
Com o e-SISBRAVET cidadãos, produtores 

rurais e médicos veterinários podem realizar 

a notificação de suspeita de doenças ou 

ocorrência de mortalidade em animais de 

produção. 

Desde 1ª de janeiro de 2020 o Sistema Brasileiro de 

Emergência Veterinária (e-SISBRAVET), do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), está em 

funcionamento em todo o território nacional, permitindo que 

qualquer cidadão comum, proprietários/produtores rurais, 

médicos veterinários possam realizar notificações de 

suspeitas de doenças ou mortalidade em bovinos, 

bubalinos, equinos, caprinos, ovinos, suínos, aves animais 

aquáticos e abelhas através da internet. 

O SISBRAVET é um canal de comunicação do campo com 

o Serviço Veterinário Oficial (SVO), de forma mais ágil 

evitando que haja a propagação de doenças. Para isso, 

basta acessar a página do Ministério da Agricultura e 

apresentar sua notificação no link: 

http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sisbravet/manterN

otificacao!abrirFormInternet.action. Esta informação é 

imediatamente dispara, eletronicamente, para todas as 

unidades veterinárias responsáveis pela propriedade com 

os animais sob suspeita. A partir desse momento, o serviço 

veterinário de campo irá, o mais rápido possível, iniciar a 

investigação. 

No estado do Amapá o SVO responsável pelos 

atendimentos é a Agência de Defesa e Inspeção 

Agropecuária do Estado do Amapá (DIAGRO). 

Qualquer cidadão, organização ou instituição que tenha 

animais sob sua responsabilidade ou tenha conhecimento 
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de casos suspeitos ou confirmados, deve informar o caso à 

DIAGRO, o mais breve possível, para que as devidas 

providências sejam tomadas.  

As notificações devem ser feitas pelo e-SISBRAVET, 

através do link abaixo:  

https://sistemasweb.agricultura.gov.br/sisbravet/manterNotificac
ao!abrirFormInternet.action 
 

LEMBRE-SE: a notificação é responsabilidade de todos. 

 

PASSO A PASSO DA NOTIFICAÇÃO 

 

 

Ao clicar no link você será direcionado par a tela abaixo 

Passo 1
• Clique no botão "Registrar uma notificacação".

Passo 2

• Selecione uma condição (proprietário, funcionário, 
veterinário, etc). A notificação pode ser feita de forma 
anônima sinalizando a opção outros.

Passo 3

• Responda as perguntas de acordo com a suspeita ou 
ocorrência. è possivel anexar documentos no formato PDF, 
como em casos de "resultados de exames", caso haja.

Passo 4

• Preencha o restante do formulário com os dados da 
localização dos animais, de forma que a DIAGRO consiga 
identificar e localizar, para realizar o atendimento.

Passo 5

• Insira seus dados ou do responsáveis dos animais, para 
contato. Desta maneira é possivel realizar o 
acomanhamento da situação desde a notificação até a 
conclusão da mesma. Ao final da notificação é gerado um 
nª de protocolo, é impostante guarda-lo para que o 
acompanamento pelo sistema seja mais fácil.

https://sistemasweb.agricultura.gov.br/sisbravet/manterNotificacao!abrirFormInternet.action
https://sistemasweb.agricultura.gov.br/sisbravet/manterNotificacao!abrirFormInternet.action


  

A medida que você for preenchendo e marcar a opção “sim”  

para a pergunta 4 (“Foram observados sinais de doenças 

nos animais?”), irá abrir as opções abaixo (veja alguns 

exemplos), de acordo com a espécie assinalada: 

 

 

Clique aqui 

 



Onde você deverá marcar os sinais que foram observados 

nos animais em questão, poderá ser marcado vários sinais, 

quanto mais sinais observados você identificar melhor para 

o SVO. Abaixo segue informações complementares sobre 

alguns dos sinais disponibilizados: 

 Apatia: falta de energia, ânimo e interesse; abatimento, desânimo, 

desinteresse, inatividade, indiferença, letargia. 

 Distúrbios reprodutivos: anestro, retenção de placenta, prolapso de 

útero (útero vem pra fora), aborto, etc. 

 Lesões: ferimentos/feridas abertas ou em processo de cicatrização, 

geralmente de coloração avermelhada. 

 Lesões cicatrizadas: ferimento/ferida fechada demonstrando que houve 

a reconstituição do tecido, com a presença ou não de tecido cicatricial. 

 Paralisia: perda da sensibilidade sensorial e/ou interrupção parcial ou 

total do movimento voluntário de uma estrutura corporal (patas, região do 

pescoço, músculos, etc.), normalmente causada por alguma lesão 

neurológica. 

 Tremores: agitação do corpo ou de parte dele através de movimentos 

involuntários, pequenos e repetidos; tremedeira, tremura. 

 Vesículas: pequenas bexigas ou bolhas, geralmente preenchidas com 

líquido. 

No item 5 deve ser indicado a quantidade de animais em que 

estes sinais foram observados. E no item 6 você poderá 

descrever tudo que for relacionado com esta notificação, 

desde quando você começou a observar os sinais, quais 

foram os primeiros sinais observados, quantos animais no 

início e no decorrer do tempo, qual a faixa etária? Foi 

realizado alguma introdução de animal novo no rebanho? 

Estes animais estiveram em outras propriedades? ou 

tiveram contato com animais de outras propriedades? ou 

fizeram uso de instalações de terceiros? Descreva cm suas 

palavras de forma simples clara. 

 

 


