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OBJETIVO

O presente POP tem o objetivo de apresentar as regras e procedimentos para
o registro dos informes epidemiológicos mensais sob a coordenação do
Departamento Estadual de Defesa Sanitária Animal.
2

CAMPO DE APLICAÇÃO

Este POP constitui um material de apoio aos médicos veterinários oficiais e
médicos veterinários atuantes em SC para subsidiar o registro da Ficha
Epidemiológica Mensal e do Informe Mensal de Aves no Sigen+.
3

RESPONSABILIDADES

A responsabilidade da execução deste POP é dos médicos veterinários oficiais
e médicos veterinários atuantes em SC, conforme as definições da IS 020
DEDSA.
4

SIGLAS E DEFINIÇÕES

Os termos utilizados neste POP remetem às siglas e definições contidas na IS
020 DEDSA.

5

REGRAS CONFORME O TIPO DE USUÁRIO MV

O registro das doenças de notificação obrigatória mensal previstas nas listas da
FEPI e do Informe Mensal de Aves será feito no Sigen+ seguindo-se as regras
de acordo com o tipo de atuação do usuário médico veterinário.
5.1.

Médicos Veterinários Habilitados

5.1.1. Médico Veterinário Habilitado para Emissão de GTA
a) O registro mensal da FEPI e/ou Informe Mensal de Aves é obrigatório;
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b) O informe a registrar é determinado pelas espécies autorizadas na
Portaria de Habilitação, podendo ser a FEPI (outras espécies, exceto
aves) e/ou o Informe Mensal de Aves (aves);
c) Os municípios a informar são aqueles vinculados à Portaria de
Habilitação e estarão selecionados automaticamente;
d) Para cada município é obrigatório registrar se houve ou não ocorrências
ou atendimentos no período;
e) É possível inserir novos municípios, quando necessário informar
ocorrências atendidas em outros municípios.
5.1.2. Médico Veterinário Habilitado para atividades do PNCEBT e Exame
de Mormo
a) O registro mensal da FEPI é obrigatório;
b) Os municípios a informar são aqueles vinculados às atividades do
registro de exames e/ou atestados realizados pelos médicos veterinários
e estarão selecionados automaticamente;
c) Para cada município é obrigatório registrar se houve ou não ocorrências
ou atendimentos no período;
d) Quando o médico veterinário tiver concomitantemente o tipo de atuação
“Habilitado para Emissão de GTA”, os municípios a informar serão os
vinculados à Portaria de Habilitação para GTA;
e) Quando não houver nenhum município selecionado, deverá ser
adicionado pelo menos um município para informar e salvar a situação
de registro do informe;
f) É possível inserir novos municípios, quando necessário informar
ocorrências atendida em outros municípios.
5.1.3. Médico Veterinário Credenciado para Apoio Agropecuário
a) O registro mensal da FEPI é obrigatório;
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b) O município a informar é o de lotação do médico veterinário, que estará
selecionado automaticamente;
c) Para este município é obrigatório registrar se houve ou não ocorrências
ou atendimentos no período;
d) Se o médico veterinário tiver concomitantemente o tipo de atuação
“Habilitado para Emissão de GTA”, serão automaticamente listados os
municípios vinculados à Portaria de Habilitação;
e) Para cada município é obrigatório registrar se houve ou não ocorrências
ou atendimentos no período;
f) É possível inserir novos municípios, quando necessário informar
ocorrências atendida em outros municípios.
5.1.4. Médico Veterinário Autônomo
a) O registro dos informes epidemiológicos mensais será obrigatório
apenas quando houver ocorrências a informar, no período.
b) O(s) município(s) a informar deverão ser adicionados pelo médico
veterinário, pois não estarão selecionados automaticamente;
c) Quando não houver ocorrências a informar, o médico veterinário
autônomo não tem a obrigatoriedade de registrar a FEPI ou o Informe
Mensal de Aves, no período.
5.1.5. Médico Veterinário Oficial
a) O registro dos informes epidemiológicos mensais será obrigatório apenas
quando houver ocorrências a informar, no período;
b) O(s) município(s) a informar deverão ser adicionados pelo médico
veterinário, pois não estarão selecionados automaticamente;
c) Quando não houver ocorrências a informar, o médico veterinário oficial
não tem a obrigatoriedade de registrar a FEPI ou o Informe Mensal de
Aves, no período.
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6

PRAZOS

6.1 REGISTRO MENSAL
O prazo para o registro dos informes epidemiológicos mensais no Sigen+ é até
o dia 09 de cada mês. O sistema permitirá o registro pelos usuários a partir do
dia 28 do mês anterior.
6.2.

ANÁLISE DOS DADOS

A partir do início dos registros os dados dos informes já ficam disponíveis no
Sigen+ para verificação e análise pelo SVO e as correções necessárias
poderão ser feitas pelos informantes até o dia 09, enquanto o sistema estiver
aberto. Solicitações de correções após o dia 09 do mês exigirá que a UVL faça
a ação de “desbloquear/liberar” o usuário informante. A UVL poderá observar
nos relatórios gerados os dados lançados em seus municípios, disponíveis na
Tela Consultar, a partir do início dos registros.
6.3.

CORREÇÕES DOS INFORMES

As correções solicitadas pelo SVO aos usuários informantes deverão ser
atendidas de forma imediata ou no prazo solicitado pelo SVO, que deverá
anteceder o prazo para a validação, dia 15 do mês. A partir do dia 16 o sistema
bloqueia automaticamente os usuários para edição ou correções. Solicitações
de

correções

após

o

dia

09

e

até

o

dia

15

necessitam

do

“desbloqueio/liberação” do usuário informante, pela UVL solicitante.

6.4.

VALIDAÇÃO DOS DADOS

A validação dos dados será feita pela UVL nas informações lançadas pelos
médicos veterinários informantes, nos municípios de sua abrangência. O prazo
final para a validação é o dia 15 de cada mês. O sistema somente permitirá a
validação a partir do dia 10.
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Quando não houver nenhuma ocorrência lançada no(s) município(s), no
período, não haverá dados a serem validados pelo SVO, portanto não irão
retornar dados na Tela Validar..
Correções feitas durante o período de 10 a 15 poderão requerer nova validação
dos dados por parte da UVL/DR, nos municípios que já tenham sido validados
total ou parcialmente e que forem alterados. Dados não validados pelo SVO
não irão compor os relatórios estaduais finais.
6.5.

ANÁLISE PELA CENTRAL e FECHAMENTO

A partir do dia 16, os informes estarão bloqueados para edição e serão
avaliados no nível central para posterior fechamento e elaboração dos informes
mensais estaduais.
7. STATUS DOS INFORMES
7.1.

SITUAÇÃO DE REGISTRO DOS USUÁRIOS

O sistema controla o registro dos médicos veterinários a partir da situação
encontrada, a cada mês, podendo se apresentar com os seguintes “status”:
a) INFORMADO NO PRAZO (até o dia 09)
b) INFORMADO COM ATRASO (após o dia 09)
c) SEM REGISTRO (não houve acesso)
d) AGUARDANDO CONFIRMAÇÃO (do MV) – Situação excepcional em
que o administrativo autorizado pelo SVO registra os dados para o
médico veterinário, requerendo a confirmação dos dados pelo MV
responsável, no prazo estabelecido, sem a qual, o informe será dado
com a situação “Sem Registro”, ao final do prazo regular no mês.
As situações b) e c) estão sujeitas à aplicação de medidas pelo SVO conforme
o tipo de atuação do médico veterinário e de acordo com o Capítulo V da IS
020 DEDSA.
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SITUAÇÃO DOS INFORMES

Os informes poderão encontrar-se nas seguintes situações, no Sigen+,
conforme a data do mês e os prazos para registro, constando na própria
tela do informe:
a) ABERTO (de 28 a 09): Registros estarão abertos até o dia 09 de cada
mês. Permite inserção, exclusão e correção de dados lançados pelos
usuários informantes.
b) EM VALIDAÇÃO (de 10 a 15): Registros estarão bloqueados e só
poderão ser liberados mediante autorização do SVO, quando for
necessária alguma correção específica, em dados de municípios da UVL
responsável.
c) EM ANÁLISE (a partir de 16): Registros estarão bloqueados para
edição, para a análise final do DEDSA, na Unidade Central. Não permite
mais a edição e nem a liberação de usuários pela UVL/DR, devendo ser
avaliados os casos excepcionais, no nível central.
d) FECHADO (Até o final do mês): Registros estarão bloqueados e
encerrados. Relatório finalizado para publicação pelo DEDSA.

8. TELAS DE ACESSO E FUNCIONALIDADES
Para acessar os informes epidemiológicos da FEPI e/ou Informe Mensal de
Aves, os usuários autorizados deverão abrir o sistema através do endereço:
https://sigen.cidasc.sc.gov.br e digitar seu LOGIN e SENHA.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por RENATA GONÇALVES MARTINS MEDITSCH e FLÁVIO PEREIRA VELOSO em 08/10/2020 às 17:38:26, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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OBS. Usuários que possuem mais de um PERFIL no Sigen+ deverão
utilizar o de “Médico Veterinário” para informar.
Após acessar o Sigen+, pesquisar pelo nome do informe e selecionar as
telas disponíveis de acordo com o tipo de atuação do médico veterinário.

a) TELA REGISTRAR: Disponível a todos os médicos veterinários com
permissão de acesso aos respectivos informes.
b) TELA CONSULTAR: Disponível a todos os médicos veterinários com
permissão de acesso aos respectivos informes.
c) TELA “VALIDAR”: Disponível somente ao SVO.
d) TELA “FECHAR”: Disponível somente ao SVO, no nível central.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por RENATA GONÇALVES MARTINS MEDITSCH e FLÁVIO PEREIRA VELOSO em 08/10/2020 às 17:38:26, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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REGISTRAR FEPI

A tela REGISTRAR será utilizada sempre que for necessário inserir, alterar,
corrigir ou editar os dados já lançados, pelo próprio usuário responsável pelas
informações prestadas, nos prazos estabelecidos.
FUNÇÕES: INSERÇÃO, EDIÇÃO, CORREÇÃO E EXCLUSÃO DE DADOS
PASSO A PASSO:
1° Selecionar o mês e ano (período de informações)
2° Adicionar os municípios (quando necessário)
3° Selecionar uma das opções, para cada município:
“Com Ocorrências”, “Sem Ocorrências” ou “Sem Atendimento”.

4° Quando a opção for “Sem Ocorrências” ou “Sem Atendimento” para
todos os municípios, escolher a opção disponível de “MARCAR TODOS”
e salvar em F10 nesta mesma tela.
5° Quando a opção for “Com Ocorrências”, aparecerá uma caixinha
amarela para registrar os dados do informe em “Abrir Ocorrência”.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por RENATA GONÇALVES MARTINS MEDITSCH e FLÁVIO PEREIRA VELOSO em 08/10/2020 às 17:38:26, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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6° Selecionar a doença a ser informada e clicar na aba amarela para
abrir os campos de preenchimento.

7° Para lançar espécies diferentes afetadas por uma mesma doença, em
um mesmo foco (propriedade), inserir outra espécie, em “adicionar”

(seta vermelha indicada na imagem acima) DENTRO do próprio campo
de POPULAÇÃO, no mesmo foco que está sendo informado.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por RENATA GONÇALVES MARTINS MEDITSCH e FLÁVIO PEREIRA VELOSO em 08/10/2020 às 17:38:26, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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8° Para lançar espécies diferentes de uma mesma doença, em focos
(propriedades) diferentes, utilizar o símbolo “mais” (em verde, ao lado
do ícone amarelo) ao lado do nome da doença, criando uma nova linha
para preencher dados do outro foco.
9° Após o preenchimento, clicar em “Confirmar” na tela interna e após
preencher as demais doenças ocorridas, quando houver, “Confirmar” na
tela maior, novamente.

10° Após confirmação dos dados, “Salvar” em F10, no canto direito da
tela, ao final dos registros.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por RENATA GONÇALVES MARTINS MEDITSCH e FLÁVIO PEREIRA VELOSO em 08/10/2020 às 17:38:26, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
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REGISTRAR INFORME DE AVES

A tela REGISTRAR será utilizada sempre que for necessário inserir, alterar,
corrigir ou editar os dados já lançados, pelo próprio usuário responsável pelas
informações prestadas, nos prazos estabelecidos.
FUNÇÕES: INSERÇÃO, EDIÇÃO, CORREÇÃO E EXCLUSÃO DE DADOS
PASSO A PASSO:
1° Selecionar o mês e ano (período de informações)
2° Selecionar os municípios (quando necessário)
3° Registrar os dados sobre as doenças, por município, podendo ser:
“Com Ocorrências”, “Sem Ocorrências” ou “Sem Atendimento”.
4°Quando a opção for “Com Ocorrências”, aparecerá uma caixinha
amarela para registrar os dados do informe em “Abrir Ocorrência”.

5°Selecionar a doença a ser informada e clicar em “Adicionar”, no
ícone amarelo para abrir os campos de preenchimento (ver próxima
figura).

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por RENATA GONÇALVES MARTINS MEDITSCH e FLÁVIO PEREIRA VELOSO em 08/10/2020 às 17:38:26, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIDASC 00000867/2020 e o código 9SQ33KX1.
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6°Após o preenchimento dos dados, clicar em “Confirmar” na tela interna
e preencher demais ocorrências de doenças, confirmando novamente na
tela maior.

7° Para lançar espécies diferentes ou tipos de exploração diferentes em
um mesmo foco (ex. propriedade de subsistência de aves), utilizar o
campo “adicionar” dentro do mesmo campo de população do foco
informado, conforme segue:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por RENATA GONÇALVES MARTINS MEDITSCH e FLÁVIO PEREIRA VELOSO em 08/10/2020 às 17:38:26, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIDASC 00000867/2020 e o código 9SQ33KX1.
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Obs. Este mesmo mecanismo será utilizado para a FEPI, para evitar que
duplique o número total de focos em uma mesma propriedade.
8° Somente para lançar espécies diferentes ou tipos de exploração
diferentes em focos diferentes, da mesma doença, utilizar o campo
“copiar”, de símbolo “mais” (verde), criando uma nova linha para
preencher o outro foco.

Obs. O ícone verde “copiar” é exclusivo para lançar mais de uma

espécie ou tipo de exploração, no mesmo município, para uma mesma
doença, que tenha ocorrido em diferentes focos.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por RENATA GONÇALVES MARTINS MEDITSCH e FLÁVIO PEREIRA VELOSO em 08/10/2020 às 17:38:26, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIDASC 00000867/2020 e o código 9SQ33KX1.
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9°Após preencher a coluna de “Ocorrências”, registrar a situação das
“Vacinações”, utilizando as opções “Com Vacinação” ou “Sem
Vacinação”, conforme exemplo abaixo:

10°Quando houver vacinação, optar por “Com Vacinação”, e “Abrir
Vacinação” para “Adicionar” os dados. Preencher o campo de
Vacinação Preventiva, podendo selecionar mais de uma doença, para
aves vacinadas de uma mesma propriedade, tipo de exploração e
espécie, quando for o caso.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por RENATA GONÇALVES MARTINS MEDITSCH e FLÁVIO PEREIRA VELOSO em 08/10/2020 às 17:38:26, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIDASC 00000867/2020 e o código 9SQ33KX1.
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11°Após preenchimento da Vacinação, clicar em “Confirmar” na tela
menor e depois novamente “Confirmar” na tela maior, para salvar os
registros.

12° Quando não houver ocorrências a informar no município, no período,
selecionar

uma

ocorrências”.

das

opções:

“Sem

atendimento”

ou

“Sem

13° Quando não houver vacinações realizadas, no município, optar por
“Sem Vacinação”.
14° Após confirmação dos dados de “Ocorrência” e de “Vacinação”,
salvar em F10, conforme indica a seta na figura abaixo.

8.3.

CONSULTAR FEPI e INFORME DE AVES

A tela CONSULTAR permite visualizar as ocorrências lançadas, gerar relatórios
totalizadores por município e por médico veterinário informante, bem como

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por RENATA GONÇALVES MARTINS MEDITSCH e FLÁVIO PEREIRA VELOSO em 08/10/2020 às 17:38:26, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIDASC 00000867/2020 e o código 9SQ33KX1.
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outros filtros e consultar os prazos de registro dos usuários. As permissões
estarão disponíveis, conforme o tipo de atuação do médico veterinário.
FUNÇÕES:
a) CONSULTAR OCORRÊNCIAS
b) CONSULTAR PRAZOS E SITUAÇÃO DE REGISTRO DO
c) IMPRIMIR RELATÓRIOS
d) DESBLOQUEAR USUÁRIO

8.3.1. CONSULTAR OCORRÊNCIAS
PASSO A PASSO:
1° Selecionar o período (mês e ano) a consultar;
2° Observar o campo de médico veterinário usuário (preenchido
automaticamente com o nome do MV logado)*
*Quando o usuário for Médico Veterinário Oficial, poderá pesquisar os
dados de outros municípios, DRs ou de outros profissionais, devendo
sempre apagar o seu nome do campo do “médico veterinário”.

3° Realizar os filtros que desejar, pesquisando por município, por
doença, por espécie animal, por médico veterinário informante, por
situação de registro e outros.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por RENATA GONÇALVES MARTINS MEDITSCH e FLÁVIO PEREIRA VELOSO em 08/10/2020 às 17:38:26, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIDASC 00000867/2020 e o código 9SQ33KX1.
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4°O tipo de “Visão” virá automaticamente selecionado com “Totais de
Ocorrências” e permite pesquisar EM TELA os dados do informe ao
clicar em “Pesquisar”.

VISÃO: “TOTAIS DE OCORRÊNCIAS”- Pode ser alterada pela visão de
“Consolidado por Médico Veterinário” para visualizar a situação de registro do
MV, no campo em azul, ao lado direito e vice-versa.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por RENATA GONÇALVES MARTINS MEDITSCH e FLÁVIO PEREIRA VELOSO em 08/10/2020 às 17:38:26, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIDASC 00000867/2020 e o código 9SQ33KX1.
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8.3.2. CONSULTAR PRAZO E SITUAÇÃO DE REGISTRO DO MV
Há duas forma para buscar esta informação.
A) Poderá ser selecionado em tela, o tipo de “Visão” “Consolidado por
Médico Veterinário” e ir em “pesquisar”, que trará a situação do registro
do profissional em TELA.

Exemplo:

B) Utilizar o Relatório “IMPRIMIR CONSOLIDADO/MV“
Este relatório deverá ser utilizado pelo SVO para o controle do prazo de
registro dos médicos veterinários atuantes em SC.
Utilizar conforme os passos abaixo:

1°Selecionar o período (mês e ano) a consultar;
2° Quando o usuário for Médico Veterinário Oficial, deverá apagar o seu
nome do campo do “médico veterinário” para que os filtros sejam aplicados.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por RENATA GONÇALVES MARTINS MEDITSCH e FLÁVIO PEREIRA VELOSO em 08/10/2020 às 17:38:26, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIDASC 00000867/2020 e o código 9SQ33KX1.
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3º Pesquisar por DR ou direto pelo nome do profissional
4º Imprimir Consolidado/MV (Relatório gerado em PDF).
Exemplo.

A situação de registro é única por profissional, no mês, independente dos
municípios de sua atuação, lotação ou do lançamento de ocorrências
informadas.
Como interpretar o relatório gerado?
● Quando a descrição for “Informado no Prazo” na coluna de

“Situação” é porque o médico veterinário acessou e registrou o
informe do mês até o dia 09.

● Quando a descrição for “Informado com Atraso” na coluna de
“Situação” é porque o médico veterinário acessou e registrou o
informe do mês após o prazo do dia 09 (primeiro acesso, pois
alterações/correções realizadas nos registros feitos não alteram o
status inicial).
● Se o médico veterinário tiver lançado dados de doenças ou
vacinação nos informes, para qualquer município do estado, ele

aparecerá como “Com Ocorrências” na coluna de “Ocorrência”, pois
esta informação refere-se ao profissional informante, no período.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por RENATA GONÇALVES MARTINS MEDITSCH e FLÁVIO PEREIRA VELOSO em 08/10/2020 às 17:38:26, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIDASC 00000867/2020 e o código 9SQ33KX1.
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a descrição for “Sem Ocorrências”, na coluna de

“Ocorrência”, significa que o profissional preencheu o informe e

registrou que não houve ocorrências ou atendimentos no período, em
nenhum município do estado.
● Quando a descrição for “Sem Registro” na coluna de “Situação” é
porque o médico veterinário não acessou e não preencheu o informe
no Sigen+, no período.

8.3.3. IMPRIMIR RELATÓRIOS
1° Selecionar o período (mês e ano) a consultar;
2° Quando o usuário for Médico Veterinário Oficial, deverá apagar o seu
nome do campo do “médico veterinário” para que os filtros sejam aplicados.
3° Há 3 tipos de relatórios na TELA CONSULTAR (ver na barra abaixo)

A) Imprimir Totais (Gera planilha em Excel)

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por RENATA GONÇALVES MARTINS MEDITSCH e FLÁVIO PEREIRA VELOSO em 08/10/2020 às 17:38:26, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIDASC 00000867/2020 e o código 9SQ33KX1.
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Exemplo 1: Relatório com filtro para o município de Itapiranga.

Exemplo 2: Relatório com filtro por “DR” Chapecó:

B) Imprimir Ocorrências/MV ( Relatório gerado em PDF)
É o mais indicado para uso do SVO para revisar e analisar as ocorrências
lançadas pelo médico veterinário informante para verificação dos registros,
por município, DR ou em todo o estado. Os médicos veterinários atuantes
em SC poderão visualizar os seus próprios registros.

Exemplo1: filtro aplicado para um médico veterinário específico

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por RENATA GONÇALVES MARTINS MEDITSCH e FLÁVIO PEREIRA VELOSO em 08/10/2020 às 17:38:26, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIDASC 00000867/2020 e o código 9SQ33KX1.
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Neste tipo de relatório é possível visualizar também as informações para
conferir sobre os laudos registrados nos informes.

Exemplo2: filtro para um determinado município.

C) Imprimir Consolidado/MV (Relatório gerado em PDF)
Este relatório é indicado para verificar a situação de registro do médico
veterinário para um determinado mês/ano e já foi explicado no item 8.3.2.
Exemplo1: filtro para um médico veterinário específico.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por RENATA GONÇALVES MARTINS MEDITSCH e FLÁVIO PEREIRA VELOSO em 08/10/2020 às 17:38:26, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIDASC 00000867/2020 e o código 9SQ33KX1.
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Importante ressaltar que neste relatório retornam todos os usuários MV,
sendo que alguns médicos veterinários podem não ter sido treinados e
estarão sem permissão de acesso ao informe, aparecendo com a situação
“Sem Registro”, devendo ser averiguada cada situação, conforme as
responsabilidades descritas na IS 020 DEDSA.

8.3.4. DESBLOQUEAR USUÁRIO - EXCLUSIVO SVO
Para desbloquear o usuário para correções, após o dia 09 (entre os dias 10
e 15 do mês), utilizar a mesma pesquisa em tela do item “ b “, sendo esta
ação exclusiva do SVO, na TELA CONSULTAR.
1° Entrar na Tela Consultar (FEPI ou Informe Aves)
2° Selecionar o período do informe (mês e ano);
3° Selecionar o nome do profissional no campo de médico veterinário;
4° Alterar o tipo de “VISÃO” para “CONSOLIDADO POR MÉDICO
VETERINÁRIO/DESBLOQUEAR USUÁRIO”

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por RENATA GONÇALVES MARTINS MEDITSCH e FLÁVIO PEREIRA VELOSO em 08/10/2020 às 17:38:26, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIDASC 00000867/2020 e o código 9SQ33KX1.
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5° Clicar em “Pesquisar” (em tela)
6° A visualização da tela aparecerá como no exemplo que segue:

7°Clicar em LIBERAR (em verde).
A condição do registro do médico veterinário que estava como “bloqueada” passa a
ficar “liberada” para correção ou inserção dos dados solicitados.

8°Após as correções realizadas, a UVL deverá bloquear novamente o usuário,
clicando em BLOQUEAR (em vermelho):

8.4.

VALIDAR FEPI e INFORME AVES – EXCLUSIVO SVO

Esta tela é exclusiva para o médico veterinário do SVO. O sistema permitirá a
validação dos dados a partir do dia 10 e até o dia 15 cada mês. Todos os municípios
de cada DR deverão ter os dados validados neste período, de acordo com as
responsabilidades descritas na IS 020 DEDSA.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por RENATA GONÇALVES MARTINS MEDITSCH e FLÁVIO PEREIRA VELOSO em 08/10/2020 às 17:38:26, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIDASC 00000867/2020 e o código 9SQ33KX1.
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PASSO A PASSO:

1° Entrar na Tela Validar (FEPI e Informe Aves)

2° Selecionar o mês e ano

3° Adicionar o(s) município(s) e ou selecionar o Departamento Regional e

Exemplo1: DR Chapecó

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por RENATA GONÇALVES MARTINS MEDITSCH e FLÁVIO PEREIRA VELOSO em 08/10/2020 às 17:38:26, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIDASC 00000867/2020 e o código 9SQ33KX1.
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4° Utilizar a barra de rolagem para verificar os dados em cada município e
selecionar os dados a serem validados, clicando na caixa ao lado,
correspondente à linha de informações lançadas.
5° Após finalizar as marcações, clicar em “SALVAR - F10”.
● Se todos os registros do município forem validados, a situação altera de
“Aguardando Validação” para “Validado”;
● Se apenas alguns registros puderem ser validados no município, a
situação aparecerá como “Validado Parcial”, até que se providenciem
as correções ou exclusões e se possa validar os demais dados do
município, voltando nesta mesma tela para finalizar;
● A

visualização

de

dados

“Validados”

nos

relatórios

da

tela

CONSULTAR aparecerá sinalizada com um marcador verde e os dados
“Não Validados” com um marcador vermelho. Seguem os exemplos
abaixo:

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por RENATA GONÇALVES MARTINS MEDITSCH e FLÁVIO PEREIRA VELOSO em 08/10/2020 às 17:38:26, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIDASC 00000867/2020 e o código 9SQ33KX1.
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Exemplo1: Municípios “Validados”

Exemplo 2: Município “Aguardando Validação”

9. CAMPOS DE PREENCHIMENTO
Os campos de preenchimento dos informes epidemiológicos no Sigen+
possuem descrição detalhada (title) disponível ao aproximar o cursor do círculo
azul, ao lado direito do nome de cada campo.

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por RENATA GONÇALVES MARTINS MEDITSCH e FLÁVIO PEREIRA VELOSO em 08/10/2020 às 17:38:26, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo e informe o processo CIDASC 00000867/2020 e o código 9SQ33KX1.
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9.1. CONCEITOS E DEFINIÇÕES
Os focos registrados nos informes mensais devem ser referentes a ocorrências
em animais originados no próprio estado, validadas pelo SVO.
FOCO: É uma unidade epidemiológica, que na maioria das vezes refere-se a
uma propriedade, na qual foi confirmado pelo menos um caso da doença ou
infecção, independentemente da espécie ou das ações aplicadas pelo SVO.
Atenção: Não confundir “foco” com o número de animais ou casos confirmados.
FOCOS NOVOS: Refere-se ao total de focos da doença informada, devendo
ser a soma dos focos com diagnóstico laboratorial e com diagnóstico clínico.

FOCOS NOVOS COM DIAGNÓSTICO LABORATORIAL: Focos cujos casos
foram confirmados, no mês, através de testes laboratoriais de diagnóstico
(considerar a data do laudo para lançar no mês de referência). Para um mesmo
foco, optar por “com diagnóstico clínico” OU “com laboratorial”, prevalecendo
sempre o “laboratorial “quando ambos os diagnósticos estiverem envolvidos,
pois são campos excludentes. Não deixar em branco e preencher com zero,
quando não houver focos confirmados por diagnóstico laboratorial.
FOCOS NOVOS COM DIAGNÓSTICO CLÍNICO: Focos cujos casos foram
confirmados no mês, por critério clínico-epidemiológico. Não deixar em branco
este campo e preencher com zero quando não houver este tipo de diagnóstico.
FOCOS ANTIGOS: Preenchido apenas pelo SVO. Utilizado somente quando
houver medidas no foco antigo que tenha sido registrado no mês
imediatamente anterior como foco novo ou como foco antigo.
SUSCETÍVEIS: Número de animais existentes, no FOCO NOVO, da espécie
acometida. Informado SOMENTE para focos novos.

CASOS: Número de animais confirmados para a doença informada. Para as
doenças das aves de controle oficial (salmoneloses e micoplasmoses), em que
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as medidas de controle são aplicadas para todo o lote, considerar como
“casos” todos os animais existentes ou “susceptíveis” no foco (Suscetíveis=
Casos).
MORTOS: Animais mortos PELA DOENÇA que está sendo informada. Apenas
mortes que ocorreram naturalmente em decorrência da doença/afecção, no
mês do informe. Essas mortes não devem ser incluídas nas colunas de
Abatidos sob Inspeção ou de Destruídos. O número total de mortos deve estar
incluído entre o número de casos confirmados.
ABATIDOS: Animais enviados para o abate, sob supervisão do SVO, abatidos
sob inspeção, como medida de controle ou erradicação da doença.
DESTRUÍDOS: Animais eliminados sob supervisão do SVO, com destruição
total, como medida de controle ou erradicação da doença.
VACINAÇÃO PREVENTIVA: Número de propriedades e de aves vacinadas
com finalidade preventiva (vacinação de rotina), para cada doença, podendo
ser informada de forma combinada no informe mensal de aves. Campo apenas
do Informe de Aves. A FEPI não solicita mais esta informação!
VACINAÇÃO EM RESPOSTA A FOCO: Não preencher vacinas preventivas
de rotina, neste campo. Apenas para aplicação de vacinas em resposta a foco,
como medida de controle da doença. Deixar em branco quando tratar-se de
vacinação preventiva.

10. ITENS DE VERIFICAÇÃO DOS INFORMES
Um guia para a verificação pela UVL das informações prestadas nos informes
epidemiológicos mensais consta nas tabelas abaixo, como itens a serem
auditados. A análise dos dados será feita pela UVL, por mês, nas informações
lançadas nos municípios de sua responsabilidade, para verificação da
conformidade, bem como para permitir o conhecimento da situação sanitária
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local e subsidiar a adoção das medidas e providências necessárias frente a
cada situação.
10.1. CHECK LIST - FEPI
CHECK LIST - FICHA EPIDEMIOLÓGICA MENSAL
1.

Foram identificadas e tomadas as providências junto a médicos veterinários
habilitados/credenciados que não informaram no mês ou não atenderam ao prazo
regular para o registro das informações?

2.

As correções solicitadas foram atendidas no prazo, sendo possível a UVL validar os
dados até o dia 15?

3.

Há repetição de erros de preenchimento pelos informantes, já orientados no
manual, instrutivos, POPs ou que tenham sido esclarecidos anteriormente?

4.

Doenças ocorridas na região e consideradas endêmicas estão sendo informadas na
FEPI pelas fontes de informação existentes no município?

5.

Há registro de vacinações “em resposta a foco” com o objetivo de controle da
doença ou trata-se de vacinação de rotina (preventiva)? (Se for vacinação
preventiva, este campo não é mais é exigido na FEPI. Solicitar correção deixando
em branco).

6.

Observar se para determinada doença o campo de número de “FOCOS” pode estar
muito elevado, podendo ter havido confusão com os conceitos de “SUSCETÍVEIS”
(animais existentes) ou “CASOS” (animais acometidos pela doença). (Nesta
situação, solicitar confirmação do dado junto ao informante, para correção, antes
da validação).

7.

Há algum aumento no padrão de ocorrências, para o número de focos informados
ou espécie acometida de determinada doença?

SIM ou NÃO

10.2. CHECK LIST - INFORME MENSAL DE AVES
CHECK LIST - INFORME MENSAL DE AVES
1.

Foram identificadas e tomadas as providências junto a médicos veterinários
habilitados que não informaram no mês ou não atenderam ao prazo regular para o
registro das informações?

2.

As correções solicitadas foram atendidas no prazo, sendo possível a UVL validar os
dados até o dia 15?

3.

Há repetição de erros de preenchimento, já orientados no manual, instrutivos,
POPs ou que tenham sido esclarecidos anteriormente?

4.

O registro de focos de doenças das aves (de controle oficial/notificação imediata)
está em conformidade com os laudos enviados pelo habilitado e controlados pela
UVL/DR no mês? (verificar planilha enviada pelo programa de aves)

SIM ou NÃO
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5.

Laudos recebidos na UVL, positivos para doenças das aves (DE NOTIFICAÇÃO
IMEDIATA) foram lançados pelo habilitado no informe do mês?

6.

Observar se para determinada doença o campo de número de “FOCOS” pode estar
muito elevado, podendo ter havido confusão com os conceitos de “SUSCETÍVEIS”
(animais existentes) ou “CASOS” (animais acometidos pela doença). (Nesta
situação, solicitar confirmação do dado junto ao informante e correção, antes da
validação).

7.

O registro de aves vacinadas está inserido na coluna correta, de “Vacinação
Preventiva”? (Solicitar correção se houver algum registro equivocado no campo de
“Vacinação em Resposta a Foco”).

8.

Há outros erros identificados nos demais campos, com a solicitação de correção
(por exemplo para salmoneloses e micoplasmoses, o número de “casos
confirmados” deverá ser sempre IGUAL ao número “suscetíveis”?

9.

Animais abatidos referem-se a abatidos sob inspeção como medida adotada para o
controle da doença, conforme conceito do campo de preenchimento? (Animais
abatidos serão informados apenas nesta situação).
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10. Doenças ocorridas na região e consideradas endêmicas estão sendo informadas
pelas fontes de informação existentes no município?
11. Há algum aumento no padrão de ocorrência, para o número de focos informados
ou espécie acometida de determinada doença?

11. AVISOS AUTOMÁTICOS DO SIGEN+
Há quatro tipos de lembretes enviados por e-mail aos usuários internos e
externos (obrigatórios), alertando sobre os prazos dos informes.
•

Atenção! O Sigen está disponível para o lançamento dos informes
epidemiológicos (no dia 28 de cada mês)

•

Atenção! O prazo para lançar os informes epidemiológicos está
encerrando (1 dia antes do prazo final)

•

Atenção! Faça a validação dos informes epidemiológicos no Sigen+
(no dia 10 de cada mês para o SVO)

•

Alerta! Alteração de dados validados nos informes epidemiológicos
(Aves) (quando houve correções de dados no município e necessita
nova validação pelo SVO).
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11.2. PRAZO REGULAR (FINAL)
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Aviso exclusivo para os médicos veterinários do SVO.

11.4. ALTERAÇÃO DA VALIDAÇÃO

Aviso exclusivo para os médicos veterinários da Cidasc.
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12. TREINAMENTO PARA NOVOS USUÁRIOS
O médico veterinário autônomo que ainda não foi treinado para lançamento dos
informes da FEPI ou Informe Mensal de Aves no sistema deverá procurar a
UVL ou o Departamento Regional da Cidasc para verificar a disponibilidade de
data para treinamento pelo SVO e/ou para orientações sobre a capacitação.
Para

os

médicos

veterinários

(pncebt@cidasc.sc.gov.br)
(pnse@cidasc.sc.gov.br)

e
e

habilitados

do

habilitados

para

exames

Habilitados

para

Emissão

PNCEBT
de
de

mormo
GTA

(transito_vigilancia@cidasc.sc.gov.br) está disponível o curso na plataforma do
Moodle. Maiores informações com as Regionais ou nos endereços de e-mail
das respectivas coordenações estaduais, indicados acima.

13. SOLICITAÇÃO DE PERMISSÃO DE ACESSO
13.1. MÉDICOS VETERINÁRIOS HABILITADOS (MORMO, PNCEBT E
EMISSÃO DE GTA)
A permissão de acesso está condicionada a treinamento prévio dos
profissionais habilitados que devem realizar o curso na plataforma do Moodle.
A partir de sua conclusão, o profissional deve solicitar a permissão de acesso
diretamente no Sigen+ por ERL, ao setor de desenvolvimento (DISIS),
anexando o Certificado de Conclusão do Treinamento, conforme orientado no
próprio curso.
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13.2. DEMAIS MÉDICOS VETERINÁRIOS
Enquanto não houver a disponibilidade do curso do Moodle direcionado aos
demais tipos de atuação de médicos veterinários, o profissional deverá
procurar a UVL ou DR para se informar e poderá receber a permissão de
acesso aos informes após o treinamento, conforme a agenda local. Nestes
casos, a solicitação de permissão será feita pelo SVO via E-relacionamento
para o setor de DISIS, anexando a comprovação do treinamento do colega
(TAS ou lista de presença), descrevendo o nome do profissional e o informe a
ser acessado.
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14. FLUXO DE COMUNICAÇÃO DOS USUÁRIOS
14.1. DÚVIDAS TÉCNICAS
Havendo dúvidas técnicas com relação às informações prestadas, os usuários
deverão se reportar à UVL ou ao Departamento Regional da Cidasc. A
Regional irá analisar e responder, sempre que possível, e/ou encaminhar as
dúvidas à Coordenação Estadual de Vigilância Epidemiológica e demais
Coordenações do DEDSA, quando for o caso, para avaliação e retorno.
14.2. DÚVIDAS DE SISTEMA
Havendo dúvidas em relação ao acesso do sistema, permissões, telas
disponíveis, erros nos campos de preenchimento, bem como outras
funcionalidades, os usuários irão se reportar diretamente à área de TI da
Cidasc por meio de e-relacionamento (ERL) direcionado ao setor de “DISIS –
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS”, selecionando os campos e relatando o
problema no campo “Descrição” que aparecerá ao final. Veja o exemplo abaixo:
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15. DO DESCUMPRIMENTO E DO FLUXO DAS PENALIDADES
Ao ser constatada a aplicação de três advertências acumuladas no período de
12 meses, pelo mesmo motivo do auto de infração (código 59), ao mesmo
médico-veterinário atuante em SC, o fluxo dos autos lavrados seguirá o
previsto no Capítulo II - das responsabilidades, da IS 020 DEDSA, de acordo
com o enquadramento do profissional descumpridor da IS.
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