
 

NASCIMENTO 

 

 

Para inserir um animal siga os passos; 

1) Siga os passos 1 e 2 da imagem principal para iniciar o cadastro do nascimento. 

 

2) Abrirá uma tela com dados de criador/ fazenda/ raça/ categoria, clique em PESQUISAR se estiver de acordo com 

os dados que deseja iniciar o nascimento. 

 

3) Selecione o item 3 para iniciar o cadastramento. No item 4 Informe se este produto é proveniente de CCG 

(cruzamento entre raças zebuínas diferentes). 

O Item 5 será preenchido automaticamente pelo licenciado padrão. 

 

4) Preencher os itens 6 e 7. Assim que todas as informações nesse quadro inicial forem preenchidas, o mesmo não 

ficará aberto para alterações.  

Caso tenha preenchido algo errado, será necessário cancelar o nascimento e recomeçar. 

 

5) Preencher RGN e pelagem do bezerro.  

As opções do item 8 deverá ser assinalado somente se necessário. 

NATIMORTO: Nasceu morto. 

GÊMEO: Mais de um bezerro que nasceu no mesmo parto. 

PREMATURO: Nasce antes do tempo normal. 

APENAS VIDA REPRODUTIVA: Nascimento onde não existe cdc na ABCZ, apenas para constar na vida 

reprodutiva da vaca um filho naquele período. 

 

 

 

 



 

 

6) Inserir as informações dos itens 1 ao 3, conforme quadro abaixo. Lembrando que o item 3 informa se o 

nascimento é proveniente de uma FIV, TE ou outras coberturas. 

 

7) A partir do momento em que for informado o tipo de cobertura, o sistema irá trazer todas as coberturas que 

existe para aquela matriz, dentro do prazo e tipo de cobertura informado, conforme imagem abaixo.  

Para selecionar a cobertura, basta seguir o item 1 e 2 da imagem abaixo. 

 

Nesse momento os dados referentes ao touro e número da CDC serão preenchidos automaticamente buscando pela 

cobertura selecionada.  

*Caso a cobertura da matriz informada no nascimento seja de outro criador, basta informar o tipo de cobertura e o 

quadro para preencher as informações irão aparecer automaticamente, conforme imagem abaixo. 

                    

 

 



 

8) Após informar os dados de cobertura, informe os dados do produto como; 

 

 

SEXO do animal (M ou F) 

PREFIXO ou SUFIXO já serão sugeridos pelo sistema se cadastrado na guia “GERAL” / ”SUFIXO E PREFIXO”.  

NOME do animal. 

PN = Peso ao nascer do animal (opcional). 

PVP = Peso Vaca ao Parto (opcional). 

OCORRÊNCIA REPRODUTIVA: Existe uma tabela de ocorrências reprodutivas previamente cadastradas no PRODUZ. 

Clicar no botão a frente do campo ocorrência reprodutiva e escolher uma das ocorrências existentes (aborto, vaca em 

anestro, desclassificado, normal, natimorto e refugado).  

SITUAÇÃO: Mediante a CDC selecionada para este nascimento, o sistema irá calcular o prazo de gestação até o 

momento, considerando a data de cobrição até o nascimento, e sugerir a situação relativa a este prazo. 

Campos com digitação obrigatórios no Sistema PRODUZ, todos que possui (*) asterisco. 

9) Clicar em INSERIR. 

 

10) Ao término da inserção dos produtos nascidos, clicar em SALVAR. 

 

11) Para enviar a comunicação, clicar no botão . 

 

 

 


