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Em busca de otimizar a produção e garantir segurança alimentar, muitos pecuaristas tem 
trabalhado com medidas preventivas ao invés de curativas nas práticas sanitárias. Destas 
medidas, uma das mais importantes é a vacinação do rebanho na época correta, que leva 
à necessidade da adoção de um calendário sanitário. Entretanto, este calendário de 
vacinações não é padronizado em todas as regiões do país, o que torna difícil a 
generalização para todos os produtores. Com o crescimento do uso de dispositivos 
móveis, um aplicativo que permita ao produtor gerar um calendário personalizado ao seu 
rebanho torna-se bastante atrativo do ponto de vista sanitário e de manejo pecuário. O 
Calendário Sanitário é um aplicativo para a plataforma Android que têm como objetivo 
auxiliar o usuário no controle da aplicação de vacinas ao seu rebanho, emitindo alertas 
antecipadamente quando da necessidade de manejo para este fim. O aplicativo notificará 
o usuário sobre a necessidade de vacinação dos lotes do rebanho ou necessidade 
de manejo, bem como a data para as tomadas dessas medidas. As novas demandas do 
mercado evidenciam que ele está cada vez mais exigente em relação à qualidade do 
produto, o que obriga o produtor a procurar meios para melhorar a sua produção. Neste 
contexto, o aplicativo possibilitará um maior controle sobre preservação dos 
medicamentos, otimização na mão de obra e redução da quantidade de manejos, 
diminuindo o estresse do animal e a perda de peso desnecessária, além de 
permitir prever o ônus financeiro com os cuidados sanitários do 
rebanho. Consequentemente, o aplicativo Calendário Sanitário possibilitará uma 
melhora no gerenciamento do rebanho e dos custos de produção, contribuindo com a 
área da Pecuária de Precisão.  
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