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INFORMATIVO Nº004/2020- PROGRAMA DE SANIDADE DOS
EQUIDEOS/AGED
Documentação básica que deverá ser juntada aos processos de animais
positivos para MORMO durante o saneamento de foco, baseados da IN N° 6, de
16 de janeiro de 2018.
1.
2.
3.
4.

Requisição de exame para diagnóstico de MORMO
Relatório de ensaio de mormo-método/ELISA/Laboratório Credenciado
Notificação de animal positivo ao proprietário do animal
Notificação de animal suspeito ou positivo às autoridades de saúde local
por meio de ofício da Diretoria Geral da Aged.
5. Termo de Interdição de Propriedade ou unidade epidemiológica
6. Form-in
7. Relatório de ensaio de mormo-exame confirmatório/WESTERN
BLOTTING-Laboratório Oficial
8. Form-com de acompanhamento (para todas as visitas à propriedade)
9. Termo de sacrifício e destruição (assinado pelo médico veterinário oficial)
10. Registro fotográfico da destruição da carcaça do animal
11. Resultados de teste de diagnósticos de todos os equídeos da unidade
epidemiológica, com intervalo de 21 a 30 dias entre colheita, com prazo
máximo de 30 dias para a primeira colheita
12. Termo de desinterdição de propriedade ou unidade epidemiológica
13. Form-com de encerramento
14. Declaração do proprietário do animal quando houver o óbito natural do
animal
15. Boletim de ocorrência: no caso do animal ter sido desaparecido ou
roubado.
16. Notificação ao Ministério Público caso a propriedade ou o animal positivo
não serem encontrados pelo SVO
obs.1- No intuito de evitar falhas no processo, atentar para as datas e
assinaturas nos documentos usados pelo responsável das atividades
OBS.2- Todos os modelos de formulários encontram-se no Site
da Aged no ESPAÇO DO SERVIDOR/FORMULÁRIOS CDA/PNSE
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