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Roteiro para capacitação de 
usuários no  uso do SIVEP-

Gripe



Objetivo SIVEP-Gripe

 
O Sistema de Informação da Vigilância 

Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe) tem por 
objetivo a inserção e disseminação dos dados da 
vigilância sentinela de Síndrome Gripa (SG) e de 
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), 
fornecendo dados em tempo real para análise e 
tomada de decisões



APRESENTAÇÃO DO SISTEMA
 

O endereço de acesso ao SIVEP-Gripe é: http://www.saude.gov.br/sivepgripe
O SIVEP-Gripe é um sistema composto por módulos, todos acessados a partir de um 
sítio único e subdivide-se nas seguintes rotinas:
 

CADASTRO: cadastro de Unidades Sentinelas, Laboratórios e vinculação das 
unidades aos laboratórios;
 

ENTRADA DE DADOS: Ficha Individual e Agregados;
 
Nesse módulo são inseridas as fichas de coleta de dados do sistema
 

  RELATÓRIOS: Agregados e Indicadores;
 

Nesse módulo o sistema emite, em tempo real, alguns relatórios 
epidemiológicos das fichas de agregados e relatórios com os indicadores e metas das 
unidades sentinelas (estabelecidos pela portaria nº 2.693, publicada em 17 de 
novembro de 2011 e republicada em 26 de abril de 2012).
 



ACESSO AO SISTEMA

Somente usuários cadastrados no Sistema de Cadastro e 
Permissão de Acesso   SCPA USUÁRIO: 
http://aplicacao.saude.gov.br/datasus-scpaweb-usuario/
 
Esse link deve ser encaminhado aos usuários do sistema. Os 
próprios usuários deverão preencher um formulário de 
cadastro e solicitar o acesso ao SIVEP-Gripe, seguindo os 
procedimentos descritos no manual disponível na tela de 
login do sistema SCPA

Também é nesse link que os usuários controlam sua senha de 
acesso.
 



 
Cada usuário acessará somente os módulos e 

rotinas/funcionalidades compatíveis com suas permissões de 
acesso ao sistema.
 

No SIVEP-Gripe o acesso à base de dados e às 
funcionalidades variam de acordo com os níveis e perfis dos 
usuários.

Os níveis de acesso do SIVEP-Gripe são: Federal, 
Estadual, Municipal, Unidade Sentinela e Laboratório; e os 
perfis: Gerente, Operador e Leitor.

ACESSO AO SISTEMA



BASE DE DADOS DO SISTEMA
 

Os dados do SIVEP-Gripe são armazenados em servidor 
central do Datasus. A base pode ser obtida em arquivo DBF 
por meio do menu ‘Exportação’ do sistema.
 
A base da versão antiga do SIVEP-Gripe será congelada. Os 
bancos congelados ficarão disponíveis no sistema novo 
apenas para exportação e para emissão de relatórios 
automáticos do sistema. Assim não será possível efetuar 
inclusão, edição ou exclusão de registros.



MECANISMOS DE NAVEGAÇÃO DO SISTEMA

  Para ir de um campo a outro: utilizar a tecla TAB ou o 
mouse.
 Os campos obrigatórios estão assinalados com asterisco (*).
    As validações das críticas dos campos acontecem no momento 
em que o usuário aciona os botões de ações do Sistema (Ex: 
SALVAR, PESQUISAR, EXCLUIR, etc).

As críticas aparecem no topo da tela informando ao 
usuário a ação que deve ser tomada.
  Para realizar uma pesquisa nesses campos, pode-se utilizar:
  Digitar o nome completo e pressionar TAB ou ENTER;
 Digitar parte do nome e selecionar utilizando as setas do 
teclado e pressionar TAB ou ENTER;
  Selecionar o nome utilizando o mouse



TEMPO DE SESSÃO

   O tempo de sessão padrão é de 20 minutos. No âmbito 
dos aplicativos web (acessados pela internet) existem dois 
fundamentos: a autenticação e a autorização.
  A autenticação é o processo que verifica a identidade de 
uma pessoa, ou seja, busca verificar a identidade digital. Por sua 
vez, a autorização verifica se essa pessoa possui permissão para 
executar determinadas operações.
  Considerando estes dois fundamentos o tempo de sessão 
é necessário para limitar o tempo de inatividade no sistema.

Sem o tempo de sessão as senhas autenticadas entre 
Roteiro para Capacitação de usuários de nível Estadual no uso do 
SIVEP-Gripe um cliente e um servidor poderiam ser vistas e até 
mesmos interceptados por terceiros.

O tempo de sessão proporciona mais segurança ao 
usuário e às informações contidas na base de dados do sistema.



 

ATENÇÃO
   

Inatividade do sistema significa que o usuário passou mais 
de 20 minutos sem acessar o servidor do sistema SIVEP-Gripe. 
Realizar consultas nas telas de pesquisa ou acionar a opção para 
salvar o que foi digitado significa acessar o servidor da aplicação, 
ou seja, reinicia o tempo de sessão (20 minutos) e o sistema deixa 
de estar inativo.



CONSULTA
   
Notas:
a. O módulo de consulta deverá ser utilizado para pesquisar determinada ficha, 
a fim de inserir os resultados laboratoriais ou quaisquer outras informações 
que esteja em aberto;
 
b. O usuário terá acesso apenas as fichas de unidades sentinelas vinculadas ao 
seu local de trabalho. Ele visualizará a ficha por completo
 
c. É possível consultar uma ficha por: número, data do preenchimento 
(intervalo entre data início e data fim), dados da sentinela (UF, Município e 
Unidade Sentinela) e nome do paciente (nome completo, primeiro nome, parte 
do nome ou último nome).
 
d. Se o número da ficha não for conhecido, deverá obrigatoriamente ser 
informado um intervalo, de no máximo um ano, para a consulta.
 















Links :

http://www.saude.gov.br/sivepgripe

http://aplicacao.saude.gov.br/datasus-scpaweb-usuario

http://www.saude.gov.br/sivepgripe
http://www.saude.gov.br/sivepgripe
http://www.saude.gov.br/sivepgripe
http://aplicacao.saude.gov.br/datasus-scpaweb-usuario




Gratidão por
 aprendermos juntos  em especial

 

ANTONIO MAK EDUARDO DE MOURA
ETHIANNE CHANNAN DE OLIVEIRA BASTOS

MAGZAN DA SILVA AZEVEDO
 



Eulina Santana Cruz.
Coordenadora municipal da Vigilância 

das Influenzas
Contato: 69 99281-5918 

e-mail: cmvive.lina@gmail.com
 

mailto:cmvive.lina@gmail.com
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