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1. OBJETIVO
Estabelecer o fluxo e forma de comunicação de vínculos epidemiológicos
identificados nas investigações e atendimentos registrados no Sisbravet para
conhecimento e providências pelas Unidades Veterinárias Locais da CIDASC,
responsáveis pelos municípios em que se situam as propriedades vinculadas.
2. CAMPO DE APLICAÇÃO
Este POP se aplica aos vínculos gerados na investigação de todas as suspeitas de
doenças ou síndromes registradas no Sisbravet, envolvendo todos os programas
sanitários executados pela CIDASC. Trata-se de um material de apoio para os
médicos veterinários da DSA da CIDASC a ser utilizado pelos Departamentos
Regionais e UVLs quando do registro de vínculos nos atendimentos do Sisbravet a
serem investigados pelo SVO, até que esta funcionalidade esteja disponível no
Sisbravet. Os procedimentos específicos para o registro da inspeção dos vínculos
deverão estar em conformidade com o manual do usuário do Sisbravet e com as
orientações e POPs definidos por cada programa sanitário do DEDSA, ficando este
POP restrito à padronização do fluxo de comunicação dos vínculos gerados.
3. RESPONSABILIDADES
A responsabilidade de aplicação deste POP é dos médicos veterinários da DSA da
CIDASC.
4. SIGLAS E DEFINIÇÕES
CEPID: Coordenação Estadual de Vigilância Epidemiológica
CIDASC: Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina
DEDSA: Departamento Estadual de Defesa Sanitária Animal
DR: Departamento Regional da CIDASC
DSA: Defesa Sanitária Animal
MAPA: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
SFA: Superintendência Federal de Agricultura
SISBRAVET: Sistema Brasileiro de Vigilância e Emergências Veterinárias
UVL: Unidade Veterinária Local
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5 PROCEDIMENTOS
5.1. FLUXO DE COMUNICAÇÃO DO VÍNCULO
➢ Inserir as propriedades com vínculo epidemiológico na aba “investigação epidemiológica” durante
o registro do atendimento no SISBRAVET;
➢ Preencher um “Formulário de Comunicação de Vínculos” para cada estabelecimento vinculado,
acessando o link: https://forms.gle/PeUjU1MM5e4VBesp6, também disponível no Portal DEDSA,
no setor da CEPID (https://sites.google.com/cidasc.sc.gov.br/dedsa/cepid-epidemiologia);
➢ Será disparada uma mensagem automática ao e-mail institucional da Coordenação de DSA do
Departamento Regional responsável pelo município onde se situa o estabelecimento vinculado,
com as informações necessárias para continuidade à investigação dos vínculos;
➢ A Coordenação de DSA do DR deverá enviar a comunicação de vínculo à UVL responsável pelo
município onde se situa o estabelecimento vinculado;
➢ Ao receber uma comunicação de vínculo, a UVL responsável pelo município onde se situa o
estabelecimento vinculado deverá pesquisar os vínculos recebidos e dar seguimento aos
registros no Sisbravet, conforme instruído no item 5.2 deste POP.

5.2. PASSO A PASSO NO SISBRAVET AO RECEBER A COMUNICAÇÃO DE VÍNCULO
Seguem, abaixo, os passos para que a UVL possa pesquisar os vínculos recebidos e dar seguimento
aos registros no Sisbravet.
➢ Abrir a tela de Ocorrência/Vínculo Epidemiológico/Registrar/Atualizar/Selecionar
➢ Digitar o número da ocorrência de origem recebido na comunicação de vínculo e consultar
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➢ Selecionar o vínculo

➢ Escolher a propriedade e optar por “Justificar a não inspeção” ou “Registrar inspeção” realizada,
conforme a situação.

➢ Quando optar por “Justificar não inspeção”, preencher a justificativa e confirmar.

➢ Quando optar por registrar a inspeção realizada, clicar em “Registrar inspeção” e decidir entre as
duas opções: abrir um Form-VIN (para suspeitas descartadas) ou abrir um Form-in (mediante
casos prováveis, com colheita de material). Neste último, o sistema irá gerar um novo número
de ocorrência (Form-in) vinculado ao de origem e irá direcionar para a tela de atendimento.

DAR CONTINUIDADE AO REGISTRO DA INSPEÇÃO DO VÍNCULO, PREENCHENDO OS CAMPOS
SOLICITADOS PARA CADA CASO, CONFORME O MANUAL DO USUÁRIO E ORIENTAÇÕES
ESPECÍFICAS DOS PROGRAMAS SANITÁRIOS DO DEDSA, QUANDO HOUVER.
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6 VÍNCULO GERADO EM PROPRIEDADES DE OUTROS ESTADOS
Para vínculos gerados no Sisbravet em estabelecimentos localizados em outros estados:
➢ O médico veterinário responsável pelo registro do atendimento deverá:
○

Enviar e-mail à Coordenação Estadual do programa sanitário no DEDSA, com cópia à
Coordenação de DSA do DR;

○

Informar no e-mail o número da ocorrência de origem gerado e a suspeita investigada
(doença/síndrome).

➢ A Coordenação Estadual no DEDSA deverá:
o

Dar conhecimento do vínculo ao órgão de defesa sanitária animal no estado envolvido;

o

Colocar em cópia o responsável pelo programa envolvido, na SFA-SC;

o

Informar o número da ocorrência de origem no Sisbravet e a suspeita investigada.

7 ATRIBUIÇÕES
7.1. Médico Veterinário oficial responsável pelo registro do atendimento no Sisbravet
●

Preencher corretamente os campos do formulário online indicado no item 5.1. deste POP;

●

Comunicar ao respectivo programa no DEDSA o(s) vínculo(s) gerado(s) em outros estados.

7.2. Coordenador de DSA no DR
●

Assegurar que as mensagens recebidas sejam oportunamente verificadas no Departamento
Regional para que sejam imediatamente enviadas para as UVLs interessadas;

●

Assegurar que as UVLs interessadas recebam as comunicações encaminhadas para que
possam tomar as devidas providências nos prazos devidos;

●

Em caso de ausência ou afastamento do Coordenador da DSA no DR, este ou o Gestor
Regional do DR deverá assegurar o encaminhamento das mensagens de vínculo às
respectivas UVLs.

7.3. CEPID/DEDSA
●

Disponibilizar o formulário online de comunicação de vínculo;

●

Atualizar os termos deste POP, quando necessário;

●

Comunicar a revogação deste POP quando da implantação pela CIEP do aviso de vínculo por
e-mail automático pelo Portal Sistemas do MAPA.

7.4. Coordenações Estaduais/DEDSA
●

Dar conhecimento dos vínculos epidemiológicos relacionados aos programas sanitários de
sua responsabilidade ao órgão estadual de defesa sanitária animal em outro estado para
prosseguimento à investigação epidemiológica.
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