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Porto Alegre, 9 de dezembro de 2021. 

SISTEMA BRASILEIRO DE VIGILÂNCIA E 

EMERGÊNCIAS VETERINÁRIAS  

SISBRAVET 

 



Registro de atendimento nas unidades 

locais - IDA 

e-Sisbravet 



e-SISBRAVET 

 

 Desenvolvido pelo Departamento de Saúde Animal (DSA) –

MAPA; 

 Registro e acompanhamento das notificações imediatas de 

suspeitas de doenças e das investigações realizadas pelo 

Serviço Veterinário Oficial (SVO); 

 Gestão dos dados obtidos na vigilância em saúde animal; 



Atendimento à notificação 

 Qualquer cidadão, organização ou instituição que 

tenha animais sob sua responsabilidade ou que 

tenha conhecimento de casos suspeitos ou casos 

confirmados das doenças listadas (Instrução 

Normativa MAPA nº 50/2013), deve notificar ao 

SVO, em conformidade com os prazos 

estabelecidos (imediata ou mensal) para cada lista. 

 



Notificação pela internet  

Disponível para qualquer cidadão no site do MAPA: 
 
Link: agricultura.gov.br/notificacao 



Acesso ao e-SISBRAVET 

Link: http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sisbravet 



 



Registro de Notificação 



Registro de Notificação – PNCRH 

Devem ser registradas no e-SISBRAVET: 

 notificações de morcegos caídos, moribundos ou 
voando durante o dia; 

 notificações de resultados laboratoriais positivos 
para raiva da Secretária Municipal de Saúde; 

 As colheitas de morcegos durante as atividades de 
fiscalização ou de inspeção de abrigos de 
morcegos, devem ser registradas diretamente como 
uma ocorrência, sem notificação e consideradas 
como casos prováveis. 



Registro de ocorrência sem notificação 

– Vigilância ativa 

 



Classificação de notificação 

 Para as notificações de AIE, Mormo, Brucelose, Tuberculose 
e Raiva registradas pelo e-sisbravet com a inclusão de um 
resultado válido de teste de diagnóstico apresentado por 
MV habilitado ou enviado por laboratórios credenciados, o 
sistema gera automaticamente uma ocorrência, sem 
necessidade de classificação;  

 Assim, o MVO só deve inserir as notificações cujos 
resultados foram verificados previamente; 

 Se houver notificação dessas doenças sem inclusão de 
diagnóstico válido ou pela internet, a notificação deverá 
ser classificada de acordo com as opções informadas 
anteriormente. 



Aba População animal 



Aba investigação clínica 

Identificação do animal 



Aba Sinal clínico 



Aba Amostra 



Aba Neurológica – FORM SN 

• Apenas ocorrências com classificação de caso provável na investigação clínica 

têm o anexo específico habilitado.  

• Ocorrências classificadas como Foco não apresentam anexo habilitado. 



Aba Resultados Laboratoriais 



Imprimir formulários 

• Enviar formulários juntamente com as amostras 



Prazo para encerramento de foco / Conclusão das 

investigações  

 Nas suspeitas descartadas, a investigação pode ser 

concluída imediatamente; 

 Os focos de raiva em herbívoros deverão ser 

encerrados em até 90 dias após a data de início 

do último caso confirmado; 

 Após esse período, se houver novos casos na 

propriedade, devem se registrados como uma nova 

ocorrência. 



Notificações sem atendimento 

Classificação Protocolo/ocorrência Recebimento UF Município Espécies Sindromes/Doenças Status

Pendente de Classificação 2021010048 09/08/2021 - 09:00 RS Arroio dos Ratos Bovino Síndrome Neurológica Pendente

Classificada sem preparação para atendimento 2021003893 07/04/2021 - 11:15 RS Itacurubi Bovino Síndrome Neurológica Em atendimento

Classificada sem preparação para atendimento 2020007908 27/07/2020 - 14:04 RS Sertão Santana Bovino Síndrome Neurológica Em atendimento

Ocorrência sem registro de atendimento S43017500001 17/02/2020 - 16:42 RS Barão do Triunfo Bovino Síndrome Neurológica Aberta

Ocorrência sem registro de atendimento S43205520001 26/06/2020 - 10:00 RS Sertão Santana Bovino Síndrome Neurológica Aberta

Ocorrência sem registro de atendimento S43205520005 17/07/2020 - 10:00 RS Sertão Santana Bovino Síndrome Neurológica Aberta

Ocorrência sem registro de atendimento S43205520004 02/07/2020 - 11:00 RS Sertão Santana Bovino Síndrome Neurológica Aberta

Ocorrência sem registro de atendimento S43184080001 15/07/2020 - 16:45 RS São Jerônimo Bovino Raiva Aberta



Vínculos sem registro de inspeção 

 

Ocorrência Tipo de vínculo Município Nome do estabelecimento Situação

43168080001 Proximidade geográfica (área de risco)Santa Cruz do Sul ELIZIO EICHELBERGER Inspeção

43168080001 Fatores ecológicos, incluindo presença de vetores ou hospedeiros silvestres, bem como presença de abrigos de morcegos e hematófagosSanta Cruz do Sul ELIZIO EISHELBERG Pendente

43168080001 Fatores ecológicos, incluindo presença de vetores ou hospedeiros silvestres, bem como presença de abrigos de morcegos e hematófagosSanta Cruz do Sul RUI IVA MORAES Pendente



Abertura de PROA – Atendimento Sisbravet 

 Serão abertos PROAs semestralmente solicitando 

atendimento e esclarecimentos sobre pendências 

existentes no e-SISBRAVET. 

 

 Será aberto sindicância para os PROAs não 

respondidos ou pendências que não foram 

atendidas, mesmo após ciência do processo. 



Férias ou licença de veterinários - 

Atendimento Sisbravet 

 Designar outro veterinário para ficar responsável pelo 
atendimento de notificações daqueles municípios, assim 
como pelo registro no sisbravet. 

 

 Na volta das férias, o colega deve ser atualizado dos 
atendimentos que foram feitos e do número das 
ocorrências no sisbravet, para dar seguimento. 

 

 Mesmo que a digitação no sisbravet seja feita por um 
administrativo, por exemplo, a responsabilidade do 
registro é sempre do veterinário que atendeu o caso. 

 



Joana Gerent Voges 

estatistica@agricultura.rs.gov.br 

(51) 3288-6398 ou 6385 
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Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural - SEAPDR 

OBRIGADA PELA ATENÇÃO! 
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