
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Gerência de Vigilância Epidemiológica 

Av. 136, s/nº, Qd.44, Lt 22 a 24, Edf. César Sebba, Setor Sul, Goiânia  – Goiânia-GO

ROTEIRO PARA USO DO SISTEMA INFORMATIZADO DA
MONITORIZAÇÃO DAS DOENÇAS DIARRÉICAS AGUDAS -

SIVEP_DDA. 



O  Sistema  Informatizado  de  Vigilância  Epidemiológica  de  Doenças  Diarreicas  Agudas  (Sivep-DDA)

começou a ser  utilizado em 2002,  para facilitar  a  tabulação dos  dados  da Monitorização das Doenças

Diarreicas Agudas (MDDA) produzidos pelas Unidades de Saúde, e dotar o nível  local  (município)  de

instrumentos  ágeis  e  simplificados  que  permitam  detectar  alterações  no  comportamento  das  doenças

diarreicas (DDA), visando recomendar medidas de prevenção e controle e avaliar  o impacto das ações

desenvolvidas. O referido sistema foi desenvolvido na plataforma web, ou seja, precisa-se de um computador

conectado à internet. Para utilização do mesmo, o usuário deverá seguir os seguintes passos: 

1º PASSO:  Acesse o site: http://www.saude.gov.br/sivep_dda . Abrirá a seguinte janela:

2º PASSO: Insira os dados referentes ao login e senha de acesso, oriundos do cadastro realizado por meio do

preenchimento e envio da (ficha de cadastro em anexo no final do manual), para Coordenação de Sistema de

Informação da Gerência de Vigilância Epidemiológica, conforme exemplo abaixo: 



Antes de iniciar a digitação dos dados das semanas epidemiológicas é  importante informar, o número de

unidades de saúde existentes no município que atendem diarréia, no ano em questão, mesmo que algumas

delas não estejam incluídas no programa de MDDA. Para isso:

3º PASSO: Acesse a opção Cadastro Geral – Informações das U.S: 

Com o cursor, procure a UF que é GO, depois o município, depois o ano, e em seguida digite o número de

unidades no campo o “Número de Unidades de Saúde que atendem Diarréia”. Clique em OK.

Após a inclusão da (s) Unidade (s) de Saúde que atende (m) diarréia, retorne a página anterior pela seta de

retorno na barra de menu. 



4º PASSO:  Acessar a página para alimentação dos dados. 

• Volte para a página do menu principal e escolha a opção Monitorização.

Abrirá a página de entrada de dados, onde solicitará o código da Regional para entrada de dados, de acordo

com o cadastramento feito pelo DATASUS. Você deverá clicar na opção consultar, para mostrar o código

respectiva regional desejada. 

• Quando você colocar o código e clicar no campo regional ele automaticamente colocará o nome da

regional; 

• No campo código do IBGE não é necessário preencher, basta você passar para o campo município, e

digitar o nome do município. Não é necessário usar acento ou (ç). 

• Quando for para o campo semana/ano, digite a semana e o ano juntos. Não é necessário colocar a

barra, pois o sistema colocará automaticamente. 

• Clique no OK, para acessar a página seguinte.



5º PASSO:

• Preencha a informação correspondente ao número de (Unidades de Saúde com MDDA implantado).

Lembrando  que  a  vigilância  epidemiológica  municipal que  define  o  quantitativo  de  unidades

conforme capacidade instalada, para cada semana epidemiológica. 

• Posteriormente insira a informação referente ao número de Unidades de Saúde que informaram, ou

seja,  dentro  das  Unidades  implantadas,  quais  enviaram informações  sobre  o  programa MDDA

naquela semana especificamente.

• Preencha a distribuição dos casos por faixa etária e plano de tratamento

• No campo Análise de MDDA , informe se “Houve alteração do comportamento das diarréias?”

• Se a resposta for não, você vai para a opção “Ocorreu Surto?”



• Se a resposta for sim (quando houver alteração de comportamento), abrirá campos para você 

selecionar quais alterações que ocorreram  (Aumento de casos? Aumento do plano de tratamento 

C?). Você escolhe com o cursor a frase que corresponde à alteração ocorrida em relação à semana 

anterior e clica. Automaticamente a opção selecionada passará para o campo ao lado. Veja abaixo:

• Caso você tenha errado a digitação clique na flecha vermelha para excluir a frase.

• Na opção “Ocorreu Surto?” Se afirmativa, abrirá os seguintes campos: Quantos Surtos? Quantos 

Surtos Investigados? Quantos Surtos com Amostra Coletada? 



• Preencha os campos com o número de surtos identificados por meio da MDDA, quantos surtos, entre

os identificados foram investigados e em quantos surtos se procedeu à coleta de amostras de fezes. 

Conforme ilustrado abaixo:

• O campo “Obs” é um espaço reservado para acrescentar outras informações que julgue importante

de ser registrada. Por exemplo: Casos e/ou Surtos de Rotavírus devem ser informados neste campo. 



6º PASSO:  Após o preenchimento de toda ficha: 

• Clique em OK para incluir os dados. 

• O sistema apresentará uma mensagem de que os dados foram incluídos com sucesso e volta para a

tela inicial da digitação Monitorização

Caso tenha errado a digitação de algum dado ou necessite completar dados, basta reiniciar o procedimento a

partir da tela de Monitorização e digitar os dados novamente.

Digite semanalmente os dados enviados pelas Unidades de Saúde para que eles não se acumulem e para que 

você possa ter suas tabelas e gráficos em tempo real.

Emissão de relatórios e gráficos 

• Volte para a página do menu principal e escolha a opção Relatórios.

• Abrirá a página seguinte:



• Preencha os campos de acordo com as semanas e ano desejados, conforme segue abaixo: 

• Após preencher os campos clique em OK, logo aparecerá a tela com as opções de relatórios e
gráficos. 

• A partir  deste  ponto,  basta  clicar  na  opção  desejada.  Os  relatórios  poderão  ser  impressos  ou
exportados para Excel. 



1. Modelos de relatórios

• Número de Casos de DDA por semana epidemiológica, faixa etária e plano de tratamento. Abadia de
Goiás, 2014



• Número de surtos detectados pela MDDA por semana epidemiológica. Abadia de Goiás, 2014

2. Modelos de gráficos

• Número de casos de DDA por semana epidemiológica e faixa etária. Goiás, 2014



• Número de surtos de doenças diarreicas aguda de DDA por semana epidemiológica. Goiás, 2014.

• Número de casos de DDA por semana epidemiológica. Goiás, 2014.



Use os comandos conhecidos do Windows para fechar (X) ou minimizar (-), para sair da tela ou o comando 

SIVEP para voltar ao menu inicial.

Goiânia, 16 de março de 2015



ANEXO – I 

Formulário para cadastro no sistema SIVEP_MDDA.


