Objetivo – Certificação de propriedade> Subobjetivo: Livre 
de Brucelose/Tuberculose. O formulário de acompanhamento oficial deverá ser 
anexado ao TF.  

 

Observação: O médico veterinário habilitado deverá informar à unidade local 
do serviço veterinário estadual a data de colheita de sangue para realização 
dos testes mencionados, com antecedência mínima de sete dias, para 
fiscalização pelo serviço veterinário oficial.  
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6º Passo – Parecer final 

• Ao final do processo, a coordenação deverá ter recebido os seguintes 
documentos: 

• Requerimento endereçado ao Presidente da Agência Goiana de Defesa 
Agropecuária e seu anexo (Documento I); 

• Termo de Compromisso do Médico Veterinário Responsável Técnico pela 
Certificação (Documento II); 

• Parecer Técnico para início da Certificação (Documento III); 

• Relatório de Atividades (Documento IV) e atestado de realização de testes (1° 
teste/2° teste/Renovação – Laudo LABVET); 

• Acompanhamento oficial do segundo exame (Documento V); 

• Ao final do processo,  será expedido pela coordenação do PECEBT o 
documento VI, dando encaminhamento ao Gerente de Sanidade Animal - 
GESAN para assinatura (e/ou Coordenação do PECEBT) e posteriormente 
enviado à Diretoria Técnica de Inspeção - DITEC para prosseguimento e 
emissão do certificado. 
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7º Passo – Propriedade Certificada/Renovação da certificação 

A manutenção do certificado de estabelecimento de criação livre de brucelose e 
tuberculose fica condicionada à realização e apresentação ao serviço veterinário 
oficial de testes de rebanho negativos para diagnóstico de brucelose com intervalos 
máximos de doze meses.  

O Médico Veterinário Habilitado responsável pelo estabelecimento certificado 
deverá protocolar na Unidade Local da AGRODEFESA o requerimento (Documento 
VII) de renovação da certificação, no prazo máximo de 30 dias após o vencimento do 
certificado e já agendar a data da colheita de sangue e realização dos testes para 
tuberculose com antecedência mínima de 07 dias. Os testes de diagnóstico para 
renovação deverão ser, obrigatoriamente, acompanhados pelo Serviço Oficial que 
emitirá um atestado de acompanhamento do exame e coleta de sangue que será 
remetido ao Laboratório oficial (LABVET), de acordo com a solicitação da certificação 
(Documento V - modelo A – para Brucelose e Tuberculose, modelo B – para 
Brucelose e modelo C – para Tuberculose). Deverá também ser apresentado pelo 
profissional o Relatório de atividades (Documento IV). 

A detecção de foco em estabelecimento de criação livre resultará na suspensão 
temporária do certificado. 

Para retorno à condição de livre é necessário obter dois testes de rebanho 
negativos, realizados com intervalo de 30 a 90 dias, sendo o primeiro efetuado de 30 
a 90 dias após o abate sanitário ou a eutanásia dos positivos para brucelose e 
noventa a cento e vinte dias, sendo o primeiro teste realizado de sessenta a noventa 
dias após o abate sanitário ou a eutanásia do(s) positivo(s) para tuberculose. 

A realização do segundo teste de rebanho, para retorno à condição de livre, a 
colheita de sangue e os testes para tuberculose, deverá ser acompanhada pelo SVO 
e os testes deverão ser efetuados em laboratório da Rede Nacional de Laboratórios 
Agropecuários do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (LABVET). 

 
 

Observação: Deverá ser preenchido novamente o termo de compromisso caso 
ocorra mudança de responsável técnico habilitado.  
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4.2. Procedimento operacional padrão em suspeita e focos de brucelose, tuberculose 
e leucose visando exportação à união aduaneira 

 

 

Agência Goiana de Defesa Agropecuária 

Gerência de Sanidade Animal 
Programa Estadual de Controle e Erradicação da 

Brucelose e Tuberculose Animal 
POP GESAN nº 005/2012 

Nº de Folhas 

 
12 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO EM SUSPEITA E FOCOS DE BRUCELOSE, 
TUBERCULOSE E LEUCOSE VISANDO EXPORTAÇÃO À UNIÃO ADUANEIRA 

Data da Emissão: 27/06/2012                           Data da última revisão: 13/02/2018 

 

1. OBJETIVO 

 Orientar quanto aos procedimentos do serviço de defesa sanitária animal frente a 

propriedades foco de Brucelose, Tuberculose ou Leucose e propriedades suspeitas de 

Brucelose ou Tuberculose, visando cumprir requisitos para exportação para União Aduaneira. 

2. GLOSSÁRIO 

• Propriedades impedidas: todas as propriedades impedidas de exportar para União 

Aduaneira, ou seja, suspeita de brucelose ou tuberculose ou foco de brucelose, 

tuberculose ou leucose, em virtude de teste realizado a partir de material coletado em 

frigorifico e/ou teste diagnóstico a campo. 

• Propriedades suspeitas: propriedades de origem de animais com resultados 

inconclusivos (2-ME, TCS, TCC) para brucelose ou tuberculose, lesões sugestivas de 

tuberculose, brucelose ou leucose encontradas em frigorífico; ou propriedades nas 

quais os animais serão submetidos a testes confirmatórios (nos casos de 

positividade/reação nos testes AAT, TPC ou TCS) para brucelose ou tuberculose;  

• AAT: Teste de Soroaglutinação com Antígeno Acidificado Tamponado (Teste de 

triagem para Brucelose); 

• 2-ME: Teste do 2-Mercaptoetanol (Teste confirmatório para Brucelose); 

• TCS: Teste Cervical Simples (Tuberculinização simples); 

• TPC: Teste da Prega Caudal (Teste empregado em rebanhos de corte como prova de 

triagem ou como monitoramento); 

• TCC: Teste Cervical Comparativo (Teste confirmatório utilizados em animais 

reagentes ao TCS e ao TPC).  
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• Propriedade foco: propriedade com casos positivos de brucelose ou tuberculose, de 

acordo com o PNCEBT; ou diagnóstico positivo para leucose. 

• Propriedades passíveis de saneamento: propriedades foco de brucelose ou 

tuberculose. 

• Saneamento para Brucelose: exame de todas as fêmeas bovinas e bubalinas com 

idade superior a 24 meses, quando vacinadas entre 3 e 8 meses, fêmeas acima de 8 

meses não vacinadas e machos acima de 8 meses, com eliminação dos animais 

diagnosticados positivos. 

• Saneamento para Tuberculose: exame de todos os animais do rebanho acima de 6 

semanas e eliminação dos animais com resultado positivo; 

• Serviço Veterinário Oficial (SVO): Serviço de Defesa Sanitária Animal do Estado – 

Fiscais Estaduais Agropecuários – AGRODEFESA. 

• União Aduaneira: Grupo de países que englobam Rússia, Bielorússia e 

Cazaquistão. 

3. DESCRIÇÃO 

Considerando os acordos sanitários estabelecidos em relação a certificação sanitária 

internacional de produtos de origem animal exportados à União Aduaneira, a  coordenação do 

Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose receberá a 

comunicação da suspeita ou exame positivo ou inconclusivo para Brucelose, Tuberculose ou 

Leucose. 

A comunicação é feita: 

• por Médico Veterinários Habilitados ao PNCEBT, por meio de diagnóstico a campo; 

• achados de frigorífico, postados pelos Serviços de Saúde Animal e de Inspeção nas 

SFAs (notifica.sif@agricultura.gov.br) com as suspeitas e laudos laboratoriais; 

• Laudos do Centro de Pesquisa em Alimentos – Universidade Federal de Goiás e 

Lanagro/MG, encaminhados pelo Serviço Veterinário Estadual pela SFA/GO. 

Ao receber o comunicado de exame positivo ou inconclusivo para Brucelose ou 

Tuberculose ou exame laboratorial positivo para Leucose, a coordenação do PECEBT, se 

encarregará dos seguintes procedimentos: 

1º Passo – Marcação de foco na ficha do produtor – fazer constar no campo 17 

“Observação”, da GTA de bovinos e bubalinos com finalidade de abate em frigoríficos 

habilitados à exportação à União Aduaneira, a frase: “Impedida exportação à União 

Aduaneira”. 

• Como marcar: 

o No sistema “GTA on line”, deve clicar “Exploração pecuária”, selecionar o 

“município”, clicar em “pesquisar”. Clicar no nome do produtor de interesse; a 
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tela retorna então vinculação de propriedade/produtor, clicar em 

“propriedade”. 

o A ficha do produtor está aberta, no final da ficha aparecerão às opções “Foco 

de Tuberculose” e “Foco de Brucelose”, marcar a opção correspondente ao 

resultado do exame encaminhado. 

o Para finalizar clique então em “alterar”. 

Notar que quando emitir uma GTA para finalidade abate aparecerá os seguintes dizeres no 

campo 17 “Observação” – “Impedida exportação à União Aduaneira”. Nas GTAs para outras 

finalidades esta observação não aparecerá.  

IMPORTANTE: A restrição só será retirada, após teste confirmatório negativo ou saneamento 

concluído na propriedade. 

2º Passo – Notificar a UOL via Memorando.  

Unidade Veterinária Local: 

1º Passo – Notificar o proprietário do estabelecimento de origem dos animais (Anexo I – 

modelo da notificação), sobre o impedimento de envio de animais para abate com destino a 

União Aduaneira. A notificação deverá ser assinada pelo produtor rural ou seu representante 

legal e emitida em duas vias, sendo uma entregue ao produtor e a outra arquivada na UVL. A 

cópia da notificação deverá ser encaminhada à coordenação do PECEBT/GESAN, 

juntamente com o Termo de fiscalização (via amarela). 

• Verificar se os animais positivos se encontram na propriedade, se estão isolados do 

restante do rebanho, se já estão identificados com o “P” no lado direito da cara (Obs. 

os animais serão marcados pelo Médico Veterinário Habilitado e a marcação será 

realizada quando o produtor não tem interesse pelo confirmatório ou quando positivo 

ao confirmatório). 

• Encaminhar à coordenação do PECEBT/GESAN a Cópia do Anexo I (notificação), a 

cópia da GTA para abate (em caso dos animais positivos serem enviados para o 

frigorífico) ou Laudo de sacrifício (em caso dos animais serem sacrificados na 

propriedade). Ressaltamos que a destruição do animal na propriedade 

obrigatoriamente deverá ser acompanhada pelo Serviço oficial.  

• Caso o proprietário opte pelo saneamento do rebanho, deverá informar ao Fiscal 

Estadual o nome do Médico Veterinário Habilitado pelo Programa Nacional de 

Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal (PNCEBT) que atuará 

como responsável técnico para realização dos testes de diagnóstico, essas 

informações deverão ser descritas no Termo de Fiscalização. Deverá ser orientado 

dos procedimentos para o saneamento, deixando com o produtor o modelo da 

comunicação do saneamento (Anexo II – Modelo do saneamento concluído). 
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• A eliminação de bovinos portadores de Brucelose e Tuberculose será realizada 

obrigatoriamente após 30 (trinta) dias da ciência do proprietário do animal. Na 

hipótese do proprietário dos bovinos recusar-se a dar ciência ao comunicado, 

lavrar-se-á um laudo na presença de duas testemunhas, com as respectivas 

assinaturas.  

 

2º Passo – Liberação de propriedades foco (saneamento da propriedade) 

a) Propriedades foco de Brucelose e/ou Tuberculose  

• As propriedades que pretendam retornar a exportar a União Aduaneira deverão 

obrigatoriamente realizar o saneamento. As seguintes orientações devem ser 

observadas, em relação à doença (Brucelose e/ou Tuberculose) diagnosticada no 

rebanho:  

• O proprietário ou médico veterinário habilitado responsável pelo saneamento deverá 

comunicar à Unidade Veterinária Local, a data da realização da colheita, 

tuberculinização e leitura, para agendar  o acompanhamento pelo serviço oficial de 

defesa sanitária animal.  

Tabela 01 - Faixa etária para realização de exames de Brucelose e Tuberculose para 

o saneamento da propriedade. 

Brucelose Tuberculose  

• Machos (acima de 8 meses);  

• Fêmeas vacinadas entre 3 a 8 meses 
a partir de 24 meses  

• Fêmeas não vacinadas a partir de 8 
meses. 

• Exames em todos os animais com 
idade a partir de 6 semanas. 

 

• O proprietário ou médico veterinário habilitado responsável pelo saneamento deverá 

encaminhar à Unidade Veterinária Local onde a propriedade está cadastrada 

documento informando que o saneamento foi finalizado (Anexo II – Comunicação do 

saneamento). Ao documento devem ser anexados os exames realizados em todos os 

animais da propriedade (seguindo a faixa etária), com resultado negativo e cópias das 

GTAs dos bovinos e bubalinos diagnosticados positivos encaminhados ao abate ou 

laudo comprovando o sacrifício na propriedade. Obs. Carimbo de recebido.  

• O Médico Veterinário oficial da UVL procederá à análise dos resultados dos exames 

recebidos, e promoverá a elaboração de um Parecer Técnico (Anexo III – Parecer do 
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serviço oficial), mediante a conferência entre o número de animais testados e o 

número de animais constantes no cadastro da AGRODEFESA. O parecer deverá ser 

emitido em três vias, sendo uma arquivada na UVL, a outra entregue ao produtor e a 

terceira encaminhada para GESAN/PECEBT.   

• A propriedade foco de Tuberculose ou Brucelose somente poderá retornar ao 

rol de fornecedores da União Aduaneira quando saneada e depois de 

transcorridos seis meses do abate do último animal diagnosticado positivo ou 

se o(s) animal(is) suspeito(s) resultar(em) negativo(s) em teste confirmatório 

suspender a informação no campo 17 da GTA, relativo à restrição quanto à 

União Aduaneira. 

• Em diagnóstico positivo para Tuberculose a partir de teste realizado de material 

coletado em frigoríficos (CPA e LANAGRO), feito o diagnóstico na propriedade 

com resultado negativo em todos os animais, os 6 meses para liberação da 

propriedade serão contados a partir da data de identificação da lesão no 

frigorífico.   

• A coordenação do PECEBT/GESAN, após recebimento da Notificação (Anexo I e 

Termo de Fiscalização), Parecer do Serviço Oficial (Anexo III - original), irá enviar 

imediatamente os dados da propriedade liberada (Anexo IV) à Unidade 

Regional/Local e ao Ministério da Agricultura, retirando a restrição do sistema.  

Observação:  

Quando se tratar de propriedades onde não mais existam bovinos contemporâneos à 

identificação do foco de Brucelose ou Tuberculose, como por exemplo, confinamentos que 

tenham abatido todos os animais, não haverá necessidade de testes diagnósticos para que o 

estabelecimento seja liberado ao abate destinado a Rússia, Bielorrússia e Cazaquistão. 

Nesse caso, o impedimento em abater com destino a União Aduaneira cessará depois de 

transcorridos seis meses da identificação da lesão, ou do diagnóstico positivo, desde que 

antes do repovoamento seja feita a desinfecção das instalações, de acordo com o Manual 

Técnico do PNCEBT (Documento do DSA n° 19 de 10 de abril de 2012). 

No caso de propriedades com as mesmas características expostas acima e que possam 

oferecer garantias de rastreabilidade, a propriedade de origem dos animais positivos será 

impedida de exportar com vistas à União Aduaneira e o confinamento estará liberado, desde 

que transcorridos seis meses da identificação da lesão, ou diagnóstico positivo. 

Situações que fujam à normalidade deverão ser apresentadas ao Departamento de 

Saúde Animal para análise caso a caso.   

a) Propriedades foco de Leucose: 
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• Depois de transcorridos 12 meses do diagnóstico positivo de leucose e sem novos 

registros da doença, suspender a informação no campo 17 da GTA, relativo à restrição 

quanto à União Aduaneira. 

 

Observação: Uma pasta de controle das propriedades suspeita e focos de 

Brucelose, Tuberculose e Leucose visando exportação à União Aduaneira, 

deverá ser mantida na Unidade Veterinária Local. 

 

Brucelose – Fluxograma de saneamento 
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Tuberculose – Fluxograma de saneamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ANEXOS 
 

• ANEXO I – Modelo de notificação ao produtor do impedimento da propriedade em 

fornecer animais para abate destinados à União Aduaneira; 

• ANEXO II – Modelo de comunicação do saneamento; 

• ANEXO III – Modelo do parecer do serviço oficial; 

• ANEXO IV – Modelo de ficha com informação dos dados de propriedade 

liberada; 
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4.3. Procedimento operacional padrão para atuação do serviço oficial nas 

revendas que comercializam vacinas contra brucelose e insumos para 
diagnóstico de brucelose e tuberculose 
 

 

Agência Goiana de Defesa Agropecuária 

Gerência de Sanidade Animal 
Programa Estadual de Controle e Erradicação da 

Brucelose e Tuberculose Animal 
POP GESAN nº 006/2013 

Nº de Folhas 

 
12 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA ATUAÇÃO DO SERVIÇO OFICIAL 
NAS REVENDAS QUE COMERCIALIZAM VACINAS CONTRA BRUCELOSE E INSUMOS 

PARA DIAGNÓSTICO DE BRUCELOSE E TUBERCULOSE 

Data da Emissão:  28/08/2013                           Data da última revisão: 22/05/2019 

 

1. OBJETIVO 

 Orientar quanto aos procedimentos do serviço de defesa sanitária animal nas 

REVENDAS, e assim uniformizar os procedimentos realizados pelas Unidades Locais 

da AGRODEFESA. 

2. GLOSSÁRIO 

• Serviço Veterinário Oficial (SVO): Serviço de Defesa Sanitária Animal do 

Estado de Goiás – Fiscais Estaduais Agropecuários – AGRODEFESA e do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA (Fiscais Federais 

Agropecuários). 

• Instrução Normativa n° 03 de 17 de abril de 2018 – AGRODEFESA: 

Instrução Normativa que estabelece normas para o processo de vacinação 

contra Brucelose no Estado de Goiás 

• Instrução Normativa n° 03 de 17 de julho de 2017 – AGRODEFESA: 

Instrução Normativa que estabelece normas para distribuição de insumos para 

o diagnóstico de Brucelose e Tuberculose  

• Revenda: Estabelecimento que comercializa produtos de uso veterinário. 

• Termo de Fiscalização (TF): Termo utilizado pelo serviço oficial para qualquer 

ação exercida pelo fiscal. Deve ser preenchido pelo servidor da 

AGRODEFESA, assinado/carimbado e datado ( Anexo 1 ) 

• Médico Veterinário Cadastrado na AGRODEFESA: De acordo com os 
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termos presentes na IN 03/2017, o médico veterinário cadastrado é aquele que 

apresentou em qualquer Unidade Operacional Local (UOL) da AGRODEFESA 

da região em que atua, o requerimento solicitando o cadastro para realizar os 

procedimentos de vacinação contra Brucelose e a cópia da carteira do 

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Goiás. 

• Número de Cadastro na AGRODEFESA: É número gerado pelo sistema 

informatizado da AGRODEFESA, a partir dos documentos cadastrais recebidos 

(requerimento e cópia do CRMV-GO) e submetidos à Coordenação Estadual 

do Programa de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Bovina e 

Bubalina. 

• Receituário para compra de vacina contra Brucelose (B-19 ou RB 51): 

Documento emitido pelo Médico Veterinário Cadastrado na AGRODEFESA 

(Modelo Anexo 2), em apenas uma via, que será recolhida e arquivada na 

REVENDA de vacinas. Obrigatoriamente, datado, assinado e carimbado, pelo 

Médico Veterinário Cadastrado. O modelo de carimbo segue ao padrão 

estabelecido pela Instrução Normativa MAPA n° 18, de 18/07/2006 (Anexo 3).  

• Vacinação Assistida: é aquela realizada pelo Médico Veterinário Cadastrado 

na AGRODEFESA, com presença do serviço oficial, durante toda a sua 

execução. Pode ocorrer com o objetivo de orientação ou de fiscalização.  

• Vacinação Oficial: realizada pelo serviço veterinário oficial, que se 

responsabiliza por sua aplicação, sendo o custo cobrado do responsável pelos 

animais, mediante a emissão de uma DARE  – VACINAÇÃO 

ANTIBRUCELOSE – valor estabelecido por animal, para a realização do 

procedimento. O FEA emitirá o receituário para o produtor adquirir a vacina e 

agendará a vacinação. A vacinação oficial pode ser aplicada em função de 

inadimplência ou onde não houver médicos veterinários da iniciativa privada 

cadastrados, ou forem em número insuficiente para atender a demanda do 

PNCEBT. 

• Livro de Registro de entrada e saída de vacinas: Livro tipo ATA, capa preta 

que fica nas revendas para acompanhar a aquisição (entrada) e 

comercialização (saída) da vacina contra Brucelose (B-19 e RB 51). O livro é 

aberto pelo servidor da AGRODEFESA (assinatura, data e carimbo).  

• Requerimento para aquisição de insumos biológicos para diagnóstico: A 
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aquisição só será permitida mediante apresentação de requesição, conforme 

exemplo no Anexo 5, emitida por médico veterinário habilitado privado, a 

laboratórios credenciados e a instituições de ensino ou pesquiso para atuação 

no PNCEBT, obrigatoriamente autorizada pelo serviço veterinário oficial 

(LABVET).  

 

• Atestado de vacinação B19 (IN 03/2017): Documento emitido pelo médico 

veterinário cadastrado, atestando a Vacinação contra Brucelose em 3 (três) 

vias, de acordo com o modelo estabelecido na IN 005/2005 – AGRODEFESA, 

a 1ª e 2ª via do atestado com a cópia da nota fiscal, deverá ser apresentada à 

Unidade Operacional Local da AGRODEFESA onde estiver arquivada a ficha 

de controle de movimentação de animais da propriedade, que devolverá ao 

criador a 1ª via devidamente datada, com assinatura e carimbo do funcionário 

responsável, a segunda via deverá ser arquivada na UOL (atestado e Nota 

fiscal eletrônica emitida em nome do produtor rural) e a 3ª via será mantida no 

arquivo do emitente (Médico Veterinário Cadastrado) à disposição da 

AGRODEFESA. 

• Atestado de vacinação RB51 (IN): Documento emitido pelo médico 

veterinário, atestando a Vacinação contra Brucelose em 3 (três) vias, de acordo 

com o modelo estabelecido na IN 03/2017, a 1ª e 2ª via do atestado e a nota 

fiscal eletrônica (em nome do produtor rural), deverão ser apresentadas à 

Unidade Operacional Local da AGRODEFESA onde estiver arquivada a ficha 

de controle de movimentação de animais da propriedade, que devolverá ao 

criador a 1ª via devidamente datada, com assinatura e carimbo do funcionário 

responsável, uma via arquivada na UOL e a 3ª via será mantida no arquivo do 

emitente (Médico Veterinário Cadastrado) à disposição da AGRODEFESA. 

 

3. DESCRIÇÃO 

3.1 - FISCALIZAÇÃO NAS REVENDAS 

As fiscalizações nas REVENDAS, com o objetivo de verificar as condições de 

comercialização e armazenamento das vacinas contra Brucelose (B19, RB-51 e insumos para 

diagnóstico), deverão ocorrer mensalmente, sendo registradas em Termo de Fiscalização. Os 

Fiscais Estaduais Agropecuários deverão observar: 
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• Condições de armazenamento das vacinas e insumos (Anexo 1), 

• Temperatura dos refrigeradores e condições de higiene; 

• Recebimento de vacinas ; 

• Conferência do estoque de vacinas; 

• Livro de Registro de entrada e saída de vacinas (controle de estoque da B-19 e RB51) 

– Modelo Anexo 4.  

• Autorizações do LABVET para comercialização dos insumos para diagnóstico (Anexo 

5) 

• Arquivos (Receituários recebidos); 

Importante: Uma vez por mês deverá ser agendado com a REVENDA a fiscalização do 

recebimento da vacina contra Brucelose, com registro em Termo de Fiscalização 

(Anexo 1).   

 

3.2 - VERIFICAR AS CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO 

a) As vacinas deverão estar armazenadas à temperatura de 2 a 8°C, para garantir a 

integridade do produto (verificar termômetro de máxima e mínima). 

b) Uma planilha padrão deverá ser utilizada para anotar a aferição da temperatura do 

refrigerador comercial na revenda, onde se estoca as vacinas, sendo conferida 

semanalmente pelo Servidor da AGRODEFESA (Idem POP PEEV/GESAN n° 

005/2013).  

c) O refrigerador/geladeira empregado para conservação de produtos biológicos 

somente pode ser usado para este fim, não sendo permitida a conservação de outros 

produtos.  

d) Nas geladeiras comerciais deve-se manter espaço entre as pilhas dos produtos, de 

forma a permitir a circulação de ar, estando em perfeitas condições de higiene. 

e) Para facilitar o controle e conferência do estoque de vacinas, as mesmas deverão 

estar acondicionadas no refrigerador de forma organizada por laboratório e partida.  

f) Verificar a validade da vacina, no rótulo do frasco deve-se verificar a data de 

fabricação e o prazo de vencimento. 
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3.3 - COMERCIALIZAÇÃO DE VACINAS 

a) O estabelecimento que comercializa produtos de uso veterinário, ora denominado 

REVENDA, somente poderá vender vacina contra Brucelose mediante receituário (B-

19 ou RB 51 – Modelo Anexo 2), emitido por médico veterinário cadastrado na 

AGRODEFESA, sendo que a receita deverá ficar retida na REVENDA. 

Importante:  o número de doses no receituário deverá ser o mesmo descrito na nota fiscal. 

(Ex: receituário: B19 Número de doses: 10 – nota fiscal: 1 frasco (10 doses).  

Proibido o fracionamento de doses no receituário e na nota fiscal.  

 

b) A REVENDA não poderá emitir uma única nota fiscal referente à aquisição de 

vacina para várias propriedades. O atestado de vacinação é individual, por produtor e 

a a nota fiscal deverá ser emitida em nome do produtor rural. Produtor com 

propriedades em municípios diferentes deverão aquirir as vacinas de acordo com o 

quantitativo de bezerras a serem vacinadas em cada um delas, sendo notas fiscais 

distintas para cada propriedade. 

Importante:  A receita será dispensada apenas na comercialização direta entre 

revendas, devendo ser registrada a saída, no Livro de registro de vacina.  

 

c) A REVENDA de vacinas fica obrigada a preencher, sempre que houver 

comercialização de vacina, o Livro de registro de vacina. O Fiscal deverá sempre 

verificar a saída de vacinas mediante a conferência dos receituários recebidos.  

Importante:   a Revenda só poderá receber os receituários que estiverem no 

modelo padrão estabelecido pela Instrução Normativa n° 03/2018 – 

AGRODEFESA (Modelo Anexo 2), devidamente preenchidos.  

 

d) Fiscalizar e orientar, para que toda expedição de vacina, seja feita em caixa 

isotérmica na proporção de 2/3 de gelo para um 1/3 de frascos de vacina. O recipiente 

com a vacina e o gelo deve ser acomodado de forma a não sofrer nenhum impacto ou 

estar exposto à luz solar. 
 

e) Deverá ser mantida nas REVENDAS, a disposição da AGRODEFESA, os 



103 
 

receituários recebidos.  

 

3.4 – COMERCIALIZAÇÃO DE INSUMOS PARA DIAGNÓSTICO DE BRUCELOSE E 

TUBERCULOSE 

a)  A comercialização e distribuição de tuberculina para diagnóstico de tuberculose e 

antígenos para o diagnóstico de brucelose no estado de Goiás, poderá ser realizada 

por estabelecimento comercial credenciado pela AGRODEFESA. 

b) A manutenção da comercialização para a venda dos insumos pelos 

estabelecimentos comerciais credenciados fica condicionada à vistoria anual pelo 

SVO. 

c) A aquisição dos insumos só será permitida mediante apresentação de requisição, 

emitida por médico veterinário habilitado privado, a laboratórios credenciados e a 

instituições de ensino ou pesquisa para atuação no PNCEBT, obrigatoriamente 

autorizada pelo serviço veterinário oficial. 

d) O estabelecimento credenciado fica obrigado a apresentar relatórios mensais à 

AGRODEFESA, até implementação de sistema informatizado do SVO para o controle 

de insumos. 

 

4. ANEXOS  

.ANEXO 1 – Modelo de Termo de Fiscalização; 

.ANEXO 2 – Modelo de Receituário para compra de vacina contra Brucelose (B-19 

ou RB 51); 

.ANEXO 3 – Modelo do carimbo a ser utilizado pelo Médico Veterinário 

Cadastrado 

.ANEXO 4 – Modelo planilha de controle de entrada e saída de vacinas 

.ANEXO 5 – Modelo de requerimento/Autorização para compra de insumos para 

diagnóstico  
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
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5. NÚCLEO DE EPIDEMIOLOGIA E EMERGÊNCIA SANITÁRIA 

 

5.1. Procedimento Operacional Padrão para preenchimento e arquivamento do 
Formulário de Investigação de Doenças – Inicial e do formulário de investigação de 
doenças – complementar 

 

 

AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 
GERÊNCIA DE SANIDADE ANIMAL 

NÚCLEO DE EPIDEMIOLOGIA E EMERGÊNCIA SANITÁRIA 
POP GESAN Nº. 001/2011 

Nº de 
Folhas 

 
07 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA REGISTRO DE 
OCORRÊNCIA E ARQUIVAMENTO DO FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO 
DE DOENÇAS – INICIAL E DO FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO DE 
DOENÇAS – COMPLEMENTAR 

Data da 
Emissão 

09/08/2011 
Data da 
Revisão 

26/01/2021 
 

1. OBJETIVO 

 Descrever o procedimento operacional padrão para registro de ocorrência no e-

SISBRAVET, desde o registro da notificação até registro das investigações, geração e 

impressão do Formulário de Investigação de Doenças – Inicial (FORM-IN) e do Formulário 

de Investigação de Doenças – Complementar (FORM-COM) referentes ao atendimento de 

suspeitas de enfermidades nos animais, realizado pelo Serviço Veterinário Oficial – SVO, 

uniformizando e adequando os procedimentos realizados pelas Unidades de Atenção 

Veterinária (UAV-UVL) da AGRODEFESA. 

 

2. CONCEITOS 

e-SISBRAVET: Sistema Brasileiro de Vigilância e Emergências Veterinárias; 

Ocorrência: atendimento pelo FEA médico veterinário a uma suspeita de enfermidade de 

interesse do Serviço Veterinário Oficial (SVO) com registro no e-SISBRAVET; 

Investigação Inicial: primeiro atendimento pelo FEA médico veterinário frente a ocorrência 

de suspeita de enfermidade de interesse do SVO; 
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Investigação Complementar: a partir do segundo, e quantos forem necessários, 

atendimento pelo FEA médico veterinário frente a ocorrência de suspeita de enfermidade 

de interesse do SVO; 

FORM-IN: é o formulário gerado no e-SISBRAVET após registro da investigação inicial da 

ocorrência que segue o mesmo formato do antigo formulário editável; 

FORM-COM: é o formulário gerado no e-SISBRAVET após registro da(s) investigação(ões) 

complementar(es) da ocorrência que segue o mesmo formato do antigo formulário editável; 

NEPES: Núcleo de Epidemiologia e Emergência Sanitária; 

SIDAGO: Sistema de Defesa Agropecuária do Estado de Goiás. 

 

3. APLICAÇÃO 

 Em todo e qualquer registro de ocorrência da vigilância passiva frente a suspeita de 

enfermidade de interesse do SVO, além do arquivo documental referente aos atendimentos 

realizados pela AGRODEFESA. 

 

4. DESCRIÇÃO 

 Este procedimento operacional padrão – POP - refere-se exclusivamente ao registro 

da notificação, classificação, investigações inicial e complementares no e-

SISBRAVET, sem prejuízo dos demais procedimentos adotados pela agência, mediante a 

notificação e atendimento de uma suspeita de ocorrência de uma enfermidade. O registro 

das etapas mencionadas é OBRIGATÓRIO para os casos de investigação de suspeita de 

doenças no Estado de Goiás, fundamentadas ou não fundamentadas.  

 

4.1. USO DO e-SISBRAVET: SISTEMA BRASILEIRO DE VIGILÂNCIA E EMERGÊNCIA 

VETERINÁRIAS 

a) REGISTRO DA NOTIFICAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E PREPARAÇÃO DO 

ATENDIMENTO: orientações padronizadas para estas etapas estão 

disponíveis no vídeo (tutorial) no SIDAGO no menu Protocolo e no link 

https://sidago.agrodefesa.go.gov.br/site/videos/SISBRAVNET/TutorialeSISBR

AVETParte1.mp4 

b) REGISTRO DA INVESTIGAÇÃO INICIAL E IMPRESSÃO DOS 

FORMULÁRIOS (FORM-IN, FORM-COM, FORM-LAB e outros): orientações 

padronizadas para estas etapas estão disponíveis no vídeo (tutorial) no 
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SIDAGO no menu Protocolo e no link 

https://sidago.agrodefesa.go.gov.br/site/videos/SISBRAVNET/TutorialeSISBR

AVETParte2.mp4 

c) REGISTRO DA(s) INVESTIGAÇÃO(ões) COMPLEMENTAR(es) e 

ENCERRAMENTO DA OCORRÊNCIA: orientações padronizadas para estas 

etapas estão disponíveis no vídeo (tutorial) no SIDAGO no menu Protocolo e 

no link 

https://sidago.agrodefesa.go.gov.br/site/videos/SISBRAVNET/TutorialeSISBR

AVETParte3.mp4 

 

5. ARQUIVAMENTO DOS FORMULÁRIOS 

 Após o registro da investigação inicial de uma ocorrência e eventuais 

investigações complementares, as mesmas ficam salvas no e-SISBRAVET e a 

qualquer tempo a ocorrência poderá ser consultada pelo FEA médico veterinário da 

UVL e demais instâncias (regional, GESAN e MAPA). Entretanto, orientamos a 

manter arquivado digitalmente e fisicamente uma via de cada investigação registrada, 

seguindo as orientações do Manual para Arquivamento e Organização de 

Documentos 2020 – GESAN, disponível no SIDAGO no menu Protocolo 

(https://sidago.agrodefesa.go.gov.br/temp/850533.pdf). Em caso de coleta de 

amostras uma via do FORM-LAB e de formulários específicos respectivos a 

determinada síndrome ou doença devem acompanhar o material com destino ao 

laboratório de referência. 

  

6. OUTROS DOCUMENTOS 

• Manual do Usuário e-SISBRAVET: 

http://sistemasweb.agricultura.gov.br/pages/MANUAL-SISBRAVET-04-

12-2020.pdf 

• Fichas técnicas das enfermidades de interesse do SVO: 

http://sistemasweb.agricultura.gov.br/pages/fichas_tecnicas/ficha_tecnic

a.html 

• Outras orientações: 

http://sistemasweb.agricultura.gov.br/pages/SISBRAVET.html 
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6. INSTRUÇÕES GERAIS 

 

• O presente manual de padronização para gestão zoossanitária está inserido no 
Sistema de Defesa Agropecuário de Goiás (SIDAGO), em Protocolo, documentos, para a 
consulta de todos os servidores da AGRODEFESA. 

• As atualizações e revisões serão realizadas sempre que se fizer necessárias. 

 


