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Passo a passo para o preenchimento da declaração de 

vacinação  contra a Febre Aftosa e a Raiva. 

 

Amigo Produtor,

A Agrodefesa preparou uma cartilha bem simples que vem 

passo a passo, orienta-lo sobre o preen

de vacinação. Parabeniza e agradece a todos que tem lutado 

pela manutenção de Goiás livre da Febre Aftosa com 

vacinação, o que só tráz benefícios para o nosso Estado.

O preenchimento correto dos dados é fundamental para a 

identificação do produtor e de sua propriedade. A Inscrição 

Estadual é necessária para a diferenciação de propriedades que 

possuem  o mesmo nome, por exemplo, ou quando um 

produtor possui mais de uma propriedade. Para aquele 

produtor que não possui Inscrição Estadual, informamos que a 

mesma pode ser solicitada na Agenfa de seu município.

Os dados como número da partida, vencimento, laboratório

e número de doses são importantes caso seja necessário 

identificar a origem da vacina utilizada para imunizar seu 

rebanho. 
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Vacinação antiaftosa 

No campo Vacinados, você deverá descrever a quantidade 

de animais vacinados, separando-os entre machos(M) e fêmeas 

(F), de acordo com a idade. Note que há um quadro específico 

para bovinos e um para bubalinos (búfalos). 

 

No campo Existentes, é necessário descrever todos os 

animais da propriedade, vacinados ou não. 

O campo Reservados só deve ser preenchido caso haja 

animais que não foram vacinados devido a proximidade do 

abate. Lembrando que estes animais deverão ser abatidos no 

prazo máximo de 60 dias após o termino da etapa de vacinação. 

Caso isso não ocorra o proprietário deverá comunicar a 

Agrodefesa para que seja realizada a vacinação assistida. A não 

vacinação implicará em multa ao proprietário. 

 

Importante: Na 1ª etapa de vacinação ( 1º a 31 de maio) 

deve-se realizar a vacinação em todos os animais da 

propriedade. Na 2ª etapa de vacinação (1º a 30 de novembro), 

será realizada a vacinação dos animais de 0 a 24 meses.A 

declaração deverá ser entregue com o número de animais 

existentes mesmo se o produtor não possuir animais em idade 

vacinal na etapa de novembro. 

 

Vacinação antirrábica 

 
Lembrando que a vacinação contra a raiva deverá 

obrigatoriamente ser realizada em maio, nos 119 municípios de 

alto risco para a doença, em todos os animais bovídeos, 

equídeos, caprinos e ovinos e obrigatoriamente realizada em 

novembro nos animais dessas mesmas espécies, porém apenas 

nos de idades iguais ou inferiores a 12 meses. 

 
 



 

  

Outras informações 
(Controle da Brucelose) 

 

Neste campo, deve-se informar o total de bezerras 

menores de 12 meses. Esta distribuição auxilia o 

controle da vacinação de Brucelose, que deverá ser realizada 

em bezerras com idade entre 3 a 8 meses. Lembramos que a 

não vacinação acarretará em multa e o produtor ficará 

impedido de emitir GTA. 

 

Importante: A vacinação contra Brucelose é realizada somente 

pelo Médico Veterinário Cadastrado na Agrodefesa

 

 

Já neste outro campo, deverá ser descrito o quantitativo 

de animais, machos e fêmeas, distribuidos nas faixas etárias de 

13 a 18 meses e 19 a 24 meses. Esta tabela ajuda no 

preenchimento da declaração da próxima campanha.
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As informações descritas a seguir servem p

conhecimento sobre as propriedade

 

 

As informações sobre roteiros e os confrontantes (vizinhos) 

facilitam o acesso às propriedades caso se faça necessário uma 

visita ao local. 

 

 

O preenchimento desta tabela ajuda 

Agrodefesa a atuarem na sanidade de outras especies que 

fazem parte dos programas estaduais de sanidade animal.
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Declaração de morte 

Caso o produtor tenha sofrido alguma perda em sua 

propriedade nos últimos 6 meses, deve relatá-

abaixo. 

 

 

Sua declaração deverá ser entregue em até 5 (cinco) dias 

úteis após o término da vacinação juntamente com a nota 

fiscal, no escritório do município onde se encontra a 

propriedade.  

Ganhe tempo fazendo sua declaração via internet,tendo 

em mãos a nota fiscal eletrônica e o número da Inscrição 

Estadual. Acesse o site: www.agrodefesa.go.gov.br

Declaração de vacinação. Digite seu Login/CPF/CNPJ

Caso não possua cadastro, clique em Cadastrar/Regist

Se ainda tiver alguma dúvida, envie uma mensagem para o      

e-mail: duvidadeclaracao@agrodefesa.go.gov.br. 

 

 

A Agrodefesa agradece! 

 

 

Para mais informações procure a Unidade Local da Agrodefesa de 

seu município.

Av. Circular, nº 466  Qd. 87  Lt. 02

Setor Pedro Ludovico    

CEP: 74823

Goiânia 

Fone: (62) 3201

Elaboração: 

Núcleo Institucional 

 Fone: (62) 3201

Colaboração: Gecom e 
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Sede:  

Av. Circular, nº 466  Qd. 87  Lt. 02 

Setor Pedro Ludovico     

CEP: 74823-020  

Goiânia – Goiás                       

Fone: (62) 3201-3530 
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