Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA
Secretaria de Defesa Agropecuária – SDA
Departamento de Saúde Animal – DSA

Plano integrado de vigilância para PSC, PSA e PRRS
Formulário de Colheita de Amostras de Suínos Asselvajados

1. Nº da autorização de manejo (SIMAF)*

2. Coordenadas*

°

’

’’

3. Identificação das amostras*
Identificação da
amostra (lacre)

Sexo
(M / F)

Data da colheita
das amostras
(dd/mm/aaaa)

Município
**
Ou (Latitude)

Localidade
Peso
**
aproximado
Ou (Longitude)

1
2
3
4
5
6
7
8
*Campos obrigatórios / ** Quando as amostras vierem de propriedades diferentes identificar cada local com as coordenadas

4. Observações (ex. observação de ferimentos, lesões internas ou externas)

5. Responsável pela
colheita:
6. Responsável pelo
recebimento das
amostras na UVL
7. Responsável e data do
envio das amostras ao
laboratório

Nome do agente de controle

Assinatura

Nome

Assinatura/Carimbo

Assinatura/Carimbo

Data

------------------------------------------------------------------------INSTRUTIVO DE PREENCHIMENTO
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Número da autorização de manejo - Informar o número da licença do IBAMA para o manejo;
Coordenada geográfica do local do abate do suíno asselvajado, com configuração para graus (°), minutos (’) e segundos (”);
Identificação das amostras - Informar o número das amostras conforme numeração do lacre recebido na Unidade Veterinária
Local (UVL) que forneceu os kits para colheita, sexo animal, data da colheita, município, a localidade onde o animal foi abatido e
foram colhidas as amostras e o peso aproximado; (Caso as amostras sejam colhidas em diferentes propriedades indicar as
coordenadas de cada amostra)
Observações - Campo reservado para registrar informações sobre os lacres e sobre o manejo realizado;
Responsável pela colheita - Informar o Nome do CEEI responsável pela colheita dasamostras e assinatura;
Responsável pelo recebimento das amostras - Informar o nome do servidor da UVL que recebeu as amostrase assinatura;
Data do envio das amostras ao laboratório - Informar a data que as amostras foram enviadas ao laboratório.

ATENÇÃOO formulário colheita deverá ser scanneado e arquivado na UVL responsável pela entrega doskits ou recebimento das amostras
(Dossiê SP Sem Papel “Cadastro de pessoa física, jurídica e de propriedade agropecuária”) e o original deverá acompanhar a
amostra para o laboratório.

