
SisPNCD LOCAL

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE 

Módulo Municipal



1º Acesso: Definir “Usuário” e “Senha”



Como cadastrar Usuário

O usuário e senha de

administrador só serve para

cadastrar novo usuário,

Resetar senha e dá

manutenção no sistema

Clique na barra Cadastro 
Usuário

clique em inserir
Digite os dados do digitador

colocando o perfil como

gerente e clique em gravar

para poder cadastrar senha



Clique em cadastrar senha,

digite o CPF cadastrado, digite

uma nova senha e depois

confirme e clique em ok para

confirmar a senha.

Confirmada a senha saia do

programa e entre novamente

com o novo usuário e senha



Como liberar localidades para trabalhar
Clique na barra Cadastro - Localidade

Clique em gravar para confirmar a

alteração

Clique em alterar e em seguida

selecione a localidade a ser

trabalhada, disponibilizando para

uso pelo SisPNCD

gravar



Como programar ciclo de bloqueio UBV costal

Para programar um ciclo de ubv costal
clique em na aba UBV – Programação
de Ciclos

Programação de Ciclos

Digite o nome da localidade ou use o

símbolo de % para selecionar a

localidade a trabalhar em seguida

clique em Inserir



Digite a programação – ciclo – intervalo – total de quarteirão

 Clique no botão gravar para concluir a programação

Os ciclos e intervalos devem ser

programado conforme Nota Técnica

vigente para programação de Bloqueio

com UBV Costal.



Como digitar Resumo de Aplicação de bloqueio UBV costal

Para digitar os trabalhos de ubv costal
clique em na aba UBV – Resumo de
Aplicação

Resumo de Aplicação



Clique em Inserir - O sistema abre o
Resumo de Aplicação de UBV com o
nome do município e ano

Selecione a Semana Epidemiológica

Selecione a atividade de Nebulização

 2 – Bloqueio

Automaticamente o sistema seleciona o equipamento

 2 – Portátil e a velocidade padrão (Km/hora)

Selecione o combustível do equipamento

 Gasolina

Digite o consumo de Combustível do Equipamento

Digite o rendimento Quarteirões/Dia

Selecione o inseticida - Digite o nome do inseticida

ou use o símbolo % para selecionar o inseticida.

Ao selecionar o tipo de inseticida o Sistema

automaticamente preenche a concentração, a

formulação, a dose indicada e o solvente.

Inserir

Embora a vazão do inseticida CIELO para maquina costal seja
de 16 a 20 ml/min, o Ministério da Saúde não atualizou essa
vazão no sistema, mais não impede de ser digitado os
trabalhos com a menor vazão existente no sistema.

Em um só resumo pode ser digitado mais de uma localidade na
mesma semana epidemiológica



1. Na tela Resumo de Aplicação de UBV,

acionar o botão “pesquisar”;

2. O sistema exibirá uma tela de pesquisa na

qual estarão listadas todas as fichas já

cadastradas;

3. A pesquisa poderá ser realizada pelo: nº

de controle da ficha, placa do veículo,

semana epidemiológica,

atividade de nebulização e tipo de

equipamento, essas opções serão indicadas

no campo a pesquisar;

4. Selecionar a ficha desejada e acionar o

botão “OK”;

5. O sistema exibirá os dados da ficha

selecionada no formulário, com os campos

desabilitados;

6. Para alterar os dados, acionar o botão

“alterar”;

7. Fazer as alterações desejadas;

8. Acionar o botão “gravar”.

Como Visualizar/alterar fichas já preenchidas



Como Cadastrar uma ficha de Resumo Semanal

Resumo Semanal

Esta funcionalidade permite a digitação/visualização/alteração

dos dados de Resumos Semanal Antivetorial;

Para cadastrar uma ficha de Resumo Semanal é necessário:

 Efetuar o Login no sistema;

 Acessar o item Resumo Semanal no menu Produção;

 Acionar o botão “inserir”;

Preencher os campos:
Dados gerais:

 Localidade: o sistema mostrará a lista de todas as

localidades do município (depois que o digitador/gerente)

realizar a importação dos arquivos de localidades do

Sistema Web e Sistema de Localidades;

 Categoria: campo preenchido automaticamente ao

selecionar a localidade (essas informações são

preenchidas no Sistema de Localidades e importada para o

SISPNCD do Sistema Web; Zona: campo preenchido

automaticamente ao selecionar a localidade (essas

informações são preenchidas no Sistema de Localidades e

importada para o SISPNCD do Sistema Web;

 Atividade: o sistema mostrará a lista de todas as atividades para municípios

infestados

 Ciclo/ano: o ciclo será cadastrado no Sistema Web, após seu cadastramento

o digitador deverá importar o arquivo do Sis-Web para o Sis-Local, lembre-se

que qualquer alteração de atualização de ciclos no Sis-Web, devem ser

importadas, novamente, para o Sis-Local;

 Semana epidemiológica: informar a semana epidemiológica em que foram

executadas as atividades, neste campo aparecerá apenas as semanas que

fazem parte do ciclo selecionado no campo Ciclo/ano;



Quantidade Larvicida 

 preencher a soma da quantidade de inseticida utilizado em

todos os depósitos tratados. A unidade de medida

dependerá do tipo de inseticida que o município estiver

utilizando,

 Quando for digitar a quantidade de Larvicida deverá

atentar-se para colocar os números antes da virgula.

 Exemplo: 25,00000 gr – 1000,00000 gr – 3,50000 gr

Total de agentes na semana

 preencher a soma dos agentes que estiverem

trabalhando na localidade multiplicado pelo total

de dias trabalhados

 Exemplo: se trabalhou na localidade 1 agente

e ele trabalhou 5 dias, o total de agente será

5 e o total de dias da semana 5

Resumo do Trabalho de Campo



Resumo do Laboratório

Número de imóveis com espécimes, por tipo (para 
Aedes Aegypti, Aedes Albopictus e outros

 preencher com o total de imóveis positivos e

negativos

 Quando em um imóvel for encontrado varias

larvas de espécime diferente o imóvel deverá

ser lançado em cada tipo de espécimes

encontradas

 Exemplo: em um tubito foram encontrado 5

larvas de Aedes e 3 larvas de outras

espécimes, este imóvel será computado

como positivo e computado para outras

espécimes.

 Não haverá duplicidade de imóveis



Após o termino do lançamento

dos dados clique em gravar

o sistema ira gerar um numero

de controle que deverá ser

anotado no boletim FAD 7



Na tela Resumo Semanal, acionar o botão
“pesquisar”;
O sistema exibirá uma tela de pesquisa na
qual estarão listadas todas as fichas já
cadastradas;
Selecionar a ficha desejada e acionar o botão
“OK”;

Visualizar/alterar fichas já preenchidas



O sistema exibirá os dados da ficha selecionada

no formulário, com os campos desabilitados;

Para alterar os dados, acionar o botão

“alterar”;

Fazer as alterações desejadas;

Acionar o botão “gravar”.

alterar



Esta funcionalidade permite a geração de vários 
tipos de relatórios

Relatórios



Relatório de Totais de Produção

Após selecionar Relatórios, clique em totais de produção e

em seguida faça a seleção para Localidade, depois na tela

de localidade selecione todas as localidades e depois

selecione o ano

Para selecionar todas as localidades clique na primeira

localidade e segurando a tecla shifit no teclado do

computador, role a barra de localidade ate o fim e clique na

ultima localidade



Manutenção

Importar dados (Web)
Esta funcionalidade permite a importação de 
arquivos gerados pelo Módulo Web do 
sistema. Os arquivos
importados podem ser
Arquivos básicos do sistema;
Arquivos de lote para retroalimentação.
Para importar um arquivo é necessário:
Acessar o item Importar Dados (Web) 

do menu Manutenção;
Acionar o botão “abrir” e localizar o 
arquivo a ser importado;
Acionar o botão “importar”.





Geração e envio de Lotes
Gerar um lote significa encapsular os dados 
digitados no módulo local do sistema (onde 
são acessados somente pelo
município) para poder enviá-los à base 
central do sistema (onde os dados poderão 
ser acessados no módulo Web do
sistema), através do uso da Internet.

Gerar lote
Efetuar o Login no sistema;
Acessar o menu Manutenção,
Gerar Lote para o SISNET;






