Secretaria Adjunta de Atenção e Vigilância em Saúde
Superintendência de Vigilância em Saúde
Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica

INSTRUTIVO PARA ACESSO AO SISTEMA INDICASUS –
PAINEL DE INDICADORES DO SUS DO ESTADO DO MATO GROSSO
“NOTIFICA ESCOLA”
INFORMAÇÕES BÁSICAS:
O sistema utiliza plataforma web e possibilitará a entrada de dados de interesse para o Estado.
Diante da situação da pandemia do COVID-19 foram criados 3 formulários , sendo um deles para
a pré-notificação de casos suspeitos nas escolas estaduais.
Este instrutivo tem por finalidade compor o passo a passo para que o usuário escolar faça a
notificação dos casos suspeitos de sua unidade escolar.
Neste momento é importante provermos em tempo oportuno informações para decisão e ação.
Agradecemos a sua participação que é de suma importância neste processo.
Entrar no site: www.sistemas.saude.mt.gov.br

Inserir CPF e senha, clicar no botão entrar.
Selecionar o Perfil – NOTIFICA ESCOLA - Municipal

Para proceder a pré-notificação Clicar no menu Formulário > Pré-notificação COVID19

Para inserir uma pré-noticação deve-se clicar no ícone com o Símbolo

O primeiro passo é inserir um CPF válido, o ideal é inserir o CPF do aluno ou servidor.
No caso de aluno sem CPF a escola deverá cadastrar o CPF do responsável, preferencialmente
da Mãe.

Caso o aluno, servidor ou o responsável, já tenha estado como suspeito de COVID-19 e seu CPF
já tenha sido identificado no banco de dados da Secretaria de Saúde, os dados da pessoa já
aparecerão na tela.

Para notificar o aluno com um CPF de responsável já cadastrado é necessário clicar no Botão
NOVA PESSOA.
Aparecerá um alerta de que a pessoa já tem um cadastro próprio e virá marcado o CPF como
do responsável.

Seguir a inclusão das informações do aluno.
IMPORTANTE:
1. Ao inserir o CPF de um responsável que tenha estado suspeito de COVID-19, aparecerá
o nome da pessoa na tela, para incluir os dados do aluno clicar no botão “NOVA
PESSOA”.

2. Mesmo que o CPF do responsável não esteja cadastrado no banco de dados, e este for
usado como CPF para inclusão dos DADOS DO ALUNO, marcar no campo “CPF PRÓPRIO
OU RESPONSÁVEL” a opção “RESPONSÁVEL”.
3. Caso seja inserido o CPF do aluno (e não do responsável) deixar marcado no campo “CPF
PROPRIO OU RESPONSÁVEL” a opção “PROPRIO”.

Inserir todas as informações e clicar no botão salvar.
OBS. 1: O campo “SITUAÇÃO CLINICA” tem como opção “SINTOMÁTICO e ASSINTOMÁTICO”,
SENDO:
SINTOMÁTICO: A pessoa apresenta sintomas, (ver a lista disponível em sintomas), outros
sintomas pode ser descrito no campo “OUTROS SINTOMAS DESCRIÇÃO”, como ex. dor no
corpo, sensação de febre, coriza entre outros.
ASSINTOMÁTICO: A pessoa não tem sintomas, mas a escola foi comunicada que alguém da casa
está contaminado, portando essa pessoa é suspeito mesmo não tendo sintomas.

OBS. 2: Cartão Nacional do SUS: É o documento de identificação do usuário do SUS. Este
registro contém as informações dos indivíduos, como: dados pessoais (nome, nome da mãe,
data de nascimento, etc), contatos (telefones, endereço, e-mails) e documentos (CPF, RG,
Certidões, etc). Atualmente, o número do CNS está inserido nos sistemas informatizados de
saúde que demandam a identificação dos indivíduos, sejam usuários, operadores ou
profissionais de saúde.
OBS. 3: Verificar se o Cadastro da Escola está correto na “Unidade de Notificação”, sendo
que deve estar com o nome da escola.
Caso estiver incorreto, entrar em contato pelo e-mail: form.mtcovid19@gmail

Caso já existam pré-notificações cadastradas elas aparecem no espaço a seguir:

As notificações poderão ser editadas pela escola clicando nos botões
= editar o cadastro

= visualizar o cadastro
= excluir o cadastro

OBS. O “FECHAMENTO CASO” Será feito pela Secretaria Municipal de Saúde – SMS e quando for
realizado aparecerá na coluna FECHAMENTO DO CASO.

Filtros podem ser utilizados para localizar alguma pré-notificação já cadastrada:

Caso deseje baixar todas as notificações realizadas pela escola clicar no botão

.

Os dados serão disponibilizados em colunas para serem visualizados no aplicativo Microsoft
Excel.

