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Considerações iniciais 
Este manual tem como objetivo mostrar o passo a passo que o usuário externo médico 

veterinário deve fazer para gerar o atestado sanitário para liberação da GTA (Guia de Trânsito 
Animal) de Aves Ornamental/Silvestre para a emissão eletrônica. Em seguida será descrito o 
processo de emissão da GTA de Aves Ornamental/Silvestre pelo usuário externo vinculado na 
Atividade Produtiva (AP). 

Inicialmente a funcionalidade do Atestado Sanitário está liberada apenas para as GTAs de 
Aves Ornamental/Silvestre. 

Para o lançamento do atestado sanitário, o médico veterinário deve estar 
obrigatoriamente cadastrado no sistema GEDAVE e com seu cadastro de pessoa física e usuário, 
ativos no sistema GEDAVE.  

Para a solicitação e posterior emissão da GTA eletrônica de Aves Ornamental/Silvestre, o 
usuário externo deve estar devidamente cadastrado no sistema GEDAVE e com seu cadastro de 
pessoa física e usuário, ativos no sistema GEDAVE, bem como devidamente vinculado à AP. 

O site de acesso para o sistema GEDAVE é http://gedave.defesaagropecuaria.sp.gov.br.  
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1. Pesquisa do Cadastro da GTA de Aves Ornamental/Silvestre. 

O usuário médico veterinário deverá acessar a funcionalidade Área Animal > GTA - Guia de 
Trânsito Animal > Atestado Sanitário: 

 

Figura 1 - Menu de acesso à funcionalidade Atestado Sanitário. 

Para efetuar a geração do Atestado Sanitário, a GTA deverá estar previamente cadastrada no 
sistema GEDAVE. O cadastro da GTA pode ser realizado pelo produtor da AP, bem como por um 
funcionário da CDA. Caso o médico veterinário possua vínculo na AP o cadastro da GTA também 
poderá ser realizado por este usuário. 
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Figura 2 - Pesquisa de GTAs com situação "Cadastrado". 

Para efetuar a geração do Atestado Sanitário, o cadastro da GTA poderá ser pesquisado com 
pelo menos um dos parâmetros descrito na Figura 2 (Nº do Cadastro da GTA, CPF/CNPJ do produtor 
principal da AP ou Código da Propriedade). O período de busca é obrigatório e já vem carregado na 
tela com o prazo máximo de 6 meses pré-fixado. 

Após clicar em “Pesquisar”, o sistema irá exibir apenas os cadastros de GTA de Aves 
Ornamental/Silvestre com situação “Cadastrado”. Após a seleção do registro do cadastro da GTA 
será habilitado o botão “Gerar Atestado”, nos casos que o cadastro da GTA ainda não possui 
atestado vinculado, e “Imprimir Atestado” para os cadastros de GTA que já possuem o atestado 
vinculado. É importante observar que as GTAs já emitidas não serão exibidas nesta tela de pesquisa! 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 4 
 

 

2. Geração do Atestado Sanitário pelo Médico Veterinário. 

Ao clicar no botão “Gerar Atestado” o sistema irá direcionar o usuário para o lançamento das 
informações referentes ao atestado (Figura 3), baseadas no prévio cadastro da GTA. 

As informações referentes às espécies movimentadas deverão ser compatíveis com os dados 
inseridos no Cadastro da GTA, devendo ser corretamente informado o gênero dos animais, bem 
como a quantidade a ser movimentada na guia. 

Nos dados referentes à identificação animal, apenas o campo com a quantidade é de 
preenchimento obrigatório. 

O campo referente à declaração de sanidade das aves a serem movimentadas já carrega o 
padrão pré-definindo no Manual de Animais Silvestres do MAPA 
(http://www.agricultura.gov.br/arq_editor/Manual%20GTA%20Silvestres%204_0.pdf).                    
Esta informação pode ser editada em acordo com a declaração do médico veterinário. 

A data de emissão do Atestado Sanitário deve respeitar o preconizado pelo manual de 
emissão de GTA de Animais Silvestres e ser emitido dentro dos 3 dias anteriores à expedição da Guia 
de Trânsito Animal. 
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Figura 3 - Tela de cadastro do Atestado Sanitário. 
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Após clicar no botão “Salvar” será emitida e mensagem de sucesso da operação e 
disponibilizado o botão “Imprimir” para geração do arquivo PDF com as informações do atestado. 

 

Figura 4 - Mensagem de sucesso ao salvar o Atestado Sanitário. 

IMPORTANTE: Para imprimir o Atestado Sanitário o navegador deverá estar habilitado para a 
abertura de pop-ups pelo site do GEDAVE. 

 

Figura 5 - Liberação do pop-up para impressão do Atestado Sanitário. 

 O Atestado poderá ser impresso também na tela de Pesquisa do Cadastro da GTA (Área 
Animal > GTA - Guia de Trânsito Animal > Atestado Sanitário: “Imprimir Atestado”) pelo médico 
veterinário ou funcionário da CDA.  

Após a emissão da GTA a impressão, visualização e cancelamento do Atestado Sanitário 
somente poderão ser realizados através da funcionalidade: Área Animal > GTA - Guia de Trânsito 
Animal > e-GTA/GTA – Interestadual > Pesquisar / Cancelar. 

IMPORTANTE: Caso o veterinário não possua vínculo na AP de origem da GTA, ele não terá acesso 
ao registro da GTA e consequentemente ao atestado por meio desta funcionalidade. 

  A geração do Atestado Sanitário somente poderá ser realizada pelo usuário médico 
veterinário (Figura 6) ou o cadastro de um atestado emitido manualmente poderá ser realizado pelo 
funcionário da CDA. É importante observar que o funcionário da CDA somente conseguirá cadastrar 
atestados sanitários manuais de médicos veterinários previamente cadastrados no sistema GEDAVE. 
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Figura 6 - Geração do Atestado Sanitário apenas por usuário Médico Veterinário. 
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3. Emissão eletrônica da e-GTA pelo usuário externo produtor da AP. 

Será permitida a emissão da GTA pelo usuário externo somente das guias com destino dentro 
do Estado de São Paulo. Para as GTAs com destino em outras UFs a emissão poderá ser realizada 
pelo funcionário da CDA ou médico veterinário Habilitado à emissão de GTA de Aves.  

O vínculo do atestado sanitário ao Cadastro da GTA se torna condição obrigatória para a 
posterior emissão da e-GTA (Figura 7).  

 

Figura 7 - Cadastro da GTA não emitido por não possuir Atestado Sanitário vinculado. 

Para realizar a emissão da GTA, o cadastro da GTA deverá estar com o DARE pago ou em 
Validação Manual e com o Atestado Sanitário vinculado. 
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Acessar a funcionalidade: Área Animal > GTA - Guia de Trânsito Animal > e-GTA > Emitir: 

 

Figura 8 - Funcionalidade para emissão da GTA com o Atestado Sanitário Vinculado. 

Após clicar no botão "Avançar" (Figura 8), o sistema irá direcionar o usuário para a tela de 
emissão da GTA, na qual deverão ser verificadas todas as informações já inseridas no cadastro. Após 
a inclusão da data de vencimento da GTA, que poderá ser no máximo de 3 dias (em acordo com a 
Resolução SAA Nº. 80 de 10-12/2012 em seu Artigo 4º), a GTA será emitida ao clicar no botão 
"Emitir e-GTA".   

 

Figura 9 - Emissão da e-GTA pelo Usuário Externo. 
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 Apenas as GTAs com origem em eventos de concentração animal (Aglomeração) é que não 
possuem a obrigatoriedade de geração do atestado sanitário pela funcionalidade Área Animal > GTA - 
Guia de Trânsito Animal > Atestado Sanitário, entretanto continua obrigatória a informação do 
atestado sanitário para finalização do Cadastro das GTAs com origem nas aglomerações (Figura 10). 

 

Figura 10 - Cadastro da GTA com origem em um Evento de Concentração Animal (Aglomeração). 

 

4. Locais e contatos para informações 

Para verificar qual a unidade de atendimento da CDA mais próxima, acesse o site da CDA 
http://www.defesa.agricultura.sp.gov.br/ e clique no link “Localidades”. 

• Central de Atendimento 24h - 0800-707-8577.  


