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VIGILÂNCIA 

Modelos interpretativos







Tire quantas fotos quiser

Escolha fotos da 
galeria, se quiser



Localização pelo GPS do 

celular mesmo sem sinal 

de internet e chip

Informações do 
animal

Informações do local

Observe o erro e aguarde para 

ele diminuir



Veja todos os 
registros no mapa, 

em tempo real. 
Clique no ícone

Com internet, enviar 
o registro



Veja seus registros. Altere 
informações antes de enviar. Depois 
de enviado ao SISS-Geo não é possível 
modificá-lo

Veja os registros de todo o Brasil em 
tempo real

Faça perguntas, avise sobre 
problemas no sistema

Faça seu cadastro no primeiro uso e 
não esqueça de atualizar se houver 
mudança



SISS-Geo na WEB



Acesse por www.biodiversidade.ciss.fiocruz.br
e clique no mapa

http://www.biodiversidade.ciss.fiocruz.br/


Faça o cadastro pessoal ou institucional
Crie seu login e senha
Não esqueça de incluir um contato - pode ser importante



SISS-Geo na WEB

ESPECIALISTAS 
podem incluir seus 

dados em 
planilhas

Clique aqui e adicione 
registros com fotos de 
máquinas fotográficas, 
por exemplo



Clique no 

Explore mais 

e use as 

camadas de 

dados 

disponíveis 

no Brasil



Registros, dados, fotos e informações disponíveis em relatórios 
para gestores e pesquisadores



Validação Taxonômica dos registros

Protocolo 
de 

validação
Equipe SISS-

Geo

Especialista 
ad hoc

Registro 
Validado ao 
menor nível 

possível

Validação e acréscimo de informações no registro 
E-mail com a validação enviado ao colaborador

Leontophitecus

rosalia

Sapajus

nigritus



Características do SISS-Geo

✔ Gratuito no Android e iOS

✔ 3,15MB

✔ Linguagem fácil e regionalizada

✔ Georreferenciamento por satélite – GPS

✔ Funcionamento sem sinal de internet ou WiFi (“off line”)

✔ Escolha da qualidade de fotografias para envio 

✔ Informações sobre o animal, o local de observação, data e hora

✔ Lembrete para envio dos dados quando existir rede de dados 

disponível

✔ Visualização dos registros em mapa, em tempo real

✔ Alertas automatizados para gestores, em tempo real

✔ Rede de especialistas para validação de espécies

✔ Banco de dados organizado

✔ Relatório de dados automatizado e personalizado

✔ Contato com a equipe pelo “Fale Conosco”

✔ Garantia da autoria das informações

Mais de 150 modificações feitas a partir do uso e sugestões dos

colaboradores em diversos biomas brasileiros



Para que servem os 
registros no SISS-Geo

Quem usa



Fluxo de Informação para a Vigilância em Saúde

GT-ARBO / MS Gestor de saúde 

estadual

Gestor de saúde 

municipal



pr-sesa-rs01-nome do município 

Sigla do estado

Secretaria de saúde

Regional

Regra para o login institucional:
Cada gestor deverá construir o login até seu nível e entrar
em contato com o SISS-Geo para receber alertas na sua área
geográfica

EXEMPLO

Login 
Institucional
USUÁRIO SUS



Na WEB, Primatas no SISS-GEO em 06/05/2019

TODOS

MORTOS



{riFebre Amarela –
PRIMATAS NO SISS-GEO

294 em 07/02/2018 = 105 mortos
332 em 07/03/2018 = 132 mortos
500 em 03/09/2018 = 208 mortos
515 em 26/10/2018 = 208 mortos
545 em 19/02/2019 = 226  mortos
644 em 06/05/2019 = 295 mortos



Alerta em tempo real disponível para saúde

E-mail enviado em tempo real aos gestores cadastrados no nível nacional, estadual, 
regional e municipal

Clique no 

link Google 

e veja a 

localização

Clique no 

link Siss-

Geo e 

acesse 

todas as 

informações





DEFINIÇÃO DE ÁREAS DE RISCO E PRIORITÁRIAS PARA VIGILÂNCIA E 
VACINAÇÃO

PARANÁ

Previsão
~24/abril/2019

Após a investigação 
de campo

Previsão
~23/Março/2019

Antes da investigação 
de campo

Ponta 
Gross

a

Ponta 
Gross

a



Definição de áreas 
prioritárias e 
caminhos



Modelo individual (se ATTR-947 > 0.3 então FA) 

Agricultura_ou_pastagem-sum_normalized 2012

Dados de julho de 2016 a março de 2017

Casos Humanos de 

01/12/2016 a 

31/05/2017

Epizootias de 

01/12/2016 a

31/05/2017

MODELOS DE 

FAVORABILIDADE



Modelo de previsão FA – Brasil (2014 – 2017- validado 2018)



Modelo de previsão FA – Sul (2014 – 2017- validado 2018)



Ganhos para a vigilância em saúde

Registros em tempo real

Registros georreferenciados

Validação taxonômica 

Rapidez na verificação da epizootia 

Economia de logística nos 
municípios

Maior viabilidade de amostras 
biológicas

Economia de insumos laboratoriais

Confiabilidade do diagnóstico

Resposta rápida ao COES

Priorização de grupos e  áreas de 
vacinação

Qualidade de dados para modelos 
de previsão de ocorrência de 
doencas

Distribuição de informação 
em nível nacional, estadual e 
municipal

Rastreabilidade de dados

Software livre, dados 
disponíveis on line, 
possibilidade de links com 
SINAN, GAl

Modelos de previsão para 
todo o Brasil



Contatos


