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Fig.1 Tela de Acesso a Atestado de Testes Interestadual 

Atestado de Vacinação contra Brucelose (inclusão): essa funcionalidade tem como 

finalidade permitir a inclusão de atestado de 

vacinação contra brucelose de fêmeas bovinas e 

bubalinas com idade a partir de 3 meses 

localizadas no estado de São Paulo por médico 

veterinário cadastrado para vacinação contra 

brucelose junto à Coordenadoria de Defesa 

Agropecuária (CDA). 

 Incluir Atestado de Vacinação contra Brucelose: permitida somente ao usuário 

externo Veterinário (Cadastrado para Vacinação contra Brucelose); 

 Clicar em Incluir Atestado de Vacinação na tela principal do referido menu (Fig. 

1); 

 Preencher todos os dados referentes à propriedade, atividade produtiva, 

rebanho, data de vacinação, tipo de vacina e tipo de atestado e clicar em 

Avançar (Fig. 2); 

 Preencher a quantidade de fêmeas vacinadas com seleção da vacina utilizada 

através da nota fiscal de compra e clicar em Salvar para atestado de fêmeas 

marcadas com ferro candente ou nitrogênio líquido no lado esquerdo da cara 

(Fig. 3) e clicar em Salvar para atestado de fêmeas identificadas 

individualmente (Fig. 4); 

 Caso seja atestado de fêmeas identificadas individualmente sem a 

obrigatoriedade de exame de brucelose para realizar tal vacinação, deve-se 

preencher o número de identificação, nome e raça e posteriormente clicar em 

Incluir Animal Vacinado (Fig. 5) e caso tenha incluído erradamente um animal 

Área Animal Controles 
Controle de 
Vacinação 

Atestado 
Brucelose 

ATESTADO DE VACINAÇÃO CONTRA BRUCELOSE 
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vacinado, o mesmo deve ser selecionado e deve-se clicar no botão Excluir (Fig. 

6). Caso esteja tudo correto e com inclusão de todas as fêmeas vacinadas e 

identificadas individualmente, deve-se clicar em Salvar; 

 Caso seja atestado de fêmeas acima de 8 meses com a obrigatoriedade de 

exame de brucelose para realizar tal vacinação, deve-se primeiramente 

cadastrar o atestado de exame de brucelose com motivo igual a regularização 

da situação vacinal para a primeira vacinação (Fig. 7) ou com motivo igual a 

revacinação com RB51 para os casos de revacinação, propriamente dito (Fig. 8), 

cuja permissão para realização de tais exames é somente para médicos 

veterinário habilitados para realização de diagnóstico de brucelose e 

tuberculose. Neste caso, deve-se selecionar a fêmea vacinada e examinada, 

preenchendo o nome da mesma e clicar no botão Incluir Animal Vacinado (Fig. 

9) e posteriormente, se todas as fêmeas incluídas clicar no botão Salvar; 

 Selecionar a opção Sim caso estejam todos os dados corretos no cadastro do 

atestado na tela “popup” de confirmação do procedimento de salvar o 

atestado (Fig. 10);  

 O Atestado de Vacinação será incluído com sucesso junto ao Sistema (Fig. 11) e 

será gerado automaticamente o respectivo atestado no formato “PDF” no 

mesmo momento para fêmeas marcadas com ferro candente ou nitrogênio 

líquido (Fig. 12) ou fêmeas identificadas individualmente (Fig. 13). 

 

 

Fig.2 Tela de Preenchimento dos Dados da Propriedade, Atividade Produtiva, Rebanho, Data de 

vacinação, Tipo de vacina e Tipo de Atestado. 
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Fig.3 Tela de Preenchimento da Quantidade de Fêmeas Vacinadas e Seleção da Origem e Nota Fiscal de 

Compra da Vacina com o botão Salvar para fêmeas marcadas com ferro candente ou nitrogênio líquido, 

da lado esquerdo da cara. 
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Fig.4 Tela de Preenchimento da Quantidade de Fêmeas Vacinadas e Seleção da Origem e Nota Fiscal de 

Compra da Vacina com o botão Salvar para fêmeas marcadas com ferro candente ou nitrogênio líquido, 

da lado esquerdo da cara. 
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Fig.5 Tela de inclusão de fêmeas vacinadas identificadas individualmente. 

 

 

Fig.6 Tela de inclusão de fêmeas vacinadas identificadas individualmente com seleção de uma fêmea 

para exclusão. 
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Fig.7 Tela de inclusão de atestado de exame de brucelose com motivo regularização de situação vacinal. 

 

Fig.8 Tela de inclusão de atestado de exame de brucelose com motivo revacinação com RB51. 
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Fig.9 Tela de inclusão de fêmeas vacinadas identificadas individualmente com obrigatoriedade de exame 

e seleção de fêmeas vacinadas. 

 

 

 

Fig.10 Tela “Popup” de Confirmação do Procedimento de Salvar o Atestado de Vacinação. 
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Fig. 11 Tela de Acesso ao menu Atestado de Vacinação contra Brucelose com mensagem de inclusão de 

Atestado com Sucesso com o respectivo número gerado automaticamente. 

 

Fig. 12 Atestado de vacinação contra brucelose emitido por médico veterinário cadastrado assinado 

eletronicamente referente a fêmeas marcadas com ferro candente ou nitrogênio líquido do lado 

esquerdo da cara. 
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Fig. 13 Atestado de vacinação contra brucelose emitido por médico veterinário cadastrado assinado 

eletronicamente referente a fêmeas identificadas individualmente. 

 

Atestado de Vacinação contra Brucelose (cancelamento): essa funcionalidade tem 

como finalidade permitir o cancelamento de 

atestado de vacinação contra brucelose de fêmeas 

bovinas e bubalinas com idade a partir de 3 meses 
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localizadas no estado de São Paulo por médico 

veterinário cadastrado para vacinação contra 

brucelose junto à Coordenadoria de Defesa 

Agropecuária (CDA). 

 

 

 Cancelar Atestado de Vacinação contra Brucelose: permitida somente ao 

usuário externo Veterinário (Cadastrado para Vacinação contra Brucelose); 

 Realizar a pesquisa do Atestado de Vacinação na tela principal do referido 

menu, selecionar o atestado que deseja cancelar e clicar em Visualizar (Fig. 14); 

 Clicar no botão Cancelar Atestado que somente estará habilitado (disponível) 

se for permitido cancelar o referido atestado (Fig. 15); 

 Selecionar o motivo de cancelamento do atestado na tela “popup” de 

confirmação do cancelamento e clicar em Salvar (Fig. 16);  

 O Atestado de Vacinação será cancelo com sucesso junto ao Sistema (Fig. 17), 

sendo que este número de atestado não será utilizado para inclusão de um 

novo atestado em nenhuma hipótese. 

 
 

 

 

Fig. 14 Tela de Pesquisa de Atestado de Vacinação contra Brucelose com seleção do atestado que deseja 

realizar o cancelamento. 
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Fig. 15 Tela de Visualização do Atestado com o botão Cancelar Atestado habilitado. 

 

 

Fig.16 Tela “Popup” de Seleção do motivo do cancelamento do atestado. 
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Fig. 17 Tela de Acesso ao menu Atestado de Vacinação contra Brucelose com mensagem de 

cancelamento de Atestado com Sucesso. 

 

Pesquisar Atestado de Vacinação contra Brucelose: essa funcionalidade tem como 

finalidade permitir a pesquisa de atestado 

de vacinação contra brucelose de fêmeas 

bovinas e bubalinas com idade a partir de 

3 meses localizadas no estado de São 

Paulo por médico veterinário cadastrado 

para vacinação contra brucelose junto à 

Coordenadoria de Defesa Agropecuária 

(CDA).  

 Pesquisar Atestado de Vacinação contra Brucelose: permitida aos usuários 

externos Veterinário (Cadastrado para Vacinação contra Brucelose) e Produtor 

e funcionários CDA (Sede, EDA, IDA e UDA); 

 Selecionar o tipo de Pesquisa por Nº Atestado Antigo, Nº Atestado ou 

Interestadual ou Dados do Atestado; 

 Preencher todos os campos obrigatórios e clicar em Pesquisar (Fig. 18). 
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Fig.18 Tela de Pesquisa de Atestado de Vacinação contra Brucelose. 


