


Há 02 (módulos) do SisPNCD:

 Módulo Web (Online):

Permite o gerenciamento do sistema. Utilizado pelos gestores federais,

estaduais e municipais para monitorarem a entrada de dados informados

pelos municípios.

 Módulo local (instalado no computador do município):

Permite a digitação de dados das fichas de campo do controle vetorial 

pelos municípios. Por meio dele, os municípios poderão também 
monitorar o trabalho realizado através da emissão de relatórios.



SisPNCD WEB (ONLINE)

Como acessar o SisPNCD Web (Online):



Acesse a página aplicacao.saude.gov.br/sispncd/

Inserir usuário e senha(que foram cadastrados)

usuário senha 



Os municípios deverão no inicio de cada ano fazer a classificação , para poderem iniciar 
os trabalhos conforme consta acima:

1º Passo Classificar o Município



ano

pesquisar

Ignorar formulário acima e copiar dados do ano anteriorgravar

Os municípios deverão selecionar o ano, em seguida pesquisar, e logo  após clicar em 
ignorar formulário acima e copiar dados do ano anterior, feito isso deverão clicar no botão 

gravar.

Como Classificar o Município



Os municípios deverão cadastrar as 

informações referentes aos Recursos 

Humanos existentes no município.

2º Passo Cadastrar Recursos Humanos



Como Cadastrar Recursos Humanos

Os município deverão selecionar o 

ano em seguida clicar em incluir.

ano

incluir



GRAVAR

Os dados estatísticos serão atualizados no Sistema de Localidade Web

Os dados dos imóveis serão atualizados no Sistema de Localidade Web

Os dados dos recursos humanos 

serão lançados nestes campos 

conforme solicitado e após digitação, 

clique no botão GRAVAR.



Após o período de realização da atividade, o município deverá encerrar o

ciclo. A data de encerramento é o último dia do ciclo ou o dia posterior. E

em seguida clique no botão Salvar

É necessário encerrar o ciclo para a abertura do próximo. OBS: O ciclo só

será concluído após ser trabalhado a ultima localidade elegível para

trabalhar no programa .

O município deverá abrir o ciclo, considerando o Calendário

Epidemiológico enviado de acordo com a atividade de campo

(Pontos Estratégicos ou LI+T) que é realizada e a regularidade

com que deve ser realizada

Salvar

3º Passo Cadastrar Ciclo



Após abrir localidade informações 
complementares, ir em pesquisar e em seguida 

editar

4º Passo Cadastrar Pontos Estratégicos e Armadilhas

Os municípios deverão cadastrar as

informações referentes às armadilhas e

pontos estratégicos de cada localidade.

Clique no ícone localidade: informações

complementares



Nos quadros designados para armadilhas,
colocar a quantidade de armadilhas, caso o
município esteja trabalhando com esta
modalidade. E no quadro designado para
Pontos Estratégicos, colocar a quantidade de
PE existente na localidade, em seguida acionar
o botão GRAVAR.

armadilhas Pontos Estratégicos
GRAVAR



5º Passo: Exportar arquivos para o SisPNCD Local

Para exportar os arquivos, selecione o campo Arquivos de
carga, dê dois clique na Tabelas do SisPNCD e Em seguida
clique no botão Gerar. Faça o mesmo com o arquivo
Localidades

O sistema irá gerar os arquivos zipados na 

pasta Download ou em uma pasta criada pelo 

digitador



6º Passo Retroalimentação de lotes para o SisPNCD Local

Para fazer a retroalimentação de Lotes, selecione o

campo Retroalimentação, dê dois em lotes e Em

seguida selecione o nível (Municipal), Micro e o ano

depois clique no botão Gerar.



Após clicar no botão Gerar, o sistema ira fornecer

todos os lotes enviados do SisPNCD Local para

SisPNCD Web.

O sistema irá gerar os arquivos zipados na pasta 

Download ou em uma pasta criada pelo digitador

O Digitador deverá gerar os lotes por

ordem um a um e depois importar no

Sistema Local



7º Passo: Relatórios

Os municípios deverão toda vez que

enviar via Sisnet o lote de digitação

semanal, gerar um relatório Total de

Produção, para conferência com os

dados digitados no SisPNCD Local



Como gerar o relatório 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

Barra de 

localidade 



Selecione a atividade 2, marque ciclo e

Totais de imóveis por categoria, em

seguida clique em gerar PDF.

Totais de imóveis por categoria

ciclo

LI + T – Levantamento de índice + Tratamento



LOCALIDADE WEB

Como acessar o SISTEMA DE INFORMAÇÃO  DE LOCALIDADES 
Módulo Web (Online):



usuário senha 

Digitar Usuário e Senha Cadastrado Obs.: O Usuário e Senha é o mesmo do SisPNCD



Para atualizar as localidades elegíveis para o programa das arboviroses, clique na barra cadastro Localidade

Clique em pesquisar e em seguida clique

em cima da localidade que deseja

atualizar

Como atualizar Localidades



Com a localidade a ser atualizada aberta digite a data de alteração e atualize os dados

Estatísticos. Residência - Comércio – Terrenos Baldios – Outros – Quarteirões – Habitantes.

OBS.: os Pontos Estratégicos serão atualizados no SisPNCD Web.

Essa atualização também deverá ser feita no SISLOC para os outros programas

Chagas e PCE.



Como incluir Localidades

Para incluir uma nova Localidade, primeiro

abra o Sisloc, tabelas locais , Localidade ,

Inclusão, inclua a localidade no Sisloc que

ira gerar automaticamente o código de

localidade e em seguida abra o sistema de

Localidade Web, clique em incluir.



Insira o código da Localidade gerado no

SISLOC, e preencha as informações

solicitadas no sistema. Ao termino da

inclusão clique em salvar.


