
                                     
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 
DEPARTAMENTO DE SAÚDE ANIMAL 

GABINETE 
                            
 

Oficio Circular DSA  44/07                                                Brasília, 10 de abril de 2007. 
 
 
 
Às Superintendências Federais de Agricultura – Todas 
Cc: DIPOA. 
 
 
 
 Senhor Superintendente, 
 
 
 Referimo-nos ao Oficio Circular DSA no 7, de 24 de janeiro de 2007, que trata 
dos Procedimentos permanentes de vigilância para influenza aviária e doença de 
Newcastle. 
 Solicitamos a V.Sa. que no Anexo III, que trata do Boletim Sanitário, seja 
observado o novo modelo apresentado no anexo desse Oficio Circular. 
 
 Atenciosamente, 
 
 
 
 

JAMIL GOMES DE SOUZA 
Diretor do Departamento de Saúde Animal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO - BOLETIM SANITÁRIO 
Nome da Granja de Origem das Aves: 
Produtor: 
Responsável Técnico (emissor de GTA): 
Nº cadastro órgão estadual defesa: 
Georreferenciamento: 
Município:          UF: 

Carga de pintos 
de 1 dia 

recebidas(1)

Nº GTA pintos 
de 1 dia 

 

 Data da 
emissão da 

GTA no 
incubatório 

Total de pintos 
de 1 dia 

declarados na 
GTA 

Data do 
recebimento 

dos pintos de 1 
dia na granja  

Total de pintos 
Recebidos na granja

      

       

Carga de aves 
para abate(1) No GTA  

Data da 
emissão 

Data do 
carregamento 

Total de aves 
declaradas para 
o abate na GTA 

% de mortalidade na 
emissão da GTA(2)

      

Número de aves remanescente no lote (3)  

       

Número de aves remanescente no lote (3)   

% Mortalidade após finalização do lote (4) % 
Doenças detectadas no lote: 

 

Drogas administradas no lote(5)

Princípio Ativo Início Fim Vacinação para DNC 

   
    

SIM           NÃO 

Data e hora da retirada da alimentação  
Informações adicionais (declarações adicionais no verso – respaldo para certificação sanitária) (6)

 
Carimbo e Assinatura do emissor da GTA 

USO DO SERVIÇO OFICIAL 

AÇÕES FISCAIS Observações 
Mortalidade > 10% não notificada ao 
serviço de defesa sanitária animal 

Sim Não 
N° formulário: 

Apresentação de sinais clínicos 
Sim Não 

N° formulário: 

Coleta realizada pelo SIF Sim Não N° formulário: 
Outras Observações no verso 

 
Carimbo e Assinatura do FFA 

(1) Para utilização no caso de mais de uma carga por lote, transportadas em datas diferentes. (por ex: 1° carga, 
2 ° carga etc...) Poderão ser incluídas mais linhas quando houverem mais de duas cargas; 

(2) Informar a porcentagem de aves mortas até a data de emissão do GTA (N° de aves vivas X 100/n° de aves 
alojadas); 

(3) N° de aves que permaneceram na granja após a carga parcial; 
(4) % de mortalidade na emissão de GTA + Mortalidade entre a emissão da GTA e a chegada das aves no 

frigorífico; 
(5)  Incluir drogas terapêuticas e não terapêuticas como os melhoradores de desempenho e outros; 
(6) Respaldos para atendimento de mercado específicos (por ex: administração de ração vegetal, 

credenciamento de granjas para declaração de ordem sanitárias e etc...). 


