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O sistema SIVEP-DDA foi desenvolvido com o
objetivo de facilitar a manipulação dos dados
produzidos pela monitorização das doenças
diarréicas agudas em ambiente WEB para operar
ON LINE, necessitando que o computador esteja
conectado à Internet.
Para uma correta utilização do sistema, o
usuário deverá obedecer aos procedimentos
descritos neste instrucional.
Equipe da COVEH/DEVEP/SVS/MS
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ACESSANDO O SISTEMA
O sistema pode ser acessado através do site: http://www.saude.gov.br/sivep_dda
Após estabelecida a conexão com o sistema, surgirá uma tela (Figura 1), onde o usuário
deverá digitar nos seus respectivos campos seu login e senha.

Figura 1 – Tela para entrada de login e senha do usuário

Caso seja esta a primeira vez que o usuário acessa o sistema, este solicitará que o usuário
digite novamente a sua senha para que esta seja cadastrada no sistema. (figura 2).

Figura 2 – Tela de cadastramento de Senha do Usuário

Obs.: O usuário deverá de ser cadastrado previamente e ter seu login e senha disponibilizado
pela COVEH ou pela SES para então poder acessar o sistema.

-2-

CADASTRO GERAL – Informações das U. S.
Uma vez acessado, o sistema exibirá a tela de “Menu Principal” (Figura 3) onde são
disponibilizados os links de acesso para “Cadastro Geral”, “Monitorização” e “Relatórios”.

Figura 3 – Tela de Menu Principal.

Para alimentar o sistema, em primeiro lugar deve-se clicar em “Informações da U. S.” (Figura
4). Surgirá a e a tela de Cadastro de Informações das Unidades de Saúde (Figura 5).
Selecionar o município de sua jurisdição e preencher o campo de “Número de Unidades de
Saúde que Atendem Diarréia”, clicando a seguir em “OK”.

Figura 4 – Tela de Menu Principal, opção Informações das U. S.
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Figura 5 – Tela de Cadastro de Informações das Unidades de Saúde

Caso necessite realizar alguma alteração ou exclusão do dado referente ao número de unidade
de saúde que atendem diarréia, basta colocar o nome do município que necessita de alteração
que aparecerá ao final da tela a informação registrada (Figura 6).
Para alterar os dados no Cadastro de Informações das Unidades de Saúde (Figura 6), clique
no ano e o sistema permitirá excluir ou alterar as informações referentes ao número de
unidades de saúde que atendem diarréia.

Para retornar ao
menu Principal,
clique aqui.

Figura 6 – Tela de alteração ou exclusão dos dados de Unidades de Saúde

Após a atualização do “Número de Unidades de Saúde que atende Diarréia”, retornar para
a página do “Menu Principal” clicando no logo SIVEP-DDA (Figura 6).
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MONITORIZAÇÃO
A página do “Menu Principal” disponibiliza para o usuário a opção de “Monitorização”
(Figura 7) onde o sistema permite a inclusão dos dados resultantes da monitorização realizada.

Figura 7 – Tela de Menu Principal, opção Monitorização.

Ao clicar na opção “Monitorização” na tela do “Menu Principal” (Figura 7), o sistema exibirá
a tela de Monitorização das Doenças Diarréicas Agudas (Figura 8), onde devem ser
preenchidos os dados da Regional, Município, Semana Epidemiológica e Ano referentes aos
casos a serem digitados no sistema. Depois de preenchidos todos os campos, clicar em “OK”,
e então surgirá uma tela (Figura 9) que disponibilizará os campos para preenchimento dos
casos segundo UF, Regional, Município e Semana/Ano.

Figura 8 – Tela de Monitorização das Doenças Diarréicas Agudas
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Figura 9 – Tela de digitação de MDDA

Na parte de “Análise da MDDA”, caso a resposta para o campo “Houve Alteração de
Comportamento das Diarréias?” seja “Sim”, surgirão opções (Figura 10) das “Alterações
Cadastradas” para que sejam informadas no campo de “Alterações Selecionadas”.

Figura 10 – Análise da MDDA, opção de Comportamento das Diarréias.
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Ainda na parte de “Análise da MDDA”, caso a resposta para o campo “Ocorreu Surto?” seja
“Sim”, surgirão opções de ”Quantos Surtos?”, “Quantos Surtos Investigados?” e
“Quantos Surtos com Amostra Coletadas?” além de um campo para as “Observações”.
(Figura 11).

Figura 11 – Análise de MDDA, opções de Ocorrência de Surto.
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RELATÓRIOS
A página do “Menu Principal” disponibiliza também a opção de “Relatórios” (Figura 12) onde
o usuário tem a possibilidade de visualizar os dados da monitorização.

Figura 12 – Tela do Menu Principal, opção Relatórios.

Ao se clicar na opção “Relatórios”, será exibida a tela para filtragem do relatório desejado
(Figura 13) onde se deve informar a UF, Regional, Município, Semana Epidemiológica Inicial e
Final, e o Ano desejado para geração do Relatório. Após o preenchimento correto destes
campos, se deve clicar em “OK” para que o relatório seja processado.

Figura 13 – Tela de filtragem do Relatório
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Concluída a filtragem do relatório desejado, o sistema exibe a tela de Relatórios e Gráficos
(Figura 14) onde se pode escolher entre os tipos de relatório e os gráficos disponíveis.

Figura 14 – Tela de seleção de Relatórios e Gráficos.

Depois de processada a informação de escolha do tipo de relatório, é exibida uma tela com as
informações solicitadas em formato de tabela (Figura 15), onde constam todos os dados
inseridos previamente.

Figura 15 – Relatório de dados em formato de tabela
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O sistema permite exportar os dados ao se clicar em “Relatório em Excel” (Figura 15) onde o
usuário pode exportar para o Excel (Figura 16) a tabela para formatar seus gráficos e manipular
os dados de modo que subsidiem estudos com base no que foi inserido no SIVEP-DDA.

Figura 16 – Relatório exportado em formato Excel

O sistema ainda disponibiliza um tópico de “Ajuda” (Figura 17) para configuração de gráficos e
impressão.

Figura 17 – Tópicos de Ajuda
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