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Introdução
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ATENÇÃO: Para evitar uma interpretação errônea dos resultados gerados pelo
Vigilantos, leia todas as instruções de operação deste guia.
Para maiores informações sobre o sistema, consulte o site:
http://vigilantos.dive.sc.gov.br.

Requisitos
Para acessar o Vigilantos, você precisa:
•
Uma conexão com a Internet (recomenda-se banda larga);
•
Um computador com sistema operacional Windows, Mac OS ou Linux, com resolução de tela de
1024x768 ou superior;
•
Um navegador com suporte ao plug-in Adobe Flash Player (recomenda-se Internet Explorer,
Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari ou Opera);

Para iniciar o uso do Vigilantos
Antes de usar os recursos do Vigilantos, é necessário que você tenha um usuário e senha válidos para
acesso. Caso não tenha um usuário, você deve entrar em contato com a Diretoria de Vigilância
Epidemiológica.
O link para acesso ao sistema é:
http://vigilantos.dive.sc.gov.br
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Acessando sua conta
Na tela inicial do sistema Vigilantos, insira seu nome de usuário e senha nos campos solicitados e clique
em “Entrar”

”
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Primeiros Passos
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Conceitos Básicos
No Vigilantos, a navegação entre os módulos é feita através de um menu superior, conforme a figura
abaixo:

Descrição rápida dos itens de menu:
Câncer: Visualiza as funcionalidades do módulo câncer;
Minha Conta: Possui opções como alterar senha de acesso e envio de mensagem ao suporte do
sistema;
Sair: Sair do sistema.
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Módulo Câncer
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Opções de Navegação
As funcionalidades do módulo câncer podem ser divididas em 2 grupos: Acompanhamento e Indicadores.

Notificar novo caso: Notificação de novo caso de câncer;
Listar casos notificados: Listagem de todos os casos já notificados.
Importar arquivo: Caso seu sistema tenha a opção de exportar os dados dos casos, esta opção serve
para importar estes casos no Vigilantos.
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Notificando um novo caso de câncer
Para notificar um novo caso, clique na opção “Notificar Novo Caso”

A seguinte tela irá abrir para preenchimento dos campos:

Na tela de notificação, você deve preencher as informações que são solicitadas, e logo após clicar no
botão “Salvar”.
OBSERVAÇÃO: Para idade ou data de nascimento, basta preencher um dos campos.
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Topografia
A topografia se refere à localização do tumor. Ao clicar em “Clique aqui para selecionar”, a tela de
seleção de topografia irá abrir, conforme a imagem abaixo:

Para buscar uma topografia, basta digitar parte do texto ou código no campo de pesquisa e clicar em
“Buscar”.
Para selecionar, basta clicar sobre a linha contendo a topografia correta.
DICA: As topografias mais freqüentes estão na coluna à direita. Caso seja uma delas,
basta clicar em cima para selecionar.

Morfologia
A morfologia se refere ao tipo de célula. Ao clicar em “Clique aqui para selecionar”, a tela de seleção de
morfologia irá abrir, conforme a imagem abaixo:

Após pesquisar, para selecionar, basta clicar sobre a linha contendo a morfologia correta. Lembrando que
pode ser selecionada também a partir da listagem das mais freqüentes.
DICA: As morfologias mais freqüentes são para a topografia que já foi selecionada, ou
seja, sempre selecione a topografia antes da morfologia.
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Casos Notificados
Para listar os casos já notificados pelo seu laboratório, clique na opção “Listar Casos Notificados”

A seguinte tela irá abrir:

Nesta tela, é possível listar os casos que já foram notificados pelo seu laboratório. Caso seja
necessário alterar ou excluir algum registro que foi notificado com erros, basta selecionar o
registro e clicar nas opções de “Alterar” ou “Excluir”.
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Importação de Arquivo
Esta opção somente é utilizada quando seu laboratório possui um sistema próprio que exporta os dados
dos casos, sendo que estes casos podem ser importados no Vigilantos, sem necessidade de notificar
caso a caso. Basta clicar no botão “Importar Arquivo”

A seguinte tela irá abrir:

Ao clicar em “Procurar”, você deve selecionar, no seu computador, o arquivo contendo os
casos de câncer, que foi gerado pelo seu sistema.
Após selecionar, ao clicar em “Enviar”, o arquivo será importado pelo Vigilantos, e o mesmo irá
mostrar o resultado da importação, conforme a imagem abaixo:

A mensagem irá mostrar quantos registros foram importados e quantos foram ignorados por
duplicidade (que já foram importados anteriormente).
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Indicadores
Nas opções de indicadores, podem ser visualizados os relatórios sobre a base de dados de notificações
que já foram efetuadas. Estes relatórios são de domínio público, e são utilizados para tomada de
decisões pela Vigilância Epidemiológica no que diz respeito a campanhas de prevenção, entre outros.

IMPORTANTE: Em nenhum momento será informado dados pessoais dos casos
notificados. O nome do paciente serve somente para identificar duplicidade em
notificações, e este dado jamais será exibido no sistema.

Gráficos
Ao clicar na opção de “Gráficos”, serão exibidos gráficos sobre maior incidência por município e por
localização, conforme a imagem abaixo:

Os gráficos poderão ser visualizados por todo o período ou por ano. Ao clicar em um município, será
exibida a distribuição das topografias mais freqüentes no município selecionado.
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Totais por Idade
Ao clicar na opção de “Totais por Idade”, serão exibidos dados de casos por faixa etária, conforme a
imagem abaixo:

É possível filtrar por período e por município.

Totais por Município
Ao clicar na opção de “Município”, serão exibidos os totalizadores, conforme a imagem abaixo:
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Topografia por Morfologia
Ao clicar na opção de “Topografia por morfologia”, serão exibidas as topografias relacionadas
com a morfologia, conforme a imagem abaixo:

Topografia por Sexo
Ao clicar na opção de “Topografia por sexo”, serão exibidas as topografias relacionadas com o
sexo, conforme a imagem abaixo:
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Configurações
Minha Conta
A opção “Minha Conta”, no menu superior, permite enviar uma mensagem a equipe de suporte ao
sistema Vigilantos, verificar as mensagens que foram recebidas, trocar senha de acesso e e-mail de sua
conta, conforme a imagem abaixo:

Enviar mensagem: Envio de mensagem ao suporte do Vigilantos;
Mensgens recebidas: Listagem de todas as mensagens enviadas do suporte a você.
Alteração de senha e email: Alterar a senha de acesso e o e-mail cadastrado em sua conta.
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Envio de Mensagem
Na opção “Enviar Mensagem”, é possível enviar uma mensgem ao suporte do sistema. Quaiquer dúvidas,
críticas e sugestões poderão ser enviadas, conforme a imagem abaixo:

Basta entrar com o assunto, a mensagem e clicar no botão “Enviar”.

Mensagens Recebidas
Na opção “Mensagens Recebidas”, é possível visualizar a sua caixa de entrada de mensagens, conforme
a imagem abaixo:
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Alteração de Senha e Email
Na opção “Alteração de Senha e Email”, é possível alterar a sua senha de acesso ao sistema e também o
seu email cadastrado, conforme a imagem abaixo:
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