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MÓDULO DOENÇA DE CONTROLE

Acesso ao Módulo

O acesso ao módulo de Positivos e Doenças de Controle pode ser feito através do card

na página inicial da PDSA-RS após a realização do login.

Cadastro de Notificação de Positivos

No módulo de Doenças de Controle, pode ser realizado o cadastro de novas notificações

de positivos.



A Notificação de positivos que são detectados por monitorias oficiais de
certificação já são realizadas pelos laboratórios oficiais através da plataforma, não
sendo necessários que o RT notifique novamente pelo módulo de Doenças de
Controle. Devem apenas ser notificados por este módulo os positivos encontrados
em monitorias internas, em granjas de postura, corte ou genética.

Após acessar este módulo, um menu será apresentado na esquerda (imagem a seguir).

Este menu apresenta dois itens: Positivos e Doenças de Controle e Notificar Positivo. O cadastro

de uma nova notificação de Positivo pode ser feita no item de menu Notificar Positivos (2) ou

Notificar Positivo (1).

Após clicar para notificar um caso positivo, o sistema vai apresentar um formulário para a

inserção de informações relevantes sobre o positivo. A PDSA-RS vai pedir para informar sobre

qual granja é a notificação de positivo, e baseado neste tipo, o sistema automaticamente cria os

campos necessários para o segmento da granja selecionada. A primeira parte do formulário é

apresentada abaixo.

Os itens no formulário com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.



A segunda parte do formulário é apresentada abaixo. A notificação deve conter os

resultados das análises feitas, que são preenchidas com a seleção da análise e o resultado final.

Após preencher essas 2 informações, basta clicar no botão adicionar (circulado em vermelho na

imagem) e a plataforma registra o conjunto de análise e resultado (registrado nos quadrados em

azul). Desta forma o RT pode adicionar quantas análise/resultados forem necessários.



Após salvar, a plataforma questiona o usuário se quer cadastrar o plano de ação agora.

Se não quiser cadastrar logo após a notificação, o RT pode cadastrar posteriormente através das

instruções apresentadas a seguir.

Cadastro de Plano de Ação



O cadastro do plano de ação pode ser realizado acessando a lista de notificações

realizadas (como apresentado na Figura abaixo), e clicando no ícone de Plano de Ação (indicado

na Figura).

Ao acessar a criação do plano, a PDSA-RS apresenta os dados gerais sobre a ocorrência

de positivo e dois botões para que o usuário escolha qual tipo de plano quer registrar, se o plano

de ação tratamento ou o plano de ação abate e sacrifício (indicados pelas setas vermelhas na

Figura abaixo).

Plano de Ação Tratamento:



Ao selecionar o plano de ação Tratamento, o sistema apresenta um formulário com

informações sobre o plano e uma lista de testes realizados após a ocorrência do positivo (seta

indicativa na Figura abaixo). Para salvar o plano, devem existir duas coletas com resultados

negativos, realizadas após a ocorrência do positivo.

Para registrar as monitorias testadas após a ocorrência do positivo, o RT pode
editar/criar uma programação da granja e adicionar as novas coletas, relacionadas a
confirmação dos resultados negativos..

Plano de Ação Abate e Sacrifício:

Ao selecionar o plano de ação Abate e Sacrifício, o sistema apresenta um formulário com

informações sobre o plano. Basta preencher as informações (cuidando os prazos mínimos para

vazio sanitário) e clicando em salvar.




