Tutorial para registro de verificação no e-SISBRAVET1
A partir da versão 1.0.45 do e-SISBRAVET, está disponível melhoria que permite apontar a
verificação dos registros das ocorrências no próprio sistema. É possível descrever as pendências
identificadas, assim como informar a aplicação das correções e a solução das pendências.
Os itens mínimos de verificação encontram-se no Processo SEI 21000.035510/2020-20, de 27 de
maio de 2020, que orienta sobre as verificações e monitoramentos do e-SISBRAVET pelas SFAs
e SVEs, e no Manual do e-SISBRAVET, devendo ser complementados conforme particularidades
de cada programa de saúde animal.
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Essa ferramenta gerencial propicia a comunicação entre o usuário das unidades locais, regionais,
das coordenações estaduais dos programas sanitários e de epidemiologia e o MAPA de forma
mais objetiva e transparente. Também torna os usuários de todas as instâncias mais
independentes, pois através de consulta podem observar se os registros já foram verificados, se
houve detecção de pendências e a evolução da correção, sem a necessidade de entrarem em
contato por vias externas ao sistema.
As consultas de detecção de pendências devem ser realizadas diariamente pela unidade local,
juntamente com a verificação de registro de notificações e de vínculos epidemiológicos. Uma vez
localizada, a pendência deve ser resolvida em até 1 dia útil e a comunicação para a coordenação
que apontou a pendência também deverá ser registrada no sistema.
A partir de julho de 2021, todas as novas ocorrências deverão ser verificadas conforme essa
metodologia, mas o registro de verificação também pode ser aplicado a ocorrências anteriores. A
seguir, será descrito como utilizar o registro de verificação.
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Registro de Verificação
Existem 5 status de acompanhamento:
Ícone

Status do acompanhamento
Sem acompanhamento
registrado

Significado
A ocorrência não foi verificada por nenhum usuário.

Pendência detectada

Foi detectada pendência no registro da ocorrência e foram
apontadas as orientações para a unidade local efetuar a
correção.

Correção aplicada

Foi aplicada a correção da pendência e é necessária a
avaliação das instâncias superiores - Coordenações dos
Programas Sanitários e/ou de Epidemiologia no SVE, SFA e/ou
DSA - para verificar se todas as pendências foram corrigidas.

Pendência solucionada*

As Coordenações dos Programas Sanitários e/ou de
Epidemiologia no SVE, SFA e/ou DSA atestam que todas as
pendências foram corrigidas.

Verificado

Coordenações dos Programas Sanitários e/ou de Epidemiologia
no SVE, SFA e/ou DSA atestam que não foram identificadas
pendências no registro da ocorrência, até o momento.
Enquanto não houver nenhuma pendência detectada, pode-se
selecionar a opção Verificado múltiplas vezes para a mesma
ocorrência.

* A partir de uma correção aplicada, apenas usuário com perfil igual ou superior ao perfil do usuário que
detectou a pendência pode registrar que a pendência foi solucionada. Dessa forma, para pendências
detectadas por usuário com perfil nacional, a opção Pendência solucionada não estará disponível para
usuários com perfis estaduais.

A opção REGISTRAR VERIFICAÇÃO está disponível a todos os usuários com acesso à tela
Registrar/Consultar investigação (todos os perfis, exceto Administrativo). As verificações são
vinculadas à ocorrência como um todo e não a atendimentos específicos. Para o botão ser
habilitado, é necessário que a ocorrência tenha no mínimo um atendimento com situação
Registrado.

Para ocorrências que requerem excusão, não é necessário fazer este apontamento na
ferramenta de verificação. Deve ser mantido o fluxo de solicitação de exclusões ou
reaberturas pelos pontos focais do SIZ diretamente à CIEP/CGPZ/DSA, por meio do email
dsanimal@agricultura.gov.br.
Na versão atual, as verificações registradas não têm impacto na continuidade de registro dos
atendimentos nem no encerramento da ocorrência.
Os status de acompanhamento podem ser observados ao localizar as ocorrências ou utilizando o
filtro de acompanhamento.
A seguir, orientação detalhada sobre como o usuário pode verificar se houve o registro de
pendência detectada no município, como indicar o status de acompanhamento Correção aplicada
e como acompanhar os status das ocorrências. Embora a funcionalidade não exerça esse
controle, recomenda-se que a correção aplicada seja sempre informada pelo médico veterinário
responsável pelo atendimento.
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VERIFICAR REGISTRO DE PENDÊNCIA DETECTADA EM ALGUMA OCORRÊNCIA DO
MUNICÍPIO E APLICAR CORREÇÃO:

1 – Acesse a consulta de ocorrências. Ocorrências >
Investigação > Registrar/consultar investigação

2 – Escolha o município
4 – Clique em Consultar
3 – Escolha a opção
Pendência Detectada

5 – Se houver algum registro de pendência irá
aparecer dessa forma. Clique em Pendência
Detectada

6 – Ao clicar em Pendência Detectada, abrirá uma janela. É possível observar o
usuário que registrou a pendência e também a data e horário. Clicando no “i” ao
lado de Pendência Detectada, é possível ler quais são os apontamentos da
pendência detectada.

Ao utilizar o campo aberto de Observações, indicar apenas as pendências, evitando textos
extensos e o uso de caracteres especiais.
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7 – Campo com os apontamentos da pendência detectada

8 – Após realizar a correção da pendência, deve registrar essa
atividade no sistema. Localize novamente a ocorrência e clique
em Registrar Verificação.

9 – Ao clicar em Registrar Verificação, abrirá uma janela.
Assinale a opção Correção Aplicada se tiver corrigido todas
as solicitações. É possível inserir observações, caso julgue
necessário.

10 – Clique em salvar
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11 – Após registrar a Correção Aplicada, o status do acompanhamento
passará a aparecer dessa forma. A partir desse momento, cabe a instância
superior verificar se houve a solução de todas as pendências.

12 – Clicando no link do status do acompanhamento é possível observar
todos os registros de verificação incluídos na ocorrência e clicando no “i” o
texto fica expandido.

13 – Se após a verificação por instância superior, forem constatadas novas
ou correção parcial de pendências, será registrada nova Pendência
Detectada e a Unidade deverá revisar e fazer os procedimentos conforme
já apontado.
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DEMAIS STATUS DE ACOMPANHAMENTO

1 – Acesse a consulta de ocorrências. Ocorrências >
Investigação > Registrar/consultar investigação

2 – Escolha o município
4 – Clique em Consultar
3 – Escolha
desejada

a

opção

Outra forma de verificar, é escolher apenas o município e consultar. Dessa forma, todas as
ocorrências aparecerão e pode-se identificar os acompanhamentos registrados em cada ocorrência.

O status Verificado será inserido quando as Coordenações dos
Programas Sanitários e/ou de Epidemiologia no SVE, SFA e
DSA não identificarem pendências no registro da ocorrência, até
o momento da verificação.

As consultas, relatórios e comunicações automáticas do sistema ainda serão adaptados para
incorporar as verificações registradas nas ocorrências.
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