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

Data de envio das amostras a unidade central

Carimbo e 
assinatura

Proprietário

9. Campos para preenchimento apenas pelo responsavel pelo envio das amostras para laboratório que realizará os testes

Data do envio Laboratório Lacre Sequência (ID) das amostras

de a
de a
de a

Tel.

Email

* Data de recebimento das amostras enviadas pelo responsável pela colheita

Carimbo e 
assinatura

2. Há folha 
    complementar?

Observações

Não Sim

-

Anexo - 6 Formulário de colheita de amostras 1. Data da 
    colheita

3. Referente ao FORM-IN 4. FORM-COM? Visita n.
5. Informações sobre o estabelecimento
Nome Municipio UF

Produtor Código do estabele- 
cimento no SVO

6. Diagnóstico presuntivo
(indicar a síndrome ou 
doença/afecção envolvida) OU

Diagnóstico 
conclusivo

7. Informações sobre as amostras colhidas
7.1. Amostras de soro sanguineo (utilizar uma linha para cada frasco ou lote de amostra)

ID Identificação do 
animal ou lote

Soros 
1

N. da  
Coleta 

2

Esp. 
3

Sexo 
(M/F)

Idade 
4

Sinais 
clínicos 
(S ou N)

Data da 
última 

vacinação 5

Medicado 
6 

(S ou N)

ID Identificação do 
animal ou lote

N. da  
Coleta 

2

Esp. 
3

Sexo 
(M/F)

Idade 
4

Sinais 
clínicos 
(S ou N)

Data da 
última 

vacinação 5
Medicado 6 

(S ou N) Tipo de Material Quantidade 
7 Meio de conservação

7.2. Outras amostras (utilizar uma linha para cada amostra, lote ou pool de amostras)

1. Total de soros que formam um lote (uso mais comum para amostras de aves) - 2. Indicar o número da colheita, para uso em amostras pareadas ou para repetição da colheita em um mesmo animal 
3. Códigos: BOV =bovina; BUB = bubalina; OVI = ovina; CAP = caprina; SUI = suína; EQU = equina; ASI = asinina; MUA = muar; CAM = camelos; FAU = animais silvestres; GAL = galináceos; PER = perus; 
    COD = codornas; AVZ = avestruz; EMA = emas; PAT = patos; GAN = gansos; MAR = marrecos; ANG = galinha d'Angola; FAI = faisão; PEZ = perdiz   
4. Idade: utilizar semanas para aves e meses para as demais espécies       -      5. Apenas vacinação relacionada com a suspeita ou foco     -     6. Com base nas informações do FORM-IN ou FORM-COM   
7. Quantidade de material que compõe a amostra (campo mais utilizado para aves - ver instrutivo e manuais específicos para maiores informações)
8. Médico veterinário responsável pela colheita

Matrícula 
no SVONome

Município UF Telefone

 Manter formulário original na UVL responsável pelo estabelecimento e enviar cópias para os demais setores conforme fluxo definido pelo DSA/SDA/MAPA –Versão Jan/2013

Data*Nome

Município UF
9.1. Informações sobre as amostras enviadas para processamento

FAX

ID Identificação do 
animal ou lote

Soros 
1

N. da  
Coleta 

2

Esp. 
3

Sexo 
(M/F)

Idade 
4

Sinais 
clínicos 
(S ou N)

Data da 
última 

vacinação 5

Medicado 
6 

(S ou N)

SimNão

Vesicular Hemorrágica dos suínos Nervosa Respiratória ou nervosa das aves

Outra doença, especificar g
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3. Referente ao FORM-IN
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5. Informações sobre o estabelecimento
Nome
Municipio
UF
6. Diagnóstico presuntivo
(indicar a síndrome ou doença/afecção envolvida)
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OU
Diagnóstico conclusivo
7. Informações sobre as amostras colhidas
7.1. Amostras de soro sanguineo (utilizar uma linha para cada frasco ou lote de amostra)
ID
Identificação do
animal ou lote
Soros
1
N. da 
Coleta
2
Esp.
3
Sexo
(M/F)
Idade
4
Sinais
clínicos
(S ou N)
Data da
última
vacinação 5
Medicado 6
(S ou N)
ID
Identificação do
animal ou lote
N. da 
Coleta
2
Esp.
3
Sexo
(M/F)
Idade
4
Sinais
clínicos
(S ou N)
Data da
última
vacinação 5
Medicado 6
(S ou N)
Tipo de Material
Quantidade
7
Meio de conservação
7.2. Outras amostras (utilizar uma linha para cada amostra, lote ou pool de amostras)
1. Total de soros que formam um lote (uso mais comum para amostras de aves) - 2. Indicar o número da colheita, para uso em amostras pareadas ou para repetição da colheita em um mesmo animal
3. Códigos: BOV =bovina; BUB = bubalina; OVI = ovina; CAP = caprina; SUI = suína; EQU = equina; ASI = asinina; MUA = muar; CAM = camelos; FAU = animais silvestres; GAL = galináceos; PER = perus;
    COD = codornas; AVZ = avestruz; EMA = emas; PAT = patos; GAN = gansos; MAR = marrecos; ANG = galinha d'Angola; FAI = faisão; PEZ = perdiz  
4. Idade: utilizar semanas para aves e meses para as demais espécies       -      5. Apenas vacinação relacionada com a suspeita ou foco     -     6. Com base nas informações do FORM-IN ou FORM-COM  
7. Quantidade de material que compõe a amostra (campo mais utilizado para aves - ver instrutivo e manuais específicos para maiores informações)
8. Médico veterinário responsável pela colheita
 Manter formulário original na UVL responsável pelo estabelecimento e enviar cópias para os demais setores conforme fluxo definido pelo DSA/SDA/MAPA –Versão Jan/2013
9.1. Informações sobre as amostras enviadas para processamento
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ID
Identificação do
animal ou lote
Soros
1
N. da 
Coleta
2
Esp.
3
Sexo
(M/F)
Idade
4
Sinais
clínicos
(S ou N)
Data da
última
vacinação 5
Medicado 6
(S ou N)
Clique para inserir a identificação do SVE
Janeiro de 2013
geraldo.moraes@agricultura.gov.br
20/12/2012
Departamento de Saúde Animal
Formulário para ser utilizado pelo SVO no registro de informações de colheita de amostras resultantes do atendimento a ocorrências zoossanitárias
Geraldo Marcos de Moraes
Anexo 1 - Formulário de Colheita de Amostras
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