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Este manual é uma ferramenta para todos os usuários da Nyss. Pode ser 

usado como:  

• uma introdução e instrução para usuários iniciantes 

• uma referência na preparação e realização de treinamentos 

• uma referência se você tiver problemas ou ambiguidades com a 

plataforma  

 

Para pesquisar palavras-chave no arquivo pdf, pressione Ctrl+F 

 

 

 
 

 

 

 

  

Você pode encontrar a versão mais recente e atualizada do 

manual em https://www.cbsrc.org/resources 

https://www.cbsrc.org/resources
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 Vigilância baseada na comunidade (CBS) 

Grandes surtos e epidemias são uma ameaça ao bem-estar das comunidades 

em todos os lugares, mas especialmente para as sociedades onde os recursos 

são escassos, o que torna o acesso aos cuidados de saúde um desafio e a 

infraestrutura de vigilância pode ser limitada, deixando essas comunidades mais 

vulneráveis. Ao estender a vigilância para além das instalações e acessar as 

redes de voluntários existentes nas comunidades locais, podemos salvar vidas. 

CBS é definido como a detecção sistemática e relato de eventos de importância 

para a saúde pública dentro de uma comunidade por membros da comunidade. 

Em comunidades com cobertura deficiente de serviços de saúde e sistemas de 

vigilância fracos, o CBS pode ser usado para garantir alerta antecipado e 

resposta antecipada a surtos de doenças e epidemias, tanto para preparação 

quanto em emergências.  

 
Figura 1: Alerta antecipado e resposta antecipada com CBS 

A FIGURA 1 mostra uma curva epidêmica, onde a epidemia começa a cair e reduz 

após a primeira intervenção. Em contextos em que os sistemas de vigilância são 

desafiados ou ausentes, uma resposta ( ) geralmente ocorre depois de mais 

tempo e as transmissões já passaram, deixando o surto detectado e respondido 

em um estágio tardio, quando é mais difícil parar. 

Ao usar o CBS, as intervenções podem começar em um estágio anterior ( ). 

 

A capacidade de aumentar os esforços do CBS; para cobrir grandes áreas e 

responder rapidamente – sobretudo durante momentos críticos, como uma 

emergência – exige coleta remota de dados e comunicação por meio de 

NorCross e IFRC desenvolveram várias ferramentas para apoiar a 

implementação do CBS.  

Você pode encontrá-las em www.cbsrc.org/resources  

www.cbsrc.org também fornece mais informações sobre NorCross 

CBS e implementações atuais. 

http://www.cbsrc.org/resources
http://www.cbsrc.org/
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tecnologia que permite a automação dos processos de gerenciamento de dados. 

Como tal, a Nyss foi desenvolvida.   
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 Nyss – uma plataforma CBS 

A Cruz Vermelha norueguesa, em cooperação com a Federação Internacional 

das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho e a Cruz Vermelha 

Belga, desenvolveu uma plataforma inovadora para vigilância baseada na 

comunidade – Nyss. A Nyss foi criada usando código aberto, por meio de ampla 

colaboração entre a indústria de tecnologia, a universidade, a Cruz Vermelha e o 

setor humanitário, e com o apoio de mais de 250 voluntários e colaboradores de 

todo o mundo. 

A Nyss é uma plataforma de software personalizada para coleta, 

gerenciamento e análise de dados, adaptada às necessidades do 

Movimento da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. A Nyss pretende ser 

a solução de software central para todo o movimento CBS. 

 

A Nyss permite detecção em tempo real, relatórios, agregação e 

visualização de dados e compartilhamento de informações sobre riscos 

locais à saúde com atores relevantes. Dessa forma, a Nyss possibilita a 

prevenção, identificação e resposta a surtos de doenças, por meio de alerta e 

resposta precoce. 

A plataforma oferece apoio aos voluntários, funcionários e delegados da Cruz 

Vermelha e do Crescente Vermelho, de nível local a global, na tomada de 

decisões para resposta a epidemias com base em informações confiáveis. Em 

última análise, isso permite uma resposta eficiente e relevante às 

emergências. 

Os voluntários são treinados para reconhecer sinais e sintomas de 

riscos/eventos à saúde que podem indicar doenças com tendência a epidemias 

e recebem um simples telefone celular para relatar os riscos à saúde de sua 

comunidade, enviando SMS codificados curtos. 

Nyss é uma palavra norueguesa que significa ouvir algo para 

descobrir algo, para ouvir um boato. 
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Figura 2: Voluntário CBS 

A Nyss recebe SMSs de voluntários da comunidade, analisa os dados, 

compartilha os dados analisados e envia alertas automáticos em tempo real 

para os supervisores dos voluntários e autoridades de saúde: 

 
Figura 3: O voluntário se reporta à Nyss, que analisa e alerta automaticamente para o supervisor do voluntário. 
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 Estrutura da plataforma Nyss 

Na Nyss, cada Sociedade Nacional tem sua própria interface, onde você pode 

ver apenas as informações pertencentes à sua Sociedade Nacional. Isso significa 

que, embora a Nyss seja usada em implementações de CBS em vários 

países/Sociedades Nacionais, você só pode ver informações pertencentes à sua. 

Chamamos isso de sua Sociedade Nacional na Nyss. 

Dentro da Sociedade Nacional, você pode criar projetos, que é o que permite 

usar a Nyss para CBS. É possível ter vários projetos simultaneamente, por 

exemplo, para executar uma implementação de preparação e de emergência, 

ou para relatar sobre diferentes riscos/eventos para a saúde em diferentes 

locais. 

Sua Sociedade Nacional e os projetos dentro dela podem ser configurados para 

atender às suas necessidades. Por exemplo, a plataforma pode ser exibida em 

inglês, francês ou espanhol (com mais idiomas por vir!). Se várias organizações 

estiverem colaborando em uma implementação de CBS, a Nyss também pode 

ser configurada para facilitar isso. Usar um projeto conjunto com outra 

organização garante que todos os dados de saúde importantes sejam 

compartilhados, enquanto os dados pessoais não são (consulte 13 PROJETO 

CONJUNTO COM OUTRA ORGANIZAÇÃO).  

Todas as funções de usuário diferentes na Nyss têm acesso diferente às 

informações na plataforma. Ao dar aos envolvidos na implementação do CBS 

diferentes funções de usuário, você garante a privacidade dos dados, mas 

também que todos tenham as informações de que precisam para realizar seu 

trabalho de maneira eficiente. Os níveis de acesso com base no usuário visam à 

conformidade com o GDPR1. A Nyss segue uma hierarquia definida de papéis do 

usuário e responsabilidade pelo uso da plataforma. Essas funções foram criadas 

para melhor refletir a estrutura da maioria das Sociedades Nacionais. As 

principais funções de usuário na Nyss são: 

 
1 O Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) é um regulamento da legislação da UE 

sobre proteção de dados e privacidade que se tornou aplicável em 2018. 
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Os voluntários da comunidade que relatam riscos/eventos à saúde para a Nyss 

são chamados de coletores de dados dentro da plataforma, mas não usam ou 

têm acesso à própria Nyss.  

As próximas seções exibirão os detalhes dos principais recursos e estrutura da 

Nyss.   

 

 Menu e páginas da Sociedade Nacional 
Na Nyss, cada Sociedade Nacional tem sua própria interface, onde você pode 

ver apenas as informações pertencentes à sua Sociedade Nacional. 

 

3.1.1 Painel de controle  

O painel da Sociedade Nacional exibe dados agregados de todos os projetos da 

Sociedade Nacional. O painel de controle fornece uma visão geral do status e 

exibe:  

• Uma visão geral de relatórios, coletores de dados/pontos, alertas ou 

relatórios de pontos de coleta de dados e cobertura geográfica em 

números. 

• Um mapa que mostra a distribuição geográfica dos riscos/eventos para a 

saúde relatados. 

• Um gráfico de riscos/eventos para a saúde relatados por aldeia. 

É possível filtrar por datas, agrupar as datas por dia ou semana Epi, local, 

risco/evento à saúde, tipo de coleta de dados e organização (se mais de uma 

organização estiver envolvida).  

Relatórios sobre 
riscos/eventos para a 

saúde das 
comunidades

Responsável pelos 
coletores de dados

Responsável por 
toda a 

implementação do 
CBS

Gerentes

Supervisores

Coletor de 
dados
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O painel de controle é a opção do menu superior no menu do lado esquerdo, 

diretamente sob o logotipo da Nyss: 

 
Figura 4: Painel de controle da Sociedade Nacional. Clicar em um ponto azul no mapa revelará informações 

adicionais. 

 

 

 

3.1.2 Projetos 

A segunda opção no menu do lado esquerdo mostra uma visão geral de todos 

os projetos da Sociedade Nacional. Você pode ver as principais informações 

sobre os projetos – como o número total de coletores de dados – e navegar para 

os diferentes projetos clicando neles: 

 
Figura 5: Lista de projetos em execução na Sociedade Nacional. 

SAIBA MAIS 

8  USANDO OS PAINÉIS 
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3.1.3 Usuários 

A terceira opção de menu mostra uma visão geral de todos os usuários Nyss 

dentro da Sociedade Nacional, e dados como suas informações de contato, 

função e se eles estão vinculados a organizações e/ou projetos específicos: 

 
Figura 6: Lista de usuários da Sociedade Nacional. 

 

 

 

3.1.4 Relatórios da Sociedade Nacional 

A quarta opção do menu mostra uma lista de todos os relatórios que foram 

enviados à Nyss, de todos os projetos da Sociedade Nacional, classificados por 

data.  

A primeira guia mostra todos os relatórios corretos, ou seja, relatórios que 

estão formatados corretamente. É possível filtrar por localização, risco/evento à 

saúde, tipo de coleta de dados (de coletores de dados ou pontos de coleta de 

SAIBA MAIS 

6.3  CRIAR UM NOVO PROJETO 

6.6 EDITAR E FECHAR PROJETOS 

SAIBA MAIS 

6.7  CONFIGURAÇÃO DE USUÁRIOS 
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dados) e status de verificação cruzada de relatórios: relatórios que foram 

verificados e mantidos ou descartados, ou ainda não foram verificados (consulte 

9.2.5 RELATÓRIOS DE verificação cruzada).  

 

 
Figura 7: Lista de relatórios corretos dos projetos da Sociedade Nacional. 

 

A segunda guia mostra todos os relatórios incorretos, relatórios com formato 

incorreto, relatórios com um número de risco à saúde não utilizado no projeto 

etc. É possível filtrar por localização e tipo de coleta de dados, bem como tipo de 

erro: 

 
Figura 8: Lista de relatórios incorretos de projetos da Sociedade Nacional. 
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3.1.5 Configurações 

A última opção do menu é onde as configurações principais da Sociedade 

Nacional são definidas. 

A primeira guia fornece uma visão geral das configurações principais, como 

nome, país e idioma preferido para a Nyss: 

 
Figura 9: Configurações da Sociedade Nacional, Visão Geral 

Na segunda guia, as configurações para gateway de SMS – o dispositivo de 

hardware que permite o envio de relatórios SMS de e para a Nyss – são 

configuradas:  

 
Figura 10: Configurações da Sociedade Nacional, gateway de SMS 

A terceira guia permite inserir organizações adicionais para um projeto 

conjunto com outra organização na Nyss (se aplicável. Consulte 13 PROJETO 

CONJUNTO COM OUTRA ORGANIZAÇÃO): 

SAIBA MAIS 

9.1  RELATÓRIOS DA SOCIEDADE Nacional 
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Figura 11: Configurações da Sociedade Nacional, Organizações 

A quarta e última guia permite que você configure manualmente a estrutura 

geográfica de seus locais de implementação: 

 
Figura 12: Configurações da Sociedade Nacional, Estrutura geográfica 

 

 

 

 Menu e páginas do projeto 
Depois que um projeto na lista mostrada FIGURA 5 é clicado, o menu do lado 

esquerdo muda e agora oferece diferentes páginas de nível de projeto:  

3.2.1 Painel de controle de projeto 

O painel de controle de projeto exibe dados deste projeto específico. O painel 

de controle fornece uma visão geral do status e exibe:  

SAIBA MAIS 

6  

 

CONFIGURAÇÃO DE UMA nova implementação 

6.1.2  CONFIGURAÇÃO DA ESTRUTURA GEOGRÁFICA 
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• Uma visão geral de relatórios, coletores de dados/pontos, alertas ou 

relatórios de pontos de coleta de dados e cobertura geográfica em 

números. 

• Um mapa que mostra a distribuição geográfica dos riscos/eventos para a 

saúde relatados. 

• Vários gráficos e tabelas mostrando o número de relatórios por 

risco/evento à saúde, riscos/eventos à saúde relatados por aldeia e 

risco/evento à saúde relatado por sexo e idade. 

É possível filtrar por datas, agrupar as datas por dia ou semana Epi, local, 

risco/evento à saúde, tipo de coleta de dados e organização (se mais de uma 

organização estiver envolvida). Você também pode optar por ver apenas os 

dados dos relatórios dos coletores de dados em treinamento. 

O painel de controle de projeto é a página inicial para todos os supervisores. 

Para outros usuários, o painel de controle de projeto é a opção do menu 

superior no menu do lado esquerdo, abaixo do logotipo da Nyss, uma vez que 

um projeto foi selecionado na página Projetos: 

 
Figura 13: Painel de controle de projeto, seção superior. Clicar em um ponto azul no mapa revelará informações 

adicionais. 

Na parte inferior da página, há um botão Gerar PDF , para que o painel possa 

ser facilmente compartilhado com aqueles que não têm acesso à Nyss: 
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Figura 14: Figura 10: Painel de controle do projeto, seção inferior. 

 

 

 

3.2.2 Alertas 

Um alerta é o que a Nyss dispara automaticamente quando uma certa 

quantidade de um risco/evento para a saúde está sendo relatado, dentro de 

determinado período e área geográfica.  

As regras de alerta são definidas para que os alertas possam ser acionados em 

um único relatório de entrada ou após o recebimento de uma quantidade X de 

relatórios. Se for definido para disparar após o recebimento de uma quantidade 

X de relatórios, a Nyss procura outros relatórios de risco/evento à saúde 

fornecidos, dentro dos perímetros de tempo e distância definidos. Quando 

relatórios suficientes são encontrados, um alerta é disparado automaticamente.  

 

SAIBA MAIS 

8  

A regra de alerta, onde a quantidade de relatórios, o prazo e 

perímetros geográficos são definidos é configurada nas 

configurações do projeto. 
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A segunda opção de menu no menu do lado esquerdo mostra uma visão geral 

de todos os alertas que foram acionados no projeto. Eles são classificados por 

seu status, mas também podem ser classificados pela hora em que o alerta foi 

acionado. Além disso, os alertas podem ser filtrados por localização, 

risco/evento à saúde e status de alerta, bem como exportados para o Excel: 

 
Figura 15: Lista de alertas acionados dentro do projeto. 

 

 

 

3.2.3 COLETORES DE DADOS 

A terceira opção de menu mostra uma visão geral de todos os coletores de 

dados (voluntários) e/ou pontos de coleta de dados (por exemplo, estações de 

reidratação oral em uma implementação de CBS de emergência). 

A primeira guia, denominada Coletores/pontos de coleta, exibe uma lista de 

todos os coletores de dados e/ou pontos de coleta de dados:  

SAIBA MAIS 

6.3.1.3  DEFINIR REGRA DE alerta 

10   TRABALHANDO COM ALERTAS 
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Figura 16: Lista de coletores de dados e/ou pontos de coleta de dados. 

O filtro na parte superior permite que você pesquise um nome específico, filtre 

por localização, supervisor ou gênero, bem como escolha ver apenas voluntários 

treinados ou aqueles atualmente em treinamento, e voluntários destacados 

(espera-se relatar) ou não. Essa lista também pode ser exportada para os 

formatos Excel e CSV. 

Os coletores de dados podem ser adicionados e editados nesta página. 

 

 

A segunda guia, denominada Visão geral do mapa, exibe todos os coletores de 

dados e/ou pontos de coleta de dados em um mapa, incluindo informações 

sobre seus relatórios:  

SAIBA MAIS 

7  
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Figura 17: Mapeie os coletores de dados e/ou pontos de coleta de dados. 

A visão geral do mapa pode ser ampliada para obter detalhes adicionais e 

filtrada por datas.  

A terceira e última guia, denominada Desempenho, exibe o desempenho dos 

coletores de dados:  

 
Figura 18: Tabela de desempenho para coletores de dados 

A tabela exibe informações sobre seus relatórios ao longo das últimas 8 

semanas, de modo que seja fácil perceber se/quando um coletor de dados 

precisa de acompanhamento ou um novo treinamento. A tabela também inclui 

um indicador de completude para o projeto por semana. O filtro na parte 

superior permite pesquisar um nome específico e filtrar por localização e/ou a 
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qual supervisor o coletor de dados “pertence”, bem como visualizar coletores de 

dados treinados ou aqueles atualmente em treinamento. 

 

 

3.2.4 Relatórios de projeto 

A quarta opção do menu possui duas guias. A guia Correto exibe todos os 

relatórios formatados corretamente, enviados de coletores de dados apenas 

neste projeto, classificados por data. É possível filtrar por localização, risco de 

saúde/evento e tipo de coleta de dados, bem como status de verificação cruzada 

de relatórios: relatórios que foram verificados e mantidos ou descartados, ou 

ainda não verificados (consulte 9.2.5 RELATÓRIOS DE verificação cruzada). É 

possível optar por ver os relatórios de treinamento. A lista pode ser exportada 

para Excel e CSV, e os relatórios podem ser enviados a partir desta página: 

 
Figura 19: Lista de relatórios corretos dentro do projeto. 

A guia Incorreto exibe todos os relatórios incorretos; relatórios com formato 

incorreto, relatórios sobre um número de risco à saúde não utilizado no projeto 

etc. É possível filtrar por localização, tipo de coleta de dados e tipo de erro. Você 

também pode optar por ver relatórios reais e/ou de treinamento: 

SAIBA MAIS 

7 COLETORES DE DADOS E PONTOS DE coleta de dados 

4.3  FUNÇÕES E ACESSO DO usuário: SUPERVISOR 
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Figura 20: Lista de relatórios incorretos dentro do projeto. 

 

 

 

3.2.5 Configurações do projeto 

A última opção do menu é Configurações do projeto, onde o seguinte pode ser 

configurado na primeira guia: nome do projeto, fuso horário, se o projeto é um 

projeto conjunto com outra organização e quais riscos/eventos de saúde os 

coletores de dados relatarão: 

SAIBA MAIS 

9.2 RELATÓRIOS DE projeto 
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Figura 21: Configurações do projeto 

Esses riscos/eventos para a saúde podem ser selecionados em uma lista 

predefinida, estabelecida pelo Grupo de Trabalho Técnico CBS da Cruz Vermelha 

e do Crescente Vermelho.  

Uma vez que os riscos/eventos para a saúde foram adicionados, a definição 

sugerida e a mensagem de feedback podem ser alteradas, por exemplo, para 

adaptá-la a uma redação localmente conhecida ou aos idiomas locais. A regra de 

alerta também é definida aqui. 

 

Na segunda guia, denominada Organizações, você pode ver quais organizações 

(que já foram adicionadas nas configurações da Sociedade Nacional) que estão 

envolvidas no projeto: 

SAIBA MAIS 

6.3  CRIAR UM NOVO PROJETO 



 
30 

 
Figura 22: Configurações do projeto, guia Organizações. 

Na terceira aba, denominada Notificações de alerta, é possível configurar 

quem deve ser contatado, 

a) quando um alerta foi disparado, mas ninguém o escalou ou dispensou 

(destinatário de notificação de alerta não resolvido)  

b) quando um alerta é verificado e escalado (destinatário da notificação de 

alerta escalado, exibido na tabela): 

 
Figura 23: Configurações do projeto, guia Notificações de alerta. 

Os destinatários da notificação de alerta escalonado podem ser configurados 

para serem notificados de todos os alertas, ou apenas alertas sobre 

riscos/eventos de saúde específicos ou conectados a supervisores específicos (e, 

portanto, áreas geográficas).  

 

 

  

SAIBA MAIS 

ADICIONAR outra organização 

SE  projeto for um projeto conjunto entre várias organizações, 
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 Funções e acesso do usuário 

Conforme mencionado acima, a Nyss segue uma hierarquia definida de 

funções e responsabilidades do usuário para o uso da plataforma.  

Algumas funções são necessárias para que o CBS funcione com a Nyss: 

• Um gerente geral em nome da Sociedade Nacional, 

• Voluntários, na Nyss denominados coletores de dados, nas comunidades 

que não usarão Nyss, mas se reportarão à plataforma, e 

• Supervisores para acompanhar os coletores de dados e seus relatórios. 

Além disso, essas funções opcionais são frequentemente adicionadas: 

• gerentes adicionais, 

• supervisores gerais, se houver supervisores gerais por outros 

supervisores no projeto,  

• um consultor técnico se a Sociedade Nacional estiver recebendo suporte 

técnico externo de uma Sociedade Nacional Parceira, IFRC ou CICV, e/ou 

• consumidores de dados se parceiros e partes interessadas, como o 

Ministério da Saúde, quiserem ter acesso a informações anônimas. 

A seguir, uma breve descrição de cada função e seu acesso: 

 

  Gerente 
Os gerentes costumam ser funcionários da Sociedade Nacional e têm uma 

função de gerente na estrutura da Sociedade Nacional existente. Os gerentes 

são responsáveis pela configuração geral, implementação, monitoramento e 

fechamento do CBS e Nyss. Às vezes, os gerentes são responsáveis por 

determinados supervisores cada (consulte 4.3 SUPERVISOR). 

Os gerentes têm o seguinte acesso: 

 

Sua página inicial é o painel da Sociedade Nacional. 

Nível da Sociedade 
Nacional

SIM

Ver e editar

Nível de projeto

SIM

Ver e editar
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4.1.1 Gerente principal 

O gerente geral é o primeiro usuário adicionado a uma Sociedade Nacional. 

Esta função pode ser preenchida por um gerente interno (preferível) ou um 

consultor técnico externo (consulte 4.2 CONSULTOR TÉCNICO). 

O principal objetivo do gerente geral é aceitar o contrato da plataforma Nyss 

no primeiro login. Ao fazer isso, eles confirmam que têm autoridade legal para 

agir em nome da Sociedade Nacional e aceitam o acordo sobre as condições de 

proteção de dados para uso da Nyss. 

O gerente principal geralmente adiciona usuários adicionais, pelo menos todos 

os gerentes, à Nyss. 

Os gerentes gerais têm o mesmo acesso e página de destino que os gerentes 

(consulte 4.1 GERENTE). 

 

  Consultor técnico 
Os consultores técnicos geralmente são indicados ou funcionários de uma 

Sociedade Nacional Parceira, IFRC ou ICRC. Eles têm experiência em saúde 

pública e CBS e dão suporte técnico à Sociedade Nacional de implementação da 

Nyss. Em um contexto de emergência, os consultores técnicos também podem 

implantar o CBS com a Nyss e atuar como gerentes, incluindo o gerente geral. 

Os consultores técnicos têm o mesmo acesso e página de destino que os 

gerentes (consulte 4.1 GERENTE). 

 

  Supervisor 
Os supervisores são, na maioria das vezes, funcionários locais ou voluntários 

de longa data na Sociedade Nacional. Os supervisores são atribuídos a um 

projeto específico dentro de uma Sociedade Nacional. 

Os supervisores são responsáveis por um grupo de coletores de dados 

dentro de uma área geográfica. Eles são responsáveis pelo treinamento, 

supervisão e suporte dos coletores de dados, monitoramento e verificação 

cruzada de relatórios enviados pelos coletores de dados, e alertas de 

monitoramento e verificação cruzada acionados por esses relatórios. A 
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verificação cruzada garante que os relatórios: a) atendam à definição de 

risco/evento para a saúde que os coletores de dados foram treinados para 

detectar e b) foram enviados propositalmente. A verificação cruzada – contatar o 

coletor de dados que enviou o relatório – geralmente é feita por telefone, ou de 

qualquer forma decidida para o projeto. O resultado, no entanto, é registrado 

na Nyss. 

Os supervisores têm o seguinte acesso: 

 

Sua página inicial é o painel de controle do projeto. 

 

4.3.1 Supervisor principal 

Em alguns projetos, existe a necessidade de um nível extra de responsabilidade 

entre os supervisores e os gerentes. Os supervisores principais podem ser 

conectados aos coletores de dados diretamente, mas também podem ter outros 

supervisores vinculados a eles. O supervisor principal pode então ver os dados 

pertencentes a esses supervisores e todos os coletores de dados pelos quais 

são responsáveis. O supervisor principal é uma função de usuário opcional.  

Os supervisores gerais têm o mesmo acesso e página inicial que os supervisores 

(consulte 4.3 SUPERVISOR).  

 

  Consumidor de dados 
Os consumidores de dados são partes externas às quais foi concedido acesso 

às informações, por exemplo, o Ministério da Saúde, autoridades de saúde 

locais/regionais, outras autoridades governamentais ou outros 

parceiros/organizações com os quais você colabora, mas que não estão 

diretamente envolvidos na coleta de dados. 

Nível da Sociedade Nacional

NÃO

Sem acesso

Nível de projeto

SIM*
Ver e editar

* quando atribuído
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Antes que um consumidor de dados possa ter acesso à Nyss, o planejamento e 

o design do CBS devem ser feitos em colaboração com o Ministério da Saúde ou 

autoridades relevantes no respectivo país, preferencialmente o protocolo do 

CBS deve ser assinado pelo Ministério da Saúde. 

Os consumidores de dados têm o seguinte acesso: 

 

Sua página inicial é o painel da Sociedade Nacional. 

  

Nível da Sociedade 
Nacional

PARCIALMENTE

Ver o acesso ao painel + lista 
de projetos

Nível de projeto

PARCIALMENTE

Acesso de visualização ao 
painel de controle
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 Tipos de relatório 

Existem diferentes tipos de relatórios que podem ser enviados à Nyss e que o 

projeto pode optar por usar: 

 

  Relatório regular/único  
Um único relatório consiste em  um número que representa o risco/evento à 

saúde detectado.  

Por exemplo, se um coletor de dados detectou um grupo de três ou mais 

animais com doença ou morte súbita de causa incomum e desconhecida, dentro 

de uma pequena área de aldeia no período de duas semanas anteriores, isso 

corresponderia à definição de risco à saúde 34, e eles enviariam este SMS: 

 
Figura 24: Exemplo de relatório único 

Relatórios únicos podem ser usados para riscos à saúde humana e animal. 

 

  Relatório regular/único com gênero e idade 
Se o risco para a saúde estiver relacionado a uma pessoa, por exemplo um 

risco à saúde humana, pode ser adicionado informações sobre o gênero e a 

faixa etária, se isso for decidido como um formato de relatório padrão pelo 

projeto.  

Gênero e faixa etária também são representados por números: 

• Gênero é representado por 1 = masculino ou 2 = feminino 

• Faixa etária é representada por 1 = 0 a 4 anos ou 2 = 5 anos ou mais  
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Os números são separados por hashes e devem seguir a estrutura de 

 

 sexo # idade.  

risco para a saúde/evento # gênero # faixa etária. 

Por exemplo, se um coletor de dados detectasse uma menina de quatro anos 

que apresentava sinais e sintomas de tosse e dificuldade para respirar (risco 

para a saúde 9), ele enviaria este SMS: 

 

 
Figura 25: Exemplo de relato único com gênero e faixa etária, relacionado a uma pessoa. 

 

  Relatórios agregados 
Um relatório agregado é um relatório que atua como um resumo de vários 

casos, e pode ser usado, se for decidido, como um formato de relatório padrão 

pelo projeto.  

Se um coletor de dados vê um grande número de riscos/eventos para a saúde 

em sua comunidade – e particularmente durante um surto – ele pode enviar 

relatórios agregados no final do dia em vez de vários relatórios únicos.  

 

Os relatórios agregados consistem em 5 números: 

• o risco/evento para a saúde 

• número de meninos de 0 a 4 anos 

• número de meninos de 5 anos ou mais 

• número de meninas de 0 a 4 anos 

• número de meninas de 5 anos ou mais 

A mudança de relatórios únicos para agregados pode ser feita no 

meio de um projeto e geralmente é decidida por um gerente após a 

análise dos dados recebidos (geralmente quando há um grande 

aumento de casos). 
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Por exemplo, se em um dia um coletor de dados detectou sinais e sintomas de 

tosse e dificuldade para respirar (risco para a saúde 9) em dois meninos de 0 a 4 

anos, um menino de 5 anos ou mais, seis meninas de 0 a 4 anos e quatro 

meninas de idade 5 anos ou mais, eles enviariam este SMS: 

 

 
Figura 26: Exemplo de relatório agregado 

 

O relatório agregado sempre precisa dos 5 números separados por # e deve 

seguir a estrutura de Risco/evento à saúde # masculino de 0 a 4 anos # 

masculino de 5 anos ou mais # feminino de 0 a 4 anos # feminino de 5 anos ou 

mais. 

Isso também se aplica mesmo se houver 0 casos em qualquer gênero/faixa 

etária: Se os sintomas relatados em FIGURA 26 fossem vistos em mulheres, o 

relatório teria sido o seguinte: 9#0#0#6#4 

 

5.3.1 Relatório DCP/ORP 

A Nyss também foi projetada para ser o mecanismo de relatório para pontos 

de reidratação oral (ORPs) durante surtos de diarreia. Quando usados para 

isso, os pontos de coleta de dados (DCPs) são registrados em vez de coletores 

de dados individuais.  

Os DCPs enviam relatórios agregados no final do dia, mas relatam mais 

informações em comparação com os coletores de dados da comunidade 

usando as informações do cartão de relatório usado em ORPs, um relatório 

DCP/ORP também inclui: 

• Número de pessoas encaminhadas para unidade de saúde 

• Número de mortes relatadas ao ORP 
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• Número de pessoas vindas de outras áreas 

Esses três pontos são adicionados como números adicionais no final do 

relatório agregado, de modo que o relatório DCP/ORP sempre tenha 8 números 

separados por #:  

risco/evento para a saúde # meninos de 0 a 4 anos # meninos de 5 anos ou 

mais # meninas de 0 a 4 anos # meninas de 5 anos ou mais # pessoas já 

mencionadas # pessoas falecidas # pessoas de outras áreas 

Um exemplo de relatório poderia ser: 1#5#15#3#17#5#2#6. Aqui podemos ver 

que foi relatado como diarreia aquosa aguda (risco para a saúde 1), 5 meninos 

de 0 a 4 anos, 15 meninos com 5 anos ou mais, 3 meninas de 0 a 4 anos e 17 

meninas com 5 anos ou mais. Além disso, 5 pessoas foram encaminhadas para 

uma unidade de saúde, 2 mortes foram relatadas ao ORP e 6 pessoas vieram de 

outras áreas. 

 

  Relatório de atividade/zero 
Se o coletor de dados não viu nenhum risco/evento para a saúde em uma 

semana (ou qualquer outro período acordado), ele envia um relatório de 

atividade/zero (99). 

O relatório de atividade/zero permite ao supervisor saber que o coletor de 

dados ainda está ativo em sua comunidade, mas que não há nada a ser 

detectado.  

 

  Mensagem de feedback 
Os coletores de dados recebem mensagens de feedback da Nyss, informando-

os de que o relatório foi recebido com sucesso. A mensagem de feedback 

também pode conter conselhos práticos sobre como responder ao risco/evento 

para a saúde relatado: 
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Figura 27: Mensagem de feedback.  
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 Configuração de uma nova implementação 

Ao implementar o CBS com a Nyss, algumas configurações iniciais precisam ser 

feitas na plataforma.  

 Criar a Sociedade Nacional 
Uma Sociedade Nacional na Nyss é criada pela equipe NorCross CBS, a pedido 

de uma Sociedade Nacional, uma Sociedade Nacional parceira, FICV, CICV ou 

parceiros externos. Antes da solicitação, eles devem ter conduzido uma 

avaliação de viabilidade e necessidades de CBS, onde a Nyss foi estabelecida 

como a solução preferida para coleta e análise de dados. De preferência, eles 

também concluíram (ou pelo menos começaram a desenvolver) um protocolo 

CBS para a implementação.  

 

Ao criar a Sociedade Nacional, a equipe NorCross CBS definirá as configurações 

básicas (consulte 3.1.5 CONFIGURAÇÕES), como nome da Sociedade Nacional 

(com base no que a parte solicitante prefere), país e idioma do conteúdo.  

A equipe NorCross CBS também irá apoiá-lo na configuração de gateway de 

SMS (consulte 14 CONFIGURAÇÃO DO HARDWARE NYSS).  

Finalmente, a equipe NorCross CBS adicionará o primeiro usuário: o gerente 

geral. 

 

6.1.1 Fazer login na Nyss 

 

Depois de ter sido adicionado como usuário na Nyss, você receberá um e-mail 

da plataforma. Será semelhante a este:  

O CBS Assessment Guide e o CBS Protocol Template podem ser 

acessados na biblioteca de recursos CBS: www.cbsrc.org/resources  

As seguintes funções de usuário podem fazer isso: 

 

todos os usuários 

http://www.cbsrc.org/resources
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Figura 28: E-mail de confirmação para novos usuários da Nyss. 

 

O e-mail inclui o link para a Nyss e um link para definir sua senha. O link leva 

você a uma página onde é solicitado que defina sua senha antes de fazer o 

login:  

 
Figura 29: Definir senha para a Nyss. 

 

Assim que o seu passaporte for definido, você poderá fazer login em 

www.rcnyss.org: 

Supervisor 

Bob 
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Figura 30: Página de login da Nyss. 

 

6.1.1.1  Aceitar o contrato de plataforma da Nyss 

 

Isso é feito apenas pelo gerente geral, e apenas na primeira vez que um novo 

gerente faz login (ou sempre que houver uma versão atualizada do contrato). O 

acordo aparece ao fazer login: 

 

As seguintes funções de usuário podem fazer isso: 

 

gerente geral 
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Figura 31: Acordo de plataforma da Nyss. 

 

1. Selecione o idioma no menu suspenso na parte superior da tela: 

 
Figura 32: Acordo de plataforma da Nyss, selecione o idioma. 

O acordo está disponível nos mesmos idiomas da própria plataforma. 
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2. Leia o acordo e os anexos. 

3. Baixe o contrato (opcional), clicando no link fazer download do contrato 

no canto inferior esquerdo da tela: 

 
Figura 33: Faça o download do acordo da plataforma da Nyss. 

4. Assim que finalizar o download, assinale a caixa  ao lado de “Concordo” 

no canto inferior direito e clique no botão Continuar:  

 
Figura 34: Aceite o contrato de plataforma da Nyss. 

 

  

 

6.1.2 Configuração da estrutura geográfica 

 

A estrutura geográfica do país ou área de implementação é configurada 

manualmente na Nyss. Posteriormente, os coletores de dados são adicionados a 

esses locais, para que a Nyss possa identificar de onde vêm os relatórios.  

A estrutura geográfica deve ser adicionada em três níveis hierárquicos, com um 

quarto nível possível:  

1. região,  

Ao concordar com este documento, o gerente geral confirma que 

eles têm autoridade legal para agir em nome da Sociedade Nacional 

e aceita o acordo sobre as condições de proteção de dados para uso 

da Nyss.  

Se a função do gerente geral for transferida para outra pessoa – por 

exemplo, se o gerente atual deixar seu cargo ou função – o novo 

gerente geral será solicitado a aceitar o acordo. Outro gerente ou 

consultor técnico pode ser designado para a função de gerente geral 

pelo atual gerente geral ou pela equipe CBS NorCross mediante 

solicitação. 

As seguintes funções de usuário podem fazer isso: 

Gerente (principal) | consultor técnico 
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2. bairro,  

3. povoado, e  

4. zona (opcional) 

 

 

 

A estrutura geográfica é configurada da seguinte forma:  

1. Vá para Configurações no menu do lado esquerdo. 

2. Clique na guia Estrutura geográfica. 

 

6.1.2.1  Adicionar regiões à estrutura geográfica 

3. Digite seu nome no campo Adicionar região e clique em Adicionar. 

 
Figura 35: Adicionando uma região 

4. Repita até que todas as regiões desejadas sejam adicionadas. 

 

6.1.2.2  Adicionar distritos à estrutura geográfica 

5. Clique em > ao lado do nome da região, para que o campo Adicionar 

bairro apareça: 

 
Figura 36: Adicionar bairro 

6. Digite o nome do bairro no campo Adicionar bairro e clique em 

Adicionar. 

7. Repita até que todos os bairros desejados sejam adicionados. 

 

Nem todos os países ou áreas têm “regiões” ou “bairros”. Na Nyss, 

esses termos são usados apenas para distinguir entre diferentes 

tamanhos/níveis de estrutura geográfica.  
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6.1.2.3  Adicionar povoados e zonas à estrutura geográfica 

8. Continue adicionando povoados e zonas (se estiver usando) da mesma 

maneira até que a estrutura geográfica esteja completa. 

 

  Editar Sociedade Nacional  

 

 

6.2.1 Editar as configurações principais da Sociedade 

Nacional (visão geral) 

1. Vá para Configurações no menu do lado esquerdo. 

 

2. Clique no botão Editar , e o formulário Editar Sociedade Nacional 

aparecerá: 

 
Figura 37: Edite o formulário Sociedade Nacional. 

 

 

As seguintes funções de usuário podem fazer isso: 

Gerente (principal) | consultor técnico 

O idioma do conteúdo é o idioma padrão da Nyss para todos os 

usuários da Sociedade Nacional. 
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6.2.2 Editar configurações de gateway de SMS 

Essa função costuma ser desempenhada ou auxiliada pela equipe de TI. 

Consulte 14.2.8.1 CONFIGURAÇÃO DO GATEWAY DE SMS na Nyss. 

 

6.2.3 Editar ou excluir estruturas geográficas 

1. Vá para Configurações no menu do lado esquerdo. 

2. Clique na guia Estrutura geográfica. 

3. Encontre o local que deseja editar ou excluir e passe o mouse sobre seu 

nome 

4. Clique no símbolo de caneta ao lado do nome para editar ou na lixeira 

para excluir:  

 
Figura 38: Editar ou excluir um local 

 

6.2.4 Excluir Sociedade Nacional 

Se uma Sociedade Nacional não quiser mais usar a Nyss, a Sociedade Nacional 

pode ser arquivada. Isso é feito pela equipe NorCross CBS mediante solicitação.  

 

 Criar um novo projeto 

 

  

6.3.1 Adicionar um projeto 

1. Vá para Projetos no menu à esquerda. 

2. Clique no botão + Adicionar . 

As seguintes funções de usuário podem fazer isso: 

Gerente (principal) | consultor técnico 
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Este formulário então aparece: 

 
Figura 39: Adicionar projeto 

3. Preencha o nome do projeto e o usuário Nyss que deve ser contatado se 

um alerta disparado não for resolvido (por exemplo, não escalado para as 

autoridades ou dispensado) por mais de 24 horas. Você pode escolher 

entre todos os gerentes e consultores técnicos. 

 

6.3.1.1  Escolha riscos/eventos para a saúde 

1. Clique no campo riscos/eventos para a saúde para obter uma lista de 

todas as opções possíveis: 

 
Figura 40: Adicionando riscos/eventos para a saúde 

2. Clique nos riscos / eventos para a saúde em que deseja que o projeto se 

concentre e certifique-se de incluir o relatório Atividade/zero(99). 
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6.3.1.2  Editar definição de risco/evento para a saúde e mensagem de 

feedback 

Os riscos/eventos para a saúde que você escolheu agora são adicionados 

abaixo, incluindo campos pré-preenchidos com sugestões de definição e 

mensagem de feedback. Eles são específicos para cada risco/evento para a 

saúde e os campos podem ser editados a qualquer momento para se alinhar 

com as definições locais e o idioma local clicando nos campos:

 
Figura 41: Definição de risco/evento para a saúde e mensagem de feedback sugerida. 

 

 
 

3. Faça alterações na(s) definição(ões) e na mensagem de feedback 

(opcional). 

 

6.3.1.3  Definir regra de alerta 

Os campos de regra de alerta são exibidos abaixo da definição sugerida e da 

mensagem de feedback para cada risco à saúde. Eles estão em branco por 

padrão: 

Um relatório de atividade/zero é enviado pelos coletores de dados 

em uma base regular (geralmente semanal), quando eles não 

detectam nenhum risco/evento para a saúde. Um relatório de 

atividade/zero informa ao supervisor que o coletor de dados ainda 

está ativo e relatando sua comunidade e não precisa de qualquer 

acompanhamento. 

A definição é ajudar os supervisores a cruzar os relatórios.  

A mensagem de feedback é a mensagem que os coletores de 

dados recebem automaticamente depois de enviar um relatório. 
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Figura 42: Regra de alerta em branco. 

 

 
 

A regra de alerta pode ser configurada com uma combinação de todos os três 

perímetros, como neste exemplo, onde um alerta seria acionado quando 5 

relatórios de risco/evento para a saúde chegassem, dentro de uma semana, de 

locais dentro de um raio de 20 km : 

 

 
Figura 43: Configuração da regra de alerta. 

 

A regra de alerta define quando um alerta é disparado.  

A regra de alerta indica quantos relatórios precisam chegar, dentro 

de qual período e quão próximos os locais relatados precisam estar 

geograficamente.  

As regras de alerta são definidas para que os alertas possam ser 

acionados em um único relatório de entrada ou após o recebimento 

de uma quantidade X de relatórios. Se for definido para disparar 

após o recebimento de uma quantidade X de relatórios, a Nyss 

procura outros relatórios de risco/evento à saúde fornecidos, dentro 

dos perímetros de tempo e distância definidos. Quando relatórios 

suficientes são encontrados, um alerta é disparado 
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Assim que um número maior que “1” é inserido no campo de número de 

relatórios, os campos para período e distância tornam-se editáveis.  

Alguns riscos/eventos de saúde são sérios o suficiente para que você deseje 

acionar um alerta para cada relatório recebido. Nesse caso, insira “1” no 

campo para o número de relatórios e os outros dois campos permanecerão 

desativados. Você não precisa preencher nada para dias e distância, pois cada 

relatório irá disparar um alerta: 

 
Figura 44: Regra de alerta de "1". 

 

 
 

4. Defina e preencha a(s) regra(s) de alerta. 

5. Quando estiver pronto, clique no botão Adicionar. 

 

 Adicionar outra organização 
Se o projeto for um projeto conjunto entre várias organizações, consulte 13 

PROJETO CONJUNTO COM OUTRA ORGANIZAÇÃO para etapas de configuração 

adicionais e mais informações. 

 

 Adicionar destinatário de notificação de alerta 

escalados 

 

Destinatários de notificação de alerta escalado são aqueles que devem 

acompanhar um alerta depois que o(s) supervisor(es) conversaram com o(s) 

coletor(es) de dados e verificaram os relatórios dentro do alerta (consulte 10.2.1 

O Relatório atividade/zero não acionará alertas. Assim, não há 

necessidade de definir regras de alerta para eles.  

As seguintes funções de usuário podem fazer isso: 

Gerente (principal) | consultor técnico 
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RELATÓRIOS DE VERIFICAÇÃO CRUZADA em alertas), e relatórios suficientes 

permaneceram no alerta que ainda atende à regra de alerta. Então, o supervisor 

escalará o alerta, o que faz com que a Nyss notifique automaticamente os 

destinatários da notificação aplicável.  

 
 

1. Vá para Projetos no menu à esquerda. 

2. Clique no Projeto  ao qual deseja adicionar destinatários de notificação 

de alerta. 

3. Vá para Configurações do projeto no menu à esquerda. 

4. Clique na guia Notificações de alerta. 

5. Clique no botão + Adicionar acima da tabela. 

Este formulário então aparece:  

 
Figura 45: Adicionar formulário de destinatário de notificação de alerta escalado. 

 

6.  Preencha os detalhes do destinatário no lado esquerdo do formulário.  

Um destinatário de notificação de alerta escalado é normalmente 

alguém responsável por acompanhar e responder a um alerta 

escalado, como uma unidade de saúde, um posto de saúde do 

bairro, um veterinário etc. 
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No lado direito do formulário, um filtro de alerta pode ser configurado. Por 

padrão, isso é definido como sem filtragem. Isso significa que o destinatário da 

notificação de alerta será notificado de todos os alertas, independentemente de 

onde o alerta vem (de quais supervisores e, portanto, da área geográfica, os 

relatórios do alerta estão vinculados) e independentemente de quais riscos à 

saúde/eventos de que o alerta pertence.  

Existem, no entanto, muitos cenários em que o destinatário só será responsável 

por responder ao alerta, ou precisará saber disso, se atender a critérios 

específicos: 

 

6.5.1 Adicionar filtro de alerta aos supervisores 

Se o destinatário for apenas responsável por responder ou precisar saber do 

alerta quando vier de uma área específica, é possível filtrar por supervisores:  

7. Desmarque a caixa de seleção superior para ver um campo de entrada 

onde você pode escolher os supervisores relevantes: 

Destinatários adicionados com seu e-mail serão notificados por e-

mail.  

Destinatários adicionados com o número de telefone serão 

notificados via SMS. Destinatários adicionados com e-mail e número 

Se o hardware Nyss estiver configurado com dois cartões SIM 

(consulte 14.2.5 CONFIGURAR CARTÕES SIM para obter mais 

informações), você também precisará escolher qual (por exemplo, 

qual provedor) Nyss deve enviar mensagens de texto para este 

destinatário: 
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Figura 46: Filtro de alerta em supervisores. 

8. Adicione todos os supervisores relevantes.  

O destinatário só receberá notificações de alertas com relatórios vinculados aos 

supervisores escolhidos.  

 

6.5.2 Adicionar filtro de alerta sobre riscos/eventos para a 

saúde 

Se o destinatário for apenas responsável por responder ou precisar saber do 

alerta quando for de um risco/evento específico para a saúde (por exemplo, 

riscos para a saúde humana vs. Animal), é possível filtrar por estes:  

9. Desmarque a caixa de seleção inferior, para ver um campo de entrada 

onde você pode escolher os riscos/eventos de saúde relevantes: 
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Figura 47: Filtro de alerta sobre risco/evento para a saúde 

 

10.  Adicione todos os riscos/eventos de saúde relevantes.  

O destinatário receberá apenas notificações de alertas dos riscos/eventos para a 

saúde escolhidos.  

 

11.  Quando estiver pronto, clique no botão Adicionar. 

 

 Editar e fechar projetos 

 

Todos os aspectos de um projeto podem ser editados, incluindo:  

• Nome do Projeto 

• Organizações 

• Quais riscos/eventos para a saúde o projeto está relatando 

• Definições de riscos/eventos para a saúde escolhidos 

• Mensagens de feedback para relatórios sobre riscos/eventos para a saúde 

escolhidos 

• Regras de alerta para riscos/eventos de saúde escolhidos 

• Destinatário de notificação de alerta não resolvido 

• Destinatários de notificação de alerta escalado 

 

As seguintes funções de usuário podem fazer isso: 

Gerente (principal) | consultor técnico 
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6.6.1 Editar as configurações principais do projeto 

1. Vá para Projetos no menu à esquerda. 

2. Clique no projeto que deseja editar. 

3. Vá para Configurações do projeto no menu à esquerda. 

4. Mover para baixo até a parte inferior da página e clique no botão Editar . 

5. Edite as configurações que deseja alterar.  

6. Quando estiver pronto, mova para baixo e clique no botão Salvar . 

 

6.6.2 Editar ou excluir riscos/eventos para a saúde, 

definição, mensagem de feedback e/ou regra de alerta 

1. Vá para Projetos no menu à esquerda. 

2. Clique no projeto que deseja editar. 

3. Vá para Configurações do projeto no menu à esquerda. 

4. Mover para baixo até a parte inferior da página e clique no botão Editar . 

5. Edite ou exclua os riscos/eventos para a saúde que deseja alterar.  

6. Quando estiver pronto, mova para baixo e clique no botão Salvar . 

 

6.6.3 Editar destinatário de notificação de alerta não 

resolvido 

1. Vá para Projetos no menu à esquerda. 

2. Clique no projeto que deseja editar. 

3. Vá para Configurações do projeto no menu à esquerda. 

4. Clique na guia Notificações de alerta. 

5. Na caixa cinza denominada Destinatário de notificação de alerta não 

resolvido, clique no lápis atrás do usuário atual para editar. 

 

6.6.4 Editar ou excluir destinatários de notificação de alerta 

6. Vá para Projetos no menu à esquerda. 

7. Clique no projeto que deseja editar. 

8. Vá para Configurações do projeto no menu à esquerda. 

9. Clique na guia Notificações de alerta. 

10. Encontre o destinatário da notificação de alerta que deseja editar ou 

excluir e clique no lápis para editar ou no X para excluir: 
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Figura 48: Edite ou exclua o destinatário da notificação de alerta. 

 

6.6.5 Fechar projeto 

 

 

1. Vá para Projetos no menu à esquerda. 

2. Encontre o projeto que deseja fechar. 

3. Clique nos três pontos à direita do projeto e um botão aparecerá: 

 
Figura 49: Clique em fechar projeto na lista de projetos para fechar um projeto. 

4. Clique em Fechar projeto para confirmar.  

 

Quando um projeto não está mais em execução/operacional, ele 

deve ser fechado.  

Quando um projeto é fechado, todos os coletores de dados no 

projeto são pseudônimos (todas as informações pessoais são 

removidas). Não será mais possível enviar relatórios para o projeto.  

O painel do projeto e os relatórios ainda estarão acessíveis. 

Alguns supervisores estão conectados a apenas um projeto. Para 

fechar um projeto, todos os supervisores vinculados a (apenas 

aquele) projeto devem ser excluídos primeiro.  

Fechar um projeto é uma ação que não pode ser cancelada.  

Não é possível reabrir um projeto fechado.  
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 Configuração de usuários 
 

 

6.7.1 Adicionar novos usuários 

 

 

1. Clique em Usuários no menu à esquerda.  

 
Figura 50: Página do usuário 

2. Clique em + Adicionar novo. 

3. Preencha o formulário e selecione a função de usuário correta para a 

pessoa:  

As seguintes funções de usuário podem fazer isso: 

Gerente (principal) | consultor técnico 

Gerentes, consultores técnicos, supervisores e consumidores de 

dados são usuários da Nyss e têm acesso às partes da plataforma 

das quais precisam.  

Todos os usuários em uma sociedade nacional podem ser 

encontrados em Usuários no menu à esquerda da Sociedade 

Nacional. 

Os coletores de dados e os pontos de coleta de dados não são 

usuários da Nyss; veja 7 
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Figura 51: Adicionar novo usuário 

 

 

Quando supervisor (principal) é escolhido como uma função, três ou 

quatro campos adicionais aparecem na parte inferior do formulário: 

 
Figura 52: Campos adicionais ao adicionar um supervisor (principal). 

Ano de nascimento, sexo e o projeto ao qual o supervisor está 

vinculado são preenchidos para todos os supervisores. Se a 

sociedade nacional tiver algum supervisor principal, uma quarta lista 

suspensa permite que você escolha qual deles (ou nenhum). 

Você deve ter adicionado pelo menos um projeto antes de adicionar 
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4. Quando estiver pronto, clique em Adicionar 

O novo usuário agora aparecerá na página do usuário.  

 

6.7.2 Adicionar um usuário existente 

 

Os usuários existentes frequentemente são consultores técnicos, pois podem 

estar apoiando várias sociedades nacionais e, portanto, já têm um usuário na 

Nyss.  

Se o consultor técnico não estiver registrado na Nyss ainda, siga as 

instruções em 6.7.1 ADICIONAR NOVOS USUÁRIOS. 

Para adicionar um consultor técnico com acesso pré-existente à Nyss, siga 

os passos abaixo: 

1. Clique em Usuários no menu esquerdo. 

2. Clique em + Adicionar existente 

3. Preencha o endereço de e-mail já utilizado na Nyss e clique em 

Adicionar. 

Se o hardware da Nyss for configurado com dois cartões SIM (veja 

14.2.5 CONFIGURAR CARTÕES SIM para mais informações), você 

precisará escolher de qual deles (por exemplo, de qual provedor) a 

Nyss deve enviar mensagens de texto para esse usuário: 

 

As seguintes funções de usuário podem fazer isso: 

Gerente (principal) | consultor técnico 
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Figura 53: Adicionar usuário existente 

 

 

6.7.3 Definir um novo gerente principal 

 

Ambos os gerentes e os consultores técnicos podem ser definidos como 

gerentes principais. O primeiro é mais comum em implementações de 

preparação, enquanto o último é mais comum em implementações de 

emergência, em que o consultor técnico é um delegado. 

Apenas os usuários existentes podem ser definidos como gerentes principais, 

então garanta que a pessoa que você quer definir como gerente principal seja 

adicionada como um usuário primeiro.  

1. Clique em Usuários no menu à esquerda. 

2. Localize o usuário que você quer definir como gerente principal. 

3. Clique nos três pontos no lado direito da tabela e clique em Configurar 

como gerente principal: 

 
Figura 54: Definir como gerente principal 

Se o hardware da Nyss for configurado com dois cartões SIM (veja 

14.2.5 CONFIGURAR CARTÕES SIM para mais informações), você também 

precisará escolher de qual deles (por exemplo, de qual provedor) a 

Nyss deve enviar mensagens de texto para esse usuário: 

 

As seguintes funções de usuário podem fazer isso: 

atual gerente principal 
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6.7.4 Editar e excluir usuários 

 

1. Clique em Usuários no menu à esquerda. 

2. Localize o usuário que você quer editar ou excluir. 

a. Para editar: Clique em o usuário ou a caneta no lado direito da 

tabela, edite as informações no formulário e clique em Salvar. 

b. Para excluir: Clique no X no lado direito da tabela e clique em 

Excluir usuário para confirmar.  

 

Figura 55: Editar ou excluir respostas.  

 

 Coletores de dados e pontos de coleta de 

dados 

Os coletores de dados e pontos de coleta de dados não são usuários da Nyss, 

mas são registrados na plataforma para que a Nyss possa interpretar de onde 

um relatório vem, e para que um supervisor possa facilmente acompanhar os 

coletores de dados pelos quais é responsável.  

O novo gerente principal precisará aceitar o contrato da plataforma 

Nyss na primeira vez que fizer login depois disso (veja 6.1.1.1 ACEITAR 

O CONTRATO DE PLATAFORMA DA NYSS). 

Antes disso, o atual gerente principal permanecerá nessa função, e o 

novo terá o estado de “gerente principal pendente”. 

As seguintes funções de usuário podem fazer isso: 

Gerente (principal) | consultor técnico 

Para editar um endereço de e-mail do usuário, você precisará excluir 

o usuário e adicioná-lo novamente. 
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  Adicionar um coletor de dados 

 

 

1. Vá para o projeto ao qual você quer adicionar um coletor de dados. 

2. Clique em Coletores de dados no menu à esquerda. 

3. Clique em +Adicionar. 

 
Figura 56: Página dos coletores de dados. 

Um formulário aparece:  

As seguintes funções de usuário podem fazer isso: 

gerente (principal) | consultor técnico | supervisor (principal) 

Os coletores de dados precisam estar vinculados a um supervisor 

quando são adicionados. Você deve adicionar os supervisores 

relevantes antes de adicionar os coletores de dados. 

Ao vincular os coletores de dados aos supervisores, eles também 

estão vinculados ao mesmo projeto que o supervisor. Todas as 

informações sobre os coletores de dados são, portanto, encontradas 

em cada projeto.  

Os coletores de dados são vinculados a uma vila (e uma zona quando 

usados), que devem ter sido adicionados em 6.1.2  CONFIGURAÇÃO DA 
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Figura 57: Adicionar formulário de coletor de dados. 

4. Em tipo, escolha Coletor de dados 

5. Mantenha Implementado selecionado se o coletor de dados deverá 

relatar regularmente (por exemplo, eles não estarão de licença/não 

deverão relatar) 

6. Preencha o Nome e Nome de exibição 

 

7. Escolha Sexo e Ano de nascimento, e preencha o(s) número(s) de 

telefone 

8. Escolha o Supervisor que será responsável pelo coletor de dados 

9. Escolha a Região, o Distrito e a Vila (e a Zona se estiver usando) de onde 

o coletor de dados irá relatar 

O nome de exibição é o que é mostrado nos mapas na Nyss e é útil 

quando os coletores de dados têm nomes longos ou semelhantes.  
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10. No mapa, aponte uma localização central na área geográfica de onde se 

fará o relatório. Isso pode ser feito de duas maneiras:  

a. Se você tiver a latitude e a longitude dessa localização, preencha 

a latitude e a longitude no mapa e o mapa será atualizado 

automaticamente. 

b. Se você não tiver a latitude e a longitude dessa localização, 

amplie o mapa até você encontrar o local correto e clique na 

localização. A latitude e a longitude são atualizadas 

automaticamente. 

 

 
 

11.  Quando estiver pronto, clique em Adicionar. 

 

O novo coletor de dados agora aparecerá na página de Coleta de dados 

com os status de implementado e em treinamento. Veja como alterar isso 

em 11.1.2 ALTERAR MODO DE implementação e em  11.1.3 ALTERAR STATUS DE 

treinamento. 

 

  Adicionar um ponto de coleta de dados 

 

Para adicionar um ponto de coleta de dados, como um ORP que relata para a 

Nyss, siga as instruções em 7.1 ADICIONAR UM COLETOR DE dados, mas selecione 

ponto de coleta de dados como o tipo.  

Quando adicionar pontos de coleta de dados, os campos para nome de exibição, 

sexo, grupo de anos de nascimento e número de telefone adicional são 

desnecessários e, portanto, não são incluídos.  

O botão Mostre sua localização ajudará você a aumentar 

o zoom de um nível global para um local:

 

As seguintes funções de usuário podem fazer isso: 

gerente (principal) | consultor técnico | supervisor (principal) 
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Depois de criado, o ponto de coleta de dados aparecerá na página de 

Coleta de dados com os status de implementado e em treinamento. Veja 

como alterar esta condição e editar coletores de dados/pontos de coleta 

de dados em 7 COLETORES DE DADOS E PONTOS DE coleta de dados. 
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PARTE 4 

 
Usando Nyss – tarefas e fluxos de 

trabalho comuns 
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 Usando os painéis 

 

 

 Filtrar os dados do painel 

 

Na parte superior dos painéis, você encontra opções de filtros e agrupamento. 

Por padrão, o painel mostra os dados dos últimos 7 dias, mas você pode mudar 

isso e muito mais ao alterar os filtros.  

 
Figura 58: Filtros do painel da sociedade nacional 

As seguintes opções de filtro estão disponíveis: 

• Data: ao alterar a Data de início e/ou a Data de término você pode 

escolher o período a partir do qual você vê os dados. 

• Datas agrupadas: permite que você escolha se os dados no gráfico 

deveriam ser agrupados por dia ou por semana epidemiológica. 

• Localização: permite que você altere as regiões, os distritos ou as vilas de 

onde se vê os dados, o que torna possível o foco em áreas específicas. 

• Risco/evento para a saúde: filtra os dados mostrados apenas pelos 

riscos/eventos para a saúde selecionados. 

Há dois painéis na Nyss: no nível do projeto e no nível da sociedade 

nacional. O painel do projeto mostra os dados daquele projeto, 

enquanto o painel da sociedade nacional mostra os dados agregados 

de todos os projetos dentro da sociedade nacional.  

Os painéis mostram as informações principais relacionadas à 

implementação e visualizam relatórios em mapas, gráficos de barra e 

tabelas. 

Os dados mostrados nos painéis são pseudônimos, o que significa 

que dados pessoais e confidenciais são removidos. 

As seguintes funções de usuário podem fazer isso: 

gerente (principal) | consultor técnico | consumidor de dados | 

supervisor (principal) (apenas no painel de projetos) 
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• Tipo de coleta de dados: permite que você escolha ver relatórios de 

coletores de dados ou pontos de coleta de dados, ou ambos. 

• Organizações: permite que você filtre em qual organização ver os dados, 

se houver várias organizações envolvidas. 

• Status do relatório: permite incluir/excluir relatórios nos diferentes 

status. A opção Relatórios de treinamento não está disponível no painel 

da Sociedade Nacional. Não disponível para consumidores de dados. 

 

  Encontrar informações principais nos blocos do 

painel 

 

Os blocos/caixas na parte superior do painel dão a você uma rápida visão geral 

dos relatórios recebidos e seu status de verificação rápida, dos coletores de 

dados/pontos implementados que têm relatado ativamente no período 

escolhido no filtro, dos alertas e seus status e da cobertura geográfica da 

implementação:  

 
Figura 59: Blocos do painel com as informações principais. 

 

8.2.1 Bloco de relatórios de ponto de coleta de dados 

Relatórios por pontos de coleta de dados não acionam alertas, mas incluem 

dados adicionais (veja 5.3.1 RELATÓRIO DCP/ORP). 

Quando Ponto de coleta de dados é escolhido como Tipo de coleta de dados no 

filtro, o bloco de alertas some e é substituído pelo bloco de relatórios de pontos 

de coleta de dados. O bloco exibe informações adicionais enviadas à Nyss por 

meio do formato de relatórios agregados usado nos pontos de coleta de dados: 

As seguintes funções de usuário podem fazer isso: 

gerente (principal) | consultor técnico | consumidor de dados | 

supervisor (principal) (apenas no painel de projetos) 
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quantos foram encaminhados para o hospital, quantos vieram de outras vilas e 

quantos foram relatados como mortos. 

 
Figura 60: Bloco de relatórios do ponto de coleta de dados. 

  Usar o mapa do painel 

 

O mapa nos painéis mostra os riscos/eventos para a saúde relatados por 

localização, para fornecer uma visão geral da distribuição geográfica. 

  
Figura 61: Relatórios exibidos no mapa do painel. 

 

8.3.1 Discos azuis no mapa do painel 

Cada disco no mapa na FIGURA 61 representa um ou um grupo de coletores de 

dados ou pontos de coleta de dados.  

As seguintes funções de usuário podem fazer isso: 

gerente (principal) | consultor técnico | consumidor de dados | 

supervisor (principal) (apenas no painel de projetos) 
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• O tamanho do disco corresponde à quantidade de relatórios (quanto mais 

relatórios, maior o disco). 

• O número em cada disco representa o número total de relatórios que eles 

enviaram.  

• Se você clicar em um disco, você pode ver quais riscos/eventos para a 

saúde que foram relatados.  

• Os coletores/pontos de coleta de dados que estão próximos um do outro 

são combinados em um único disco quando você diminui o zoom. 

Quando você aumenta o zoom, os discos se separam.  

 

  Usar o gráfico do painel da sociedade nacional 

 

• O gráfico reage ao filtro, conforme descrito em 8.1 FILTRAR OS DADOS DO 

painel. Você pode, por exemplo, filtrar em apenas uma vila, um 

risco/evento de saúde específico ou um período específico.  

• Ao clicar na legenda abaixo das barras no gráfico (os pontos coloridos que 

explicam o que as barras significam), você pode ocultar ou exibir o que é 

mostrado. 

• Ao passar o mouse sobre uma das partes da barra, informações mais 

detalhadas são mostradas.  

 

8.4.1 Gráfico: Riscos/eventos para a saúde relatados por vila 

O gráfico de barras mostra o número de relatórios ao longo do tempo, 

separados por vila:   

Os discos representam a localização onde o coletor/ponto de coleta 

de dados está registrado – não é sua localização em tempo real ou a 

localização exata de onde o relatório foi enviado. 

As seguintes funções de usuário podem fazer isso: 

gerente (principal) | consultor técnico | consumidor de dados |   
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Figura 62: Gráfico do painel: Riscos/eventos para a saúde relatados por vila. 

 

 

 Usar os gráficos e a tabela do painel de projetos 

 

Além do gráfico explicado em 8.4.1 GRÁFICO: RISCOS/EVENTOS PARA A SAÚDE 

RELATADOS por vila, o painel de projetos tem os seguintes gráficos e tabela: 

 

8.5.1 Gráfico: Número de relatórios por riscos/eventos para 

a saúde 

Esse gráfico mostra a evolução do número de relatórios ao longo do tempo, 

separados por riscos/eventos para a saúde: 

Apenas as dez vilas com o maior número de relatório são exibidas. 

Os relatórios provenientes de outras vilas são combinados na 

categoria “Outras vilas”.  

Isso rapidamente chama sua atenção para onde a necessidade é 

maior. 

As seguintes funções de usuário podem fazer isso: 

gerente (principal) | consultor técnico | consumidor de dados |  

supervisor (principal)  
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Figura 63: Gráfico do painel de projetos: Número de relatórios por riscos/eventos para a saúde dentro do projeto.  

 

8.5.2 Gráfico/tabela: Riscos/eventos para a saúde relatados 

por sexo e idade 

 
 

8.5.2.1 Riscos/eventos para a saúde relatados por sexo e idade 

Esse gráfico mostra a evolução do número de relatórios ao longo do tempo, 

separados por grupos de sexo/idade:  

 
Figura 64: Gráfico do painel de projetos: Riscos/eventos para a saúde relatados por sexo e idade. 

 

8.5.2.2  Tabela de riscos/eventos para a saúde relatados por sexo e idade 

Essa tabela exibe o número total de relatórios, separados por sexo e idade, bem 

como os totais nas duas propriedades: 

Esse gráfico e essa tabela incluem apenas relatórios de 

riscos/eventos para a saúde humana, já que esses são os únicos 

relatórios com sexo e idade. 
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Figura 65: Tabela do painel de projetos: Riscos/eventos para a saúde relatados por sexo e idade 

 

8.5.3 Gráfico: Relatórios de ponto de coleta de dados por 

data 

 

Esse gráfico de barras mostra a evolução do número de relatórios ao longo do 

tempo para as categorias adicionais em relatórios agregados de pontos de 

coleta: Pessoas encaminhadas, pessoas de outras vilas e pessoas que 

morreram.  

 

 
Figura 66: Gráfico do painel de projetos: Relatórios de ponto de coleta de dados por data.  

 

Esse gráfico de barras é visível somente quando Pontos de coleta de 

dados é selecionado no filtro de Tipo de coleta de dados na parte 

superior. Ele aparece na parte inferior do painel. 
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8.5.4 Gerar PDF a partir do painel 

Na parte inferior do painel de projetos, há um botão para Gerar PDF:  

 
Figura 67: Painel de Projetos: Botão para gerar PDF. 

Isso permite que você exporte todo o painel, com os filtros selecionados, para 

um PDF que pode ser compartilhado com outras pessoas.  
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 Usando as Páginas de relatórios 

Além de exibir os dados nos painéis, todos os dados de relatórios podem 

também ser visualizados em uma tabela/lista de linha; tanto para a sociedade 

nacional, quanto para cada projeto. 

 

  Relatórios da Sociedade Nacional 

 

Relatórios de sociedade nacional pode ser encontrado no menu à esquerda 

quando na sociedade nacional e possibilita a visualização de todos os relatórios 

de sua sociedade nacional, agregados em todos os diferentes projetos. 

Nessa página, você obtém uma visão geral de todos os relatórios e você pode 

filtrar e classificar as informações. Nenhuma ação adicional é possível. 

Por padrão, as tabelas são classificadas por data, com o relatório mais recente 

no topo. 

 
Figura 68: Relatórios de sociedade nacional 

 

9.1.1 Relatórios de sociedade nacional: Corretos 

A primeira guia mostra todos os relatórios corretos, ou seja, relatórios que 

estão formatados corretamente.  

A tabela exibe: 

As seguintes funções de usuário podem fazer isso: 

Gerente (principal) | consultor técnico  
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• Data e hora, 

• status de verificação cruzada (Não verificado/Mantido/Descartado), 

• projeto, 

• coletor de dados, 

• localização, 

• riscos/eventos para a saúde relatados, 

• texto de mensagem e 

• número de casos relatados em cada sexo e faixa etária. 

A informação exibida pode ser filtrada por:  

• Localização, 

• tipo de coleta de dados, 

• riscos/eventos para a saúde e 

• status de verificação cruzada. 

 

9.1.2 Relatórios de sociedade nacional: Incorretos 

A segunda guia mostra todos os relatórios incorretos; relatórios com o 

formato errado, relatórios sobre um número de risco à saúde não utilizado no 

projeto etc.  

A tabela exibe:  

• Data e hora,  

• tipo de erro, 

• texto de mensagem, 

• projeto, 

• coletor de dados e 

• localização. 

A informação exibida pode ser filtrada por:  

• Localização, 

• tipo de coleta de dados e 

• tipo de erro. 
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  Relatórios de projeto  

 

Relatórios de projeto pode ser encontrado no menu à esquerda quando em um 

projeto e mostra uma tabela de relatórios que foram enviados a partir dos 

coletores de dados/pontos de coleta de dados apenas naquele projeto 

específico: 

 
Figura 69: Relatórios de projeto 

Por padrão, as tabelas são classificadas por data, com o relatório mais recente 

no topo. 

 

9.2.1 Relatórios de projeto: Corretos 

A primeira guia mostra todos os relatórios corretos, ou seja, relatórios que 

estão formatados corretamente.  

A tabela exibe: 

• Data e hora, 

• status de verificação cruzada (Não verificado/Mantido/Descartado), 

• coletor de dados, 

• localização, 

• riscos/eventos para a saúde relatados e 

As seguintes funções de usuário podem fazer isso: 

gerente (principal) | consultor técnico | supervisor (principal)*  

*quando atribuído 
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• número de casos relatados em cada sexo e faixa etária. 

A informação exibida pode ser filtrada por:  

• Localização, 

• tipo de coleta de dados, 

• riscos/eventos para a saúde e 

• status (status de verificação cruzada + incluir/excluir relatórios de 

treinamento, ver 9.2.4 RELATÓRIOS DE treinamento). 

 

9.2.2 Relatórios de projeto: Incorretos 

A segunda guia mostra todos os relatórios incorretos; relatórios com o 

formato errado, relatórios sobre um número de risco à saúde não utilizado no 

projeto etc.  

A tabela exibe:  

• Data e hora,  

• tipo de erro, 

• texto de mensagem, 

• coletor de dados e 

• localização. 

A informação exibida pode ser filtrada por:  

• Localização, 

• tipo de coleta de dados,  

• tipo de erro e 

• tipo de relatório (relatórios reais ou de treinamento, ver 9.2.4 RELATÓRIOS 

DE treinamento). 

 

9.2.3 Exportar relatórios de projeto 

Você tem a opção de exportar a lista de ambos os relatórios corretos e 

incorretos para um arquivo Excel ou CSV. Clique nos botões Exportar para 

Excel ou Exportar para CSV para escolher o tipo de arquivo para o qual você 

deseja exportar.  

Quando os relatórios de projeto corretos são exportados, eles são exportados 

com colunas adicionais: 
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• ID do relatório 

• Ano epidemiológico e semana epidemiológica 

• Região, distrito e vila (e zona, se estiver usando) 

• Cálculos adicionais (total para sexo e anos de nascimento) 

• ID do alerta vinculado, se aplicável 

• Categorias de ponto de coleta de dados, se aplicável 

 

9.2.4 Relatórios de treinamento  

Os coletor de dados/pontos de coleta de dados têm um status de treinamento, 

definido como Em treinamento ou Treinado. Os relatórios enviados por 

coletores de dados/pontos de coleta de dados em treinamento não são 

considerados relatórios reais pela Nyss. Portanto, no Painel de Projetos e na 

Página de relatórios de projeto, é possível filtrar em relatórios de treinamento.  

 

 

9.2.5 Relatórios de verificação cruzada 

 

Se, na verificação cruzada, o supervisor descobrir que o relatório não é válido 

(enviado por engano, não atende à definição do caso etc.), o relatório deve ser 

descartado. Os relatórios que forem descartados não contribuirão com os 

alertas.  

Os relatórios de treinamento permitem que coletores de 

dados/pontos de coleta de dados pratiquem relatar durante 

treinamentos, usando os mesmos formatos de relatórios e número 

Nyss que usarão assim que começarem a relatar de sua comunidade.   

Isso também permite que supervisores e gerentes pratiquem como 

usar a Nyss e tomar decisões baseadas nos dados recebidos durante 

os treinamentos. 

Verificação cruzada garante que os relatórios a) atendam à definição 

riscos/eventos para a saúde que os coletores de dados foram 

treinados para detectar e b) foram enviados propositalmente.  

A verificação cruzada – contatar o coletor de dados que enviou o 

relatório – normalmente é feita via telefone, ou via qualquer forma 

determinada para o projeto.  

O resultado, no entanto, é registrado na Nyss. 



 
82 

Se, na verificação cruzada, o supervisor descobrir que o relatório é válido 

(enviado propositalmente e atendendo à definição do caso), o relatório deve ser 

mantido. 

A depender de como o projeto é configurado, os supervisores verificam ou 

apenas os relatórios que fazem parte dos alertas ou todos os relatórios. 

Para relatórios de verificação cruzada em alertas, veja 10.2.1 RELATÓRIOS DE 

VERIFICAÇÃO CRUZADA em alertas. 

Todos os relatórios podem ser verificados diretamente na Página de relatórios 

de projeto: 

1. Vá para o projeto onde o coletor de dados/ponto de coleta de dados está 

registrado 

2. Clique em Relatórios de projeto no menu à esquerda 

3. Localize o relatório que você verificou 

4. Clique nos três pontos no lado direito da tabela 

5. Na dica de ferramenta que aparecer, clique em Manter relatório / 

Descartar relatório 

 
Figura 70: Relatórios de projeto, relatórios de verificação cruzada (manter ou descartar) 

 

9.2.6 Enviar relatório da Nyss 

Os relatórios podem ser enviados da página de relatórios. Isso pode ser útil se 

um coletor de dados estiver tendo problemas relatando ou se um relatório 

incorreto for reenviado com as informações corretas.  

1. Vá para o projeto relevante  

2. Clique em Relatórios de projeto no menu à esquerda 

3. Clique no botão Enviar relatório no canto superior direito: 
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Figura 71: Relatórios de projeto, botão Enviar relatório 

4. No pop-up que abrir, escolha o coletor de dados/pontos de coleta 

dados, data, hora, e o texto de mensagem : 

 
Figura 72: Relatórios de projeto, enviar relatório 

 

5. Clique em Enviar relatório quando terminar 

Se o hardware da Nyss for configurado com dois cartões SIM (veja 

14.2.5 CONFIGURAR CARTÕES SIM para mais informações), você também 

precisará escolher de qual deles (por exemplo, de qual provedor) a 

Nyss deve enviar a mensagem de feedback: 
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9.2.7 Ir para alertar 

Se um relatório é parte de um alerta, há outra opção disponível quando clicar 

nos três pontos no lado direito da tabela: Ir para alertar. 

 
Figura 73: Relatório de projeto, ir para alertar 

Clicar em Ir para alertar levará você à página relacionada de detalhes do alerta 

(veja 10.2 DETALHES DO alerta para mais informações).  
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 Trabalhando com alertas 

Um alerta é o que a Nyss aciona automaticamente quando uma certa 

quantidade de risco/evento para a saúde está sendo relatado, dentro de um 

determinado período e área geográfica – também conhecida como a regra de 

alerta.  

 

Quando um alerta é acionado, os supervisores são automaticamente 

notificados via SMS. A Nyss notifica todos os supervisores responsáveis pelos 

coletores de dados cujos relatórios contribuíram para o alerta. 

 

 Página de alertas 

 

Todos os alertas no projeto podem ser visualizados na página de alertas: 

 
Figura 74: Página de alertas 

A tabela exibe: 

A regra de alerta, em que a quantidade de relatórios, o período de 

tempo e os perímetros geográficos são definidos, é configurada nas 

configurações do projeto, veja 6.3.1.3 DEFINIR REGRA DE alerta.  

As seguintes funções de usuário podem fazer isso: 

gerente (principal) | consultor técnico | supervisor (principal) 
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• Data e hora em que o alerta foi acionado, 

• risco/evento para a saúde, 

• número de relatórios no alerta, 

• a localização do último relatório, 

• status de alerta (aberto, escalonado, descartado ou encerrado) e 

• ID do alerta 

A informação exibida pode ser filtrada por:  

• Localização, 

• riscos/eventos para a saúde e 

• status de alerta. 

Também é possível exportar os alertas usando o botão Exportar para Excel 

no canto superior direito. 

A tabela é classificada por status de alerta por padrão, para que alertas 

abertos e, em seguida, escalonados sejam exibidos primeiro, já que esses são os 

status que requerem alguma ação.  

Também é possível classificar por tempo acionado. 

 

10.1.1 Status de alerta 

Os alertas podem ter quatro status diferentes: 

10.1.1.1 Alertas abertos 

Quando um alerta é acionado, ele obtém o status Aberto na Nyss. Os alertas 

abertos devem ser acionados imediatamente para garantir uma resposta 

rápida. Os relatórios no alerta precisam ser verificados, para que fique claro se o 

alerta deve ser escalonado ou descartado.  

Enquanto um alerta estiver aberto, novos relatórios recebidos do mesmo 

risco/evento para a saúde serão adicionados ao alerta. 

Se os supervisores responsáveis não escalonarem ou descartarem o alerta 

em 24 horas, uma notificação é enviada ao destinatário da notificação de 

alerta escalonado (veja 6.4 ADICIONAR OUTRA ORGANIZAÇÃO 

SE O projeto for um projeto conjunto entre várias organizações, consulte 13 

Projeto CONJUNTO COM OUTRA ORGANIZAÇÃO PARA ETAPAS de configuração adicionais 

e mais informações. 
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Adicionar destinatário de notificação de alerta escalado). 

10.1.1.2 Alertas escalonados 

Se relatórios suficientes forem mantidos durante a verificação cruzada, de modo 

que a regra de alerta ainda seja cumprida, os supervisores obtêm a capacidade 

de escalonar o alerta. O status de alerta então muda para Escalonado. 

10.1.1.3 Alertas encerrados  

Um alerta deve permanecer escalonado enquanto a resposta for aguardada ou 

estiver em andamento. Uma vez que os responsáveis pela resposta declararem 

que a situação foi devidamente tratada e não é mais um problema em curso, o 

alerta deve ser encerrado pelo supervisor ou gerente. O status de alerta então 

muda para Encerrado. 

10.1.1.4 Alertas descartados 

Se relatórios suficientes forem descartados durante a verificação cruzada, de 

modo que a regra de alerta não seja mais cumprida, os supervisores obtêm a 

capacidade de descartar o alerta. O status de alerta então muda para 

Descartado. 

 

 Detalhes do alerta  

 

Ao clicar em um alerta na página de alertas, você vai para a página de detalhes 

desse alerta.  

As seguintes funções de usuário podem fazer isso: 

gerente (principal) | consultor técnico | supervisor (principal) 
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Figura 75: Detalhes do alerta. 

A página de Detalhes do alerta exibe informações sobre: 

• Por qual risco/evento para a saúde o alerta foi acionado, 

• quando o alerta foi acionado, 

• definição de risco/alerta para a saúde para fácil referência e 

• todos os relatórios que contribuem para o alerta. 

Todos os relatórios têm um  símbolo na frente deles, com o seguinte 

significado:  

• Ampulheta = relatório sem verificação cruzada 

• Marca de verificação verde (✓) = relatório mantido 

• Xis vermelho (X) = relatório descartado 
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Os relatórios que foram verificados antes de o alerta ser acionado ou que foram 

verificados por outros supervisores serão exibidos com marcas de verificação 

verdes ou Xis vermelhos: 

 
Figura 76: Detalhes do alerta, símbolos de status do relatório 

 

10.2.1 Relatórios de verificação cruzada em alertas 

Assim que a notificação de alerta for recebida, é importante que os 

supervisores verifiquem os relatórios por meio do contato com os coletores 

de dados com relatórios no alerta. A notificação por SMS enviada aos 

supervisores inclui um link direto para a página detalhes do alerta. 

Na página de detalhes do alerta, os supervisores podem ver informações 

detalhadas de cada relatório proveniente de um coletor de dados pelo qual são 

responsáveis. Ao clicar em ⌄ na extremidade direita do relatório, o relatório 

expandirá, mostrando detalhes adicionais:  

 
Figura 77: Detalhes do alerta, detalhes do relatório. 
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Os detalhes do relatório incluem o número de telefone do coletor de dados e a 

localização de onde relataram, sexo e idade, caso relatados, e um ID de relatório 

único. 

Por fim, existem dois botões: Descartar relatório e Manter relatório.  

 

10.2.1.1 Descartar ou manter relatório em alerta 

Se, na verificação cruzada, o supervisor descobrir que o relatório não é válido 

(enviado por engano, não atende à definição do caso etc.), deve-se descartar o 

relatório, clicando em Descartar relatório. Quando um relatório é descartado, 

ele não conta mais para a regra de alerta.  

Haverá uma confirmação no canto inferior direito do relatório, informando que 

ele está descartado, e o relatório será marcado por um X vermelho:  

 

 
Figura 78: Relatório descartado. 

Se, na verificação cruzada, o supervisor descobrir que o relatório é válido 

(enviado propositalmente e atendendo à definição do caso), deve-se manter o 

relatório, clicando no botão Manter relatório. Quando um relatório é mantido, 

ele ainda conta para a regra de alerta.  

Haverá uma confirmação no canto inferior direito do relatório, informando que 

ele está mantido, e o relatório será marcado por um ✓ verde:  
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Figura 79: Relatório mantido. 

 

Clique em  Redefinir para corrigir um relatório que foi descartado ou mantido 

erroneamente. É especialmente importante fazer isso antes de escalonar um 

alerta e notificar as autoridades: 

 

 Escalonar alerta 

 

Se relatórios suficientes são mantidos, de modo que a regra de alerta ainda 

seja cumprida, uma mensagem aparecerá na parte inferior da tela, dizendo ao 

supervisor para escalonar o alerta: 

 
Figura 80: Mensagem pop-up, o alerta deve ser escalonado. 

O botão Escalonar alerta também aparece: 

As seguintes funções de usuário podem fazer isso: 

gerente (principal) | consultor técnico | supervisor (principal) 
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Figura 81: Escalonar alerta. 

 

 

 

Ao se clicar no botão Escalonar alerta, uma caixa pop-up aparece, pedindo ao 

supervisor para confirmar e informar os coletores de dados em sua área. 

 
Figura 83: Confirmação de escalonamento de alerta. 

Quando um alerta é escalonado, uma notificação é enviada aos 

destinatários do alerta aplicáveis (veja  6.4 ADICIONAR OUTRA 

ORGANIZAÇÃO 

SE O projeto for um projeto conjunto entre várias organizações, 

consulte 13 PROJETO CONJUNTO COM OUTRA ORGANIZAÇÃO para etapas de 

configuração adicionais e mais informações. 

 

Adicionar destinatário de notificação de alerta escalado).  
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Se você não marcou a caixa de seleção Não notificar destinatários, assim que 

o escalonamento for confirmado ao se clicar no segundo botão Escalonar 

alerta, uma notificação é enviada automaticamente para os destinatários 

configurados em Notificações de alerta nas Configurações de projeto (3.2.5 

CONFIGURAÇÕES DO projeto). 

Depois que um alerta é escalonado, novos relatórios não serão adicionados 

a ele. Novos relatórios do mesmo risco/evento para a saúde acionarão, em vez 

disso, novos alertas.  

 
 

 Descartar alerta 

 

Se relatórios suficientes são descartados, de modo que a regra de alerta não 

seja mais cumprida, uma mensagem aparecerá na parte inferior da tela, dizendo 

ao supervisor para descartar o alerta: 

 
Figura 84: Mensagem de pop-up informando ao usuário para descartar o alerta 

O status de verificação cruzada dos relatórios no alerta será salvo e os relatórios 

mantidos podem contribuir para novos alertas.  

 

 Encerrar alerta 

 

Quando um alerta é escalonado, é aconselhável informar os 

coletores de dados tanto nas áreas afetadas, quanto nas áreas 

próximas. Isso permite que eles sejam mais pró-ativos em suas 

comunidades, não apenas para potencialmente detectar mais casos 

suspeitos, mas também para personalizar mensagens e/ou 

atividades promocionais de saúde. 

As seguintes funções de usuário podem fazer isso: 

gerente (principal) | consultor técnico | supervisor (principal) 

As seguintes funções de usuário podem fazer isso: 

gerente (principal) | consultor técnico | supervisor (principal) 
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Um alerta deve permanecer escalonado enquanto a resposta for aguardada ou 

estiver em andamento. Uma vez que os responsáveis pela resposta declararem 

que a situação foi devidamente tratada e não é mais um problema em curso, o 

alerta deve ser encerrado pelo supervisor ou gerente. 

Ao fechar um alerta, é exibido um pop-up de confirmação. Ao clicar em Fechar 

alerta, você será redirecionado à página de registro de eventos para adicionar 

detalhes adicionais: 

 
Figura 85: Pop-up encerrar alerta 

 Registro de evento 

 

Ao lado da guia Detalhes, há uma guia Registro de evento, que mostra qualquer 

atualização e ação realizadas em relação ao alerta: 

 
Figura 86: Guia Registro de evento 

As seguintes funções de usuário podem fazer isso: 

gerente (principal) | consultor técnico | supervisor (principal) 
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Assim que os relatórios são mantidos ou descartados, ou um alerta muda de 

status, a tabela é atualizada automaticamente com novas informações:  

 
Figura 87: Registro de evento, novas entradas automáticas 

 

10.6.1 Adicionar evento em alerta 

Eventos podem também ser adicionados manualmente em um alerta, ao se 

clicar no botão + Adicionar. Um pop-up é exibido, o que permite que você 

adicione o tipo de evento, a hora do evento e um comentário opcional:  

 
Figura 88: Adicionar evento em alerta 

A Nyss permite que você escolha entre quatro tipos de eventos diferentes e 

subeventos relacionados:  
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10.6.2 Editar ou excluir evento de alerta 

Eventos adicionados manualmente podem ser excluído, ou parcialmente 

editados, ao se clicar no X ou no lápis do lado direito: 

 
Figura 89: Excluir ou editar evento de alerta 

Investigação

Investigado

Não investigado

Desconhecido

Resultado

Recuperado

Morto

Caso presumido 
positivo -

Laboratorial

Caso presumido 
positivo - Clínico

Caso presumido 
positivo -

Desconhecido

Caso presumido 
negativo -

Laboratorial

Caso presumido 
negativo - Clínico

Caso presumido 
negativo -

Desconhecido

Sumário
Ação de saúde 

pública realizada

Campanha de 
imunização

Mensagens de 
saúde e 

conscientização

Recomendação

Isolamento

Fornecimento de 
SRO (sais de 

reidratação oral)

Animais 
eliminados

SBDs (funerais 
seguros e dignos)

Reunião da 
comunidade

Auxílio a uma 
investigação

Limpeza e/ou 
nebulização

Outras
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O comentário é a única informação editável. Se você inseriu o evento ou hora 

errada; exclua o evento e adicione-o corretamente. 

 

 “Um alerta não foi acionado” 
Se você perceber que os alertas não são acionados da maneira esperada, por 

favor, revise as regras de alerta configuradas para os riscos/eventos para a 

saúde em seu projeto (veja 6.3.1.3 DEFINIR REGRA DE alerta). 
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 Usando a página de Coletores de dados 

Coletores de dados pode ser encontrado no menu à esquerda em um projeto e 

fornece uma visão geral de todos os coletores de dados no projeto e seu 

desempenho. 

 

 Coletores/pontos de coleta 

 

A primeira guia, Coletores/pontos de coleta, mostra todos os coletores de 

dados no projeto:  

 
Figura 90: Coletores de dados/pontos de coleta de dados 

A tabela exibe: 

• Tipo de coleta de dados (coletor de dados ou ponto de coleta de dados), 

• nome do coletor de dados/ponto de coleta de dados, 

• nome de exibição, 

• número de telefone,  

• sexo, 

• localização,  

• status de treinamento e 

As seguintes funções de usuário podem fazer isso: 

gerente (principal) | consultor técnico | supervisor (principal)*  

*quando atribuído 
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• o supervisor responsável pelo coletor de dados/ponto de coleta de dados. 

A informação exibida pode ser filtrada por:  

• Localização, 

• supervisor, 

• sexo, 

• status de treinamento (em treinamento ou treinado) e 

• modo de implementação (implementado ou não implementado). 

Ademais, você pode pesquisar os coletores de dados/pontos de coleta de dados 

por nome/nome de exibição.  

A lista de coletores de dados/pontos de coleta de dados pode ser exportada 

para um arquivo em Excel ou CSV. Clique nos botões Exportar para Excel ou 

Exportar para CSV para escolher o tipo de arquivo para o qual você deseja 

exportar.  

 

11.1.1 Adicionar coletor de dados/ponto de coleta de 

dados 

Como  adicionar coletor de dados/ponto de coleta de dados é descrito em 7 

COLETORES DE DADOS E PONTOS DE coleta de dados. 

 

11.1.2 Alterar modo de implementação 

 

Para alterar o modo de implementação de um coletor de dados/ponto de coleta 

de dados, faça o seguinte: 

1. Vá para a página Coleta de dados. 

Espera-se que um coletor de dados implementado relate segundo 

um cronograma acordado (no mínimo, um relatório Atividade/zero 

tão frequente quanto decidido pelo projeto).  

Se um voluntário precisar sair de licença por um período e, portanto, 

não precisar se apresentar, ele pode ser configurado como não 

implementado. Isso é particularmente útil para garantir que a 

integridade seja calculada corretamente na guia Desempenho (veja 

11.3 DESEMPENHO). 
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2. Localize o coletor de dados/ponto de coleta de dados do qual você 

deseja alterar o modo de implementação e clique nos três pontos à 

direita da tabela. 

3. Clique em Definir como implementado / Definir como não 

implementado: 

 
Figura 91: Alterar modo de implementação de coletor de dados 

 

11.1.2.1 Alterar modo de implementação para vários coletor de 

dados/pontos 

O modo de implementação pode ser editado simultaneamente para vários 

coletores de dados/ pontos de coleta de dados, por meio de seleção múltipla: 

1. Vá para a página Coleta de dados. 

2. Localize os coletores de dados/pontos de coleta de dados dos quais 

você deseja alterar o modo de implementação e marque a caixa de 

seleção à esquerda da tabela. 

3. Clique nos três pontos que apareceram no cabeçalho da tabela e 

selecione Definir como implementado / Definir como não 

implementado. 

 
Figura 92: Coletores de dados, seleção múltipla 
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11.1.3 Alterar status de treinamento 

 

Para alterar o status de treinamento de um coletor de dados/ponto de coleta de 

dados, faça o seguinte: 

1. Vá para a página Coleta de dados. 

2. Localize o coletor de dados/ponto de coleta de dados do qual você 

deseja alterar o status de treinamento e clique nos três pontos à direita 

da tabela. 

3. Clique em Definir como treinado / Definir como em treinamento: 

 
Figura 93: Alterar status de treinamento de coletor de dados 

 

11.1.3.1  Alterar status de treinamento para vários coletor de 

dados/pontos  

O status de treinamento pode ser editado simultaneamente para vários 

coletores de dados/ pontos de coleta de dados, por meio de seleção múltipla: 

4. Vá para a página Coleta de dados. 

5. Localize os coletores de dados/pontos de coleta de dados dos quais 

você deseja alterar o status de treinamento e marque a caixa de seleção 

à esquerda da tabela. 

6. Clique nos três pontos que apareceram no cabeçalho da tabela e 

selecione Definir como treinado / Definir como em treinamento. 

Todos os coletores de dados/pontos de coleta de dados obtêm o 

status em treinamento automaticamente após serem registrados.  

Esse status permite que eles pratiquem relatar para a Nyss durante 

treinamentos, já que a Nyss não lê relatórios de treinamento como 

relatórios reais – nem aciona alertas.  

Um vez que um coletor de dados/ponto de coleta de dados tenha 

sido treinado, seu status pode ser alterado. 

Se um treinamento de atualização for realizado, o status de 

treinamento pode ser alterado novamente durante o treinamento. 
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11.1.4  Editar ou excluir coletor de dados/ponto de coleta 

de dados 

1. Vá para a página Coleta de dados. 

2. Localize o coletor de dados/ponto de coleta de dados que você quer 

editar ou excluir. 

a. Para editar: Clique no coletor de dados/ponto de coleta de 

dados na caneta do lado direito da tabela, edite as informações no 

formulário e clique em Salvar. 

b. Para excluir: Clique no X no lado direito da tabela e clique em 

Excluir coletor de dados/ponto de coleta de dados para 

confirmar. 

 

 

 

11.1.5 Substituir supervisor 

Se houver uma alteração do supervisor responsável por determinados coletores 

de dados, você pode facilmente alterar isso na Nyss.  

Para substituir o supervisor de um coletor de dados/ponto de coleta de dados, 

edite conforme descrito em 11.1.4 EDITAR OU EXCLUIR COLETOR DE DADOS/PONTO de 

coleta de dados.  

Para substituir o supervisor ou vários coletores de dados, você pode fazê-lo 

simultaneamente para todos, por meio de seleção múltipla: 

Ao remover um coletor de dados/ponto de coleta de dados, a 

pessoa/o ponto é removido(a) da página de Coletores de dados.  

A pessoa/o ponto não pode mais relatar, mas todos os relatórios 

anteriores ainda são exibidos nas páginas de painel e nas páginas de 

relatórios.  

As informações pessoais são removidas da página de Relatórios de 
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7. Vá para a página Coleta de dados. 

8. Localize os coletores de dados/pontos de coleta de dados dos quais 

você deseja alterar o supervisor e marque a caixa de seleção à esquerda 

da tabela. 

9. Clique nos três pontos que apareceram no cabeçalho da tabela e 

selecione Substituir supervisor. 

 
Figura 94: Coletores de dados, seleção em massa de vários coletores de dados 

Um pop-up aparece, que permite você escolha a qual supervisor você quer 

atribuir os coletores de dados selecionados: 

 
Figura 95: Pop-up para escolha de novo supervisor 

O pop-up também mostra para quais coletores de dados a alteração ocorrerá. 

10.  Clique em Substituir supervisor para confirmar. 
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 Visão geral de mapa 

 

A segunda guia exibe um mapa de todos os coletores de dados/pontos de 

coleta de dados treinados e implementados. Suas localizações no mapa são 

baseadas nas localizações onde eles estão registrados:  

 
Figura 96: Visão geral de mapa 

Todos os coletores de dados/pontos de coleta de dados são apresentados como 

pontos verdes, amarelos ou vermelhos, a depender de como estiverem 

relatando: 

• ✓ Verde = relatando corretamente 

• X Vermelho = relatando incorretamente 

•  Amarelo = não relatando 

Isso permite a você visualizar como está o desempenho das diferentes 

localizações e dos coletores de dados/pontos de coleta de dados.  

Quando você reduz o zoom, os pontos se agrupam e os que precisam de sua 

atenção estarão mais visíveis (o vermelho tem precedência sobre o amarelo e o 

amarelo sobre o verde). Quando você aumenta o zoom, os pontos se separam e, 

quando você está a um nível individual, você pode clicar no ponto para ver o 

nome de exibição dos coletores de dados.  

Você também pode filtrar o período, ao escolher as datas de início e término. 

As seguintes funções de usuário podem fazer isso: 

gerente (principal) | consultor técnico | supervisor (principal)*  

*quando atribuído 
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  Desempenho 

 

A terceira e última guia exibe uma tabela de todos os coletores de 

dados/pontos de coleta de dados implementados e seu desempenho. Isso 

facilita ver imediatamente quem precisa ser acompanhado (aqueles que não 

relataram ou relataram incorretamente): 

 
Figura 97: Coletores de dados, Guia de desempenho 

Não se espera que os  coletores de dados não implementados relatem e, 

portanto, eles não são incluídos nessa tabela.  

Como as semanas são calculadas 

A tabela exibe: 

• Coletor de dados/ponto de coleta de dados (nome e número de telefone), 

• vila, 

• dias desde o último relatório e  

As seguintes funções de usuário podem fazer isso: 

gerente (principal) | consultor técnico | supervisor (principal)*  

*quando atribuído 
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• como eles têm relatado nas últimas oito semanas de EPI, indicado com 

esses símbolos:   

o ✓ Verde = relatando corretamente 

o X Vermelho = relatando incorretamente 

o  Amarelo = não relatando 

A informação exibida pode ser filtrada por:  

• Localização, 

• supervisor e 

• status de treinamento (em treinamento ou treinado). 

Ademais, você pode pesquisar os coletores de dados/pontos de coleta de dados 

por nome/nome de exibição.  

 

11.3.1 Indicador de completude 

A linha superior da tabela (sob os cabeçalhos) representa o indicador de 

completude para cada uma das oito semanas anteriores de EPI. O indicador de 

completude mostra a porcentagem de coletores de dados/pontos de coleta que 

estava relatando em determinada semana:  

 

 
Figura 98: Indicador de completude 
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 CBS para preparação e em emergências 

A Nyss pode ser usado para CBS como preparação para possíveis surtos em um 

ambiente não emergencial, preparação para surtos durante uma emergência e 

para monitorar surtos e epidemias em andamento.   

O modo como a Nyss é configurada e usada não difere particularmente entre os 

cenários de preparação e emergência, mas detalhamos algumas considerações 

para diferentes contextos abaixo: 

 

 CBS e Nyss para preparação 
CBS e Nyss podem ser adicionados a projetos de saúde de longo prazo com 

atividades comunitárias 

• em contextos sem surtos ou emergências em andamento e/ou 

• onde o sistema de vigilância existente não consegue alcançar todas as 

comunidades locais. 

Ao usar CBS com Nyss para preparação, a Sociedade Nacional e o Ministério da 

Saúde podem conferir em tempo real onde os possíveis riscos/eventos para a 

saúde e a transmissão estão ocorrendo, o que os possibilita a reagir 

rapidamente. Além disso, o CBS com Nyss pode ser usado para examinar o 

número de riscos/eventos à saúde relatados ao longo do tempo em diferentes 

lugares e, com isso, planejar e orientar atividades e intervenções nas áreas 

relevantes. 

Quando o CBS é implementado em um ambiente não emergencial, os 

voluntários não identificam necessariamente um grande número de 

riscos/eventos à saúde a serem relatados, e treinamentos de atualização 

regulares para sustentar seu conhecimento podem ser mais necessários do 

que em um cenário de emergência.  

É necessário conduzir monitoramento regular para conferir o progresso do 

programa e ser capaz de apoiar os voluntários.  

 

 CBS e Nyss em emergências  
O CBS com Nyss pode ser usado em emergências para: 
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• preencher uma lacuna temporária no(s) sistema(s) de vigilância 

existente(s) devido a desastre natural ou conflito, e/ou 

• monitorar riscos/eventos de saúde no início ou durante um surto em 

andamento. 

Uma Sociedade Nacional pode solicitar o uso da Nyss como ferramenta durante 

uma emergência com resposta nacional. Se houver necessidade de mais apoio, 

a NorCross desenvolveu uma Unidade de Resposta a Emergências de Saúde 

Pública com treinamento aprofundado em CBS (PH ERU CBS), que pode ser 

implantada em casos de emergência. O PH ERU CBS consiste em delegados e 

equipamento para implementar o CBS e ser autossuficiente por até quatro 

semanas.  

 

Como uma resposta de emergência costuma envolver a resposta de vários 

atores, o Nyss pode ser configurado para receber relatórios de vários atores 

que conduzem o CBS, sem compartilhar quaisquer dados pessoais (consulte 13 

PROJETO CONJUNTO COM OUTRA ORGANIZAÇÃO). O uso de um projeto conjunto com 

outra organização deve ser aprovado pelas autoridades envolvidas. 

Como as emergências precisam de uma resposta mais rápida e potencialmente 

duram um período mais curto, voluntários e seus supervisores recebem um 

treinamento específico para contextos de emergência.  

O monitoramento pelo supervisor ainda é importante, mas as visitas de 

monitoramento e os indicadores a serem relatados serão menos abrangentes e 

mais específicos, devido ao prazo limitado para implementação.  

  

Obtenha mais informações sobre o PH ERU CBS aqui: 

https://www.cbsrc.org/CBS-in-emergencies  

https://www.cbsrc.org/CBS-in-emergencies
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 Projeto conjunto com outra organização 

 

Se várias organizações estiverem colaborando em uma implementação de 

CBS, a Nyss também pode ser configurada para facilitar o processo, o que é 

especialmente importante quando se trata de surtos, pois as doenças 

transmissíveis não conhecem fronteiras geográficas ou organizacionais.  

Usar um projeto conjunto com outra organização garante que todos os dados 

de saúde sejam compartilhados, enquanto os dados pessoais não são. 

 

 Novo usuário: Coordenador 
Para garantir que nenhum dado pessoal seja compartilhado entre as 

organizações, a configuração de um projeto conjunto com outra organização 

requer uma nova função do usuário: o coordenador.  

Normalmente, o coordenador é um funcionário da organização 

principal envolvido no projeto conjunto.  

 

13.1.1 Acesso de usuário coordenador 

Assim que um projeto se torna conjunto com outra organização, o coordenador 

é o único usuário que pode:  

• adicionar, editar e remover organizações em uma Sociedade Nacional, 

• adicionar um gerente para cada organização, 

• ver e editar as configurações da Sociedade Nacional, incluindo o gateway 

de SMS e a estrutura geográfica, 

• editar as configurações do projeto (exceto destinatários de notificação de 

alerta, visto que serão diferentes entre as organizações e seus parceiros)  

• fechar o projeto e 

• adicionar um coordenador de substituição. 

Além disso, o coordenador pode ver: 

• os painéis da Sociedade Nacional e do Projeto, 

Esta seção explica o que é um projeto conjunto com outra 

organização, como configurá-lo na Nyss e como ele difere de um 

projeto padrão. 
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• a página Usuários, mas apenas gerentes principais e consumidores de 

dados, e 

• a página Alertas e os Detalhes do alerta (mas sem ser possível executar 

ações relacionadas aos alertas). 

Uma vez que a tarefa do coordenador é definir e manter as configurações de 

alto nível para a Sociedade Nacional e projeto(s) relacionado(s), o 

coordenador não tem acesso a: 

• informações sobre quaisquer usuários além dos gerentes e consumidores 

de dados, 

• ações relacionadas a alertas, 

• a guia Registro de eventos em Alertas,  

• Coletores de dados, 

• Relatórios da Sociedade Nacional e do Projeto, e 

• Configurações do destinatário de notificação de alerta.  

Pode haver apenas um coordenador em um projeto conjunto. 

 

 

 Anonimização de dados pessoais 
Uma vez que há várias organizações envolvidas em um projeto, todos os 

usuários (exceto o coordenador) podem ver apenas os dados pessoais dos 

usuários e coletores de dados de sua própria organização, o que se aplica a 

todas as páginas da Nyss, incluindo:  

• Usuários 

• Coletores de dados 

• Relatórios da Sociedade Nacional e do Projeto 

• Detalhes do alerta 

Para as páginas de relatórios da Sociedade Nacional e do Projeto, também 

existem algumas alterações adicionais: 

• O nome do coletor de dados/ponto de coleta, número de telefone e 

supervisor relacionado serão substituídos pelo nome da organização à qual 

O coordenador assina o contrato Nyss em nome de todas as partes 

envolvidas no projeto. Se o coordenador quiser que cada parte 

assine um acordo, é necessário firmá-lo fora da Nyss, com facilitação 

por parte da organização do coordenador. 
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pertencem. Informações sobre localização, risco à saúde, sexo/idade e 

status de verificação cruzada ou tipo de erro e texto da mensagem ainda 

são exibidas. 

• Os relatórios da Sociedade Nacional mostram relatórios agregados apenas 

dos projetos aos quais o usuário possui acesso.  

o Ou seja, se a organização A está envolvida em três projetos, e a 

organização B está envolvida em apenas dois deles, um gerente da 

organização A veria relatórios agregados de todos os três projetos, 

enquanto um gerente da organização B veria apenas relatórios 

agregados dos dois projetos em que estão envolvidos. 

• Apenas relatórios da própria organização do usuário podem ser editados, 

mantidos e descartados. 

Para a página de detalhes do alerta, há também esta alteração adicional: 

• A capacidade de expandir os detalhes do relatório para ver mais 

informações e manter/dispensar foi removida desses relatórios de outra 

organização. 

• O status do alerta só pode ser alterado por um usuário cuja organização 

tenha relatórios no alerta.  

 

 Mudanças para gerentes e consultores 

técnicos 
Assim que um projeto é feito em conjunto com outra organização e o usuário 

coordenador é criado, os gerentes e consultores técnicos perdem certo acesso à 

Nyss. Além de não verem dados pessoais de outras organizações, os gerentes e 

consultores técnicos em projetos conjuntos também não são capazes de:  

• fechar um projeto conjunto, 

• Adicionar um novo coordenador,  

• ver ou editar as configurações da Sociedade Nacional e  

• editar as configurações do projeto. 

 

 Novo filtro de organização 
Quando várias organizações estão envolvidas, o filtro do painel inclui a 

capacidade de filtrar na organização.  
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 Configuração de um projeto conjunto 
Um projeto conjunto com outra organização pode ser criado como tal no início, 

ou um projeto existente pode ser alterado para incluir outra organização depois 

de estar em execução por algum tempo.  

 

 

13.5.1 Configuração de um novo projeto conjunto 

Se o projeto conjunto e a Sociedade Nacional relacionada forem novos na Nyss, 

a configuração será feita pela equipe NorCross Nyss, conforme descrito em 6.1 

CRIAR A SOCIEDADE NACIONAL, exceto por uma diferença principal: o primeiro 

usuário não será um gerente geral, mas um coordenador pertencente à 

organização principal. 

 

13.5.2 Compartilhando um projeto existente com outra 

organização 

O coordenador também pode ser adicionado pelo gerente principal se quiser 

colaborar com outra organização após a criação do projeto.  

O coordenador pode ser adicionado na página Usuários.  

Assim que o coordenador for adicionado, os gerentes e consultores técnicos 

perderão o acesso conforme descrito acima (13.3 MUDANÇAS PARA GERENTES E 

CONSULTORES TÉCNICOS). 

 

13.5.3 Adicionar outra organização 

 

Para colaborar em um projeto conjunto, a outra organização precisa ser 

adicionada primeiro à Sociedade Nacional e, em seguida, ao(s) projeto(s) 

relevante(s).  

Você pode desejar contatar seu consultor técnico para obter 

suporte ao fazer esta alteração. 

As seguintes funções de usuário podem fazer isso: 

coordenador:  
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13.5.3.1 Adicionar outra organização à Sociedade Nacional 

1. Vá para Configurações no menu à esquerda. 

2. Clique na guia Organizações. 

3. Clique no botão  + Adicionar. 

 
Figura 99: Adicionar organização 

4. Preencha o nome da organização e clique no botão Adicionar. 

As organizações também podem ser editadas e removidas desta página. A 

organização principal está marcada com uma estrela.  

 

13.5.3.2 Adicionar outra organização a um projeto 

1. Vá para Configurações do projeto no menu à esquerda. 

2. Clique no botão Editar na parte inferior da página. 

3. Marque a caixa de seleção para “Projeto conjunto com outra 

organização”. 

 
Figura 100: Configurações do projeto: Projeto conjunto com outra organização 

4. Clique no botão Salvar. 

Todas as organizações envolvidas no projeto agora estão listadas na guia 

Organizações em Configurações do projeto. A organização principal está 

marcada com uma estrela.  

 

13.5.3.3 Adicionar gerente principal para outra organização 

1. Vá para Usuários no menu à esquerda. 

2. Clique no botão + Adicionar novo. 

3. Preencha o formulário, incluindo a escolha da organização, e clique no 

botão Adicionar. 
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Qualquer gerente principal agora será responsável por adicionar os usuários 

restantes em sua organização.  

 

13.5.4 Configuração de destinatários de notificação de 

alerta 

Diferentes organizações podem querer notificar diferentes destinatários sobre 

um escalonamento de alerta. Cada organização pode configurar seus próprios 

destinatários de notificação para um projeto compartilhado, conforme descrito 

em 6.5 ADICIONAR DESTINATÁRIO DE NOTIFICAÇÃO DE alerta escalados.  

 

Se estiver trabalhando em áreas próximas, esses destinatários de notificação 

podem se sobrepor, por exemplo, um médico em um centro de saúde ou uma 

autoridade de saúde distrital. Neste caso, a Nyss garante que qualquer 

notificação de escalonamento de alerta seja enviada apenas uma vez.  
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 Configuração do hardware Nyss 

A parte mais importante do kit Nyss é o SMSEagle, que é um gateway de SMS – 

conectando Nyss e coletores de dados ao enviar e receber SMS entre ambos: 

 
Figura 101: SMSEagle conectando SMSs e Nyss 

 

 

 

 Preparação do SMSEagle 
Caso tenha recebido um SMSEagle da equipe de desenvolvimento da 

NorCross, o SMSEagle já foi preparado e você pode pular para 14.2 

CONFIGURANDO O SMSEAGLE. 

Se solicitou um SMSEagle diretamente de smseagle.eu, o SMSEagle precisará 

ser preparado seguindo este tutorial: https://bit.ly/39xEQBh  

 

Essa preparação do SMSEagle permitirá que a Nyss envie mensagens de 

feedback e notificações por meio de SMS. 

O manual SMSEagle em www.smseagle.eu contém instruções sobre 

como desembalar, transportar e manter o dispositivo.  

Leia mais sobre o SMSEagle aqui: https://bit.ly/2xF5L0s  

A preparação do SMSEagle deve ser realizada por alguém com 

conhecimentos técnicos. Procure a ajuda de seu consultor técnico, do 

contato da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho ou de um 

desenvolvedor de software. 

É necessário dispor de conexão à internet e fonte de alimentação de 

boa qualidade e estáveis para usar o SMSEagle. 

https://bit.ly/39xEQBh
http://www.smseagle.eu/
https://bit.ly/2xF5L0s
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Se não foi possível configurar o SMSEagle utilizando Hub IOT do Azure e o script 

python conforme descrito no link acima, siga as instruções disponibilizadas em 

14.2.9  CONFIGURAR O E-MAIL PARA SMS Poller para uma configuração alternativa. 

 

 

 Configurando o SMSEagle 

14.2.1  Conectando os cabos 

São necessários dois tipos de cabo para o seu SMSEagle. Eles integram o kit 

Nyss, mas também podem ser adquiridos separadamente:  

• Cabo de força (cabos pretos em FIGURA 102): um adaptador de 

alimentação 12V/1A conectado a um plugue verde. É necessário conectá-

lo a uma tomada elétrica.  

• Cabo de rede (cabo vermelho em FIGURA 102): também chamado de 

“cabo Ethernet” ou “cabo de Internet”). É necessário conectá-lo a uma 

porta Ethernet que forneça acesso à Internet. 

Conecte os cabos conforme mostrado em FIGURA 102: 

Antes de configurar o SMSEagle, é necessário adquirir um cartão 

SIM do seu provedor de preferência.  

O SMSEagle pode suportar até dois cartões SIM, o que é útil se você 

precisar de dois provedores para garantir uma boa cobertura de rede 

móvel nas áreas do projeto.  
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Figura 102: SMSEagle com os cabos necessários conectados corretamente 

Agora que os cabos estão conectados, prossiga para 14.2.2 ANTENAS. 

 

14.2.2  Antenas  

As antenas do SMSEagle facilitam a recepção dos relatórios SMS. Em locais com 

boa recepção móvel, o SMSEagle funciona sem antenas conectadas. 

Para usar o SMSEagle sem antenas:  

1. Coloque o dispositivo em um local com boa recepção de telefone celular 

(evite o interior de edifícios com paredes de pedra, subterrâneos etc.).  

 

Para usar o SMSEagle com antenas: 

1. Conecte a antena a um dos conectores ANT (FIGURA 103, quadro 

vermelho) 

2. Se estiver usando dois cartões SIM para facilitar vários provedores com o 

SMSEagle: conecte a segunda antena ao outro conector ANT. 
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Figura 103: SMSEagle: Conectores ANT, bandejas SIM e porta USB 

Agora que as antenas estão conectadas, prossiga para 14.2.3 RECUPERAR 

ENDEREÇO IP SMSEagle. 

 

14.2.3  Recuperar endereço IP SMSEagle  

O endereço IP SMSEagle é necessário para acessar as configurações SMSEagle. 

O endereço IP pode ser recuperado de três maneiras diferentes:  

 

14.2.3.1  Recupere o endereço IP da equipe de desenvolvimento da 

NorCross 

Se você obteve seu SMSEagle no kit Nyss, o endereço IP pode ser recuperado 

pela equipe de desenvolvimento da NorCross, caso seu SMSEagle esteja 

conectado à internet. Contate seu consultor técnico para obter assistência. 

Também é possível recuperar o endereço IP por conta própria, de duas 

maneiras: 
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14.2.3.2  Recupere o endereço IP com monitor/projetor + teclado USB 

 
 

1. Desconecte o cabo de força do SMSEagle 

2. Conecte o teclado à porta USB no SMSEagle (consulte FIGURA 103 acima, 

quadro azul) 

3. Conecte o monitor ou projetor ao SMSEagle usando o cabo HDMI: 

 
Figura 104: SMSEagle, porta HDMI 

4. Conecte o cabo de força ao SMSEagle 

Agora o SMSEagle será ligado. Após 30-60 segundos, você precisará digitar um 

nome de usuário. 

5. Digite root  

6. Clique na tecla enter em seu teclado 

Em seguida, o SMSEagle solicitará que você digite a senha. 

7. Digite fly2thesky 

8. Clique na tecla enter  

Para usar este método, providencie: 

• Um teclado USB e 

• um monitor ou projetor com um conector HDMI e cabo. 
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A próxima tela será semelhante a esta: 

 

9. Digite end ip  

10. Clique na tecla enter 

Você verá algo parecido com o apresentado abaixo. O endereço IP do seu 

SMSEagle está na posição marcada com a caixa vermelha (neste caso, é 

10.0.0.12): 

 

 

14.2.3.3  Recupere o endereço IP com o Advanced IP Scanner 

 

1. Conecte-se à mesma rede que o SMSEagle, via cabo Ethernet ou Wi-Fi 

2. Abra um navegador de internet, como Chrome, Firefox, Edge ou similar 

3. Acesse https://www.advanced-ip-scanner.com/  

4. Baixe o scanner de IP avançado 

5. Instale o programa e abra-o 

Você deverá acessar a seguinte tela: 

Para usar este método: 

• Providencie um computador 

https://www.advanced-ip-scanner.com/
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Figura 105: Advanced IP Scanner 

6. Pressione o botão Digitalizar 

O programa encontrará o endereço IP para você automaticamente – neste 

exemplo, o endereço IP é 10.0.0.12: 

 
Figura 106: Endereço IP encontrado 

  

14.2.4  Abrir a interface da web SMSEagle 

1. Certifique-se de que seu computador esteja conectado à mesma internet 

que o SMSEagle, seja via cabo Ethernet ou Wi-Fi 

2. Abra um navegador de internet, como Chrome, Firefox, Edge ou similar 

3. Na barra de endereço (onde você digita os endereços da web), digite o 

endereço IP recuperado em 14.2.3 RECUPERAR ENDEREÇO IP SMSEagle 

acima. 

Agora você abriu a interface da web SMSEagle, prossiga para 14.2.5 CONFIGURAR 

CARTÕES SIM. 

 

14.2.5  Configurar cartões SIM 

1. Vá para a interface da web SMSEagle → Configurações → Manutenção 

2. Habilite o modem conectado à sua antena 
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a. Se você conectou sua antena a ANT 1: habilite o modem nº 1 

(alterne o interruptor para a direita, de modo que fique verde) 

b. Se você conectou sua antena a ANT 2: habilite o modem nº 2 

(alterne o interruptor para a direita, de modo que fique verde)  

3. Digite o código PIN, se aplicável 

a. Se seu cartão SIM não tiver um código PIN, certifique-se de que 

ambos os campos do PIN do cartão SIM estejam vazios.  

b. Se seu cartão SIM tiver um código PIN, adicione o código PIN do 

seu cartão SIM no campo de entrada conectado à sua antena: 

i. Se você conectou sua antena a ANT 1: adicione o código 

PIN no campo de PIN do cartão SIM 1  

ii. Se você conectou sua antena a ANT 2: adicione o código 

PIN no campo de PIN do cartão SIM 2 

Sua interface da web agora deve ser semelhante a FIGURA 107.  

Neste exemplo, o modem nº 1 está ativado (porque a antena está conectada a 

ANT1) e, portanto, o código PIN (0000) foi adicionado ao PIM do cartão SIM 1. 

 
Figura 107: Configurações gerais do SMSEagle 

4. Clique em Salvar 

5. Vá para a interface da web SMSEagle → Configurações → Manutenção 

6. Clique em Reinicializar 

Assim que o SMSEagle for reiniciado, você terá concluído a configuração na 

interface da web. Prossiga para 14.2.6 INSERIR O(S) CARTÃO(ões) SIM. 

 

14.2.6  Inserir o(s) cartão(ões) SIM 

1. Desconecte o cabo de força do SMSEagle 
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2. Identifique a bandeja do SIM que está conectada à sua antena: 

a. Se você conectou sua antena a ANT 1: deseja retirar a bandeja do 

SIM1 

b. Se você conectou sua antena a ANT 2: deseja retirar a bandeja do 

SIM2  

3. Retire a bandeja correta pressionando o pequeno botão amarelo com um 

lápis ou item semelhante: 

 
Figura 108: Retire a bandeja do SIM para o SIM 1 

4. Coloque o cartão SIM na bandeja, com o chip voltado para cima: 

 
Figura 109: Colocação correta do cartão SIM na bandeja 

5. Insira a bandeja do SIM de volta no SMSEagle: 



 
125 

 
Figura 110: Inserir o cartão SIM e a bandeja do SIM no SMSEagle 

6. Se estiver usando dois cartões SIM, repita as etapas 3 e 4 para o segundo 

cartão SIM 

7. Reconecte o cabo de força ao SMSEagle 

8. Espere até que o SMSEagle seja ligado novamente 

Na interface da web, você deverá visualizar o texto: “Status do Modem:” e os 

status do SIM1 e SIM2. As bandejas do SIM utilizadas devem indicar o 

status Conectado: 

 
Figura 111: Status do modem SMSEagle 

 

O status do modem indicar Conectado comprova que você inseriu o(s) 

cartão(ões) SIM com êxito. Prossiga para 14.2.7 CONFIGURAR FUSO HORÁRIO. 

 

14.2.7  Configurar fuso horário 

A Nyss precisa que todos os relatórios cheguem no Tempo Universal 

Coordenado (UTC (+0)), o que é definido na interface da web SMSEagle: 

1. Vá para a interface da web SMSEagle → Configurações → Data/Hora 

2. Defina o fuso horário para qualquer fuso horário UTC que não tenha 

horário de verão (por exemplo, África/Dakar) 
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3. Pressione Salvar 

 
Figura 112: Configurar o fuso horário para SMSEagle 

Agora você definiu o fuso horário com sucesso. Prossiga para 14.2.8 CONECTAR A 

NYSS E O GATEWAY de SMS. 

 

14.2.8  Conectar a Nyss e o gateway de SMS 

O objetivo do SMSEagle é alimentar os relatórios SMS dos coletores de dados 

para a Nyss. Para que isso funcione, é necessário dispor de um endereço de 

internet para enviar o SMS e uma chave API para autenticação. 

 

14.2.8.1  Configuração do gateway de SMS na Nyss 

 

1. Faça login na Nyss e vá para as configurações da Sociedade Nacional 

2. Clique em gateway de SMS, sublinhado em vermelho: 

 
Figura 113: Configurações de gateway de SMS para uma Sociedade Nacional 

As seguintes funções de usuário podem fazer isso: 

Gerente (principal) | consultor técnico 
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3. Clique em + Adicionar gateway de SMS 

Agora você verá este formulário: 

 
Figura 114: Adicionar formulário de gateway de SMS 

4. Preencha o campo do nome e copie a chave API [GNK1] 

a. Nome: Inclua o que preferir, como, por exemplo, “<Sociedade 

Nacional> SMSEagle” 

b. Chave API: A chave API é uma chave segura gerada 

automaticamente que pode ser copiada para a configuração futura 

do SMSEagle. 

 

5. A plataforma pode enviar mensagens de feedback e notificações com 

duas opções diferentes: Hub IOT do Azure ou uma conta de e-mail 

externa.  

a. Se quiser fazer uso de uma conexão direta com o SMSEagle, use 

o Hub IOT do Azure: 

i. Marque a caixa de seleção Usar hub IOT (consulte FIGURA 

114) 

Sob a caixa de seleção, há um menu suspenso de nome do 

dispositivo HUB IOT que oferece a você um lista dos 

SMSEagles disponíveis no momento.  

Apenas um desses será o seu SMSEagle. Consulte seu 

consultor técnico sobre qual escolher.  

ii. Escolha o SMSEagle correto no menu suspenso Nome do 

dispositivo IOT HUB 
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b. Se deseja usar uma conta de e-mail externa separada, siga as 

instruções em 14.2.9  CONFIGURAR O E-MAIL PARA SMS Poller e volte 

aqui. 

 

6. Tipo de gateway: Deve ser definido como SMS Eagle 

7. Clique em Criar gateway SMS 

8. Volte para a interface da web SMSEagle 

9. Clique em URL de retorno de chamada no menu à esquerda: 

 
Figura 115: Opção de URL de retorno de chamada na interface da web SMSEagle 

 

 

10. Preencha o formulário da seguinte forma: 

a. Habilitar retorno de chamada de URL personalizado no SMS 

recebido: Escolha Sim 

b. URL: https://nrx-cbs-nyss-funcapp-

prod.azurewebsites.net/api/enqueueSmsEagleReport 

c. Método URL: Escolha POST 

d. Chave API do seu serviço: Digite a chave API que você copiou da 

Nyss no ponto 4. 

11. Clique em Salvar  

12. Clique em URL de teste 

Se você configurou tudo corretamente, deverá obter uma resposta 200 verde do 

servidor: 

 
Figura 116: URL de teste bem-sucedido 

 
 

A interface varia dependendo da versão do SMSEagle que você 

possui. O importante é preencher as entradas descritas aqui: 

Com o SMSEagles mais recente, você pode configurar várias URLs de 

retorno de chamada em uma lista. Configure um e edite-o de acordo 

com o ponto 8. a.-d. 
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A configuração deve ser semelhante a esta (dependendo da sua versão 

SMSEagle): 

 
Figura 117: Configuração das definições da URL de retorno de chamada 

 

14.2.8.2  Editar um gateway de SMS 

1. Clique em Configurações no menu à esquerda  

2. Clique em gateway SMS 

3. Clique no <gateway SMS que deseja editar ou no ícone de caneta à 

direita 

4. Quando terminar de editar, clique em Atualizar gateway SMS 

 

14.2.8.3  Excluir um gateway SMS  

1. Clique em Configurações no menu à esquerda 

2. Clique em gateway de SMS 

3. Localize o gateway de SMS que deseja excluir e clique no símbolo de 

cruz no lado direito 

Uma dica de ferramenta será exibida:  

 
Figura 118: Configurações de gateway de SMS para uma Sociedade Nacional 

4. Clique em Excluir para excluir o gateway de SMS 
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14.2.9  Configurar o e-mail para SMS Poller 

1. Escolha um endereço de e-mail com acesso IMAP que deseja usar para 

esta finalidade 

 

2. Escolha uma senha 

Há um bug no “E-mail para SMS Poller”, que torna necessário usar 

uma senha sem caracteres especiais. A melhor prática seria uma 

combinação aleatória de letras. 

3. Faça login na Nyss em outro navegador ou guia e siga as etapas 

detalhadas em 14.2.8.2 EDITAR UM GATEWAY DE SMS para acessar o 

formulário de edição de gateway de SMS 

4. Digite o endereço de e-mail que deseja usar no campo Endereço de e-

mail para enviar mensagens de feedback: 

 
Figura 119: Formato de e-mail correto 

5. Quando terminar de editar, clique em Atualizar gateway de SMS e feche 

a janela ou guia do navegador 

6. Vá para a interface da web SMSEagle 

7. Clique em E-mail para SMS Poller no menu à esquerda 

8. Preencha o host do provedor de e-mail utilizado para esta finalidade 

9. Preencha o nome de usuário para o e-mail 

10. Preencha a senha para o e-mail 

11. Preencha o restante do formulário de acordo com as informações 

visualizadas em FIGURA 120: 

O e-mail deve ser compatível com GDPR. Gmail e similares não 

devem ser usados. Você pode pedir ao seu consultor técnico uma 

conta de e-mail compatível. 
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Figura 120: Configurações de e-mail para SMS Poller 

12. Clique em Salvar  

13. Vá para Configurações → Manutenção 

14. Clique em Reinicializar: 

 
Figura 121: Como reiniciar o SMSEagle 

15. Retorne ao e-mail para SMS Poller através do menu à esquerda 

Agora “Status do serviço de poller Email2SMS” deve indicar Ativado: 
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Figura 122: Status do serviço Email2SMS: Habilitado 

Quando está Habilitado, o status indica que você concluiu o e-mail para a 

configuração do SMS Poller. 

Se ainda estiver Desabilitado, certifique-se de ter inserido todos os detalhes 

corretamente nas instruções anteriores.  

Se ainda não funcionar, prossiga para 14.2.10 CORRIGIR BUG DE E-MAIL PARA SMS 

Poller: 

 

14.2.10  Corrigir bug de e-mail para SMS Poller 

 
 

14.2.10.1 Sintomas do bug 

No frontend, o único sinal visível é que o E-mail para SMS Poller está 

sempre Desabilitado, mesmo que esteja definido como habilitado. Você pode 

reiniciar e realizar outras ações, mas nada parece funcionar.  

Se verificar o Syslog, a seguinte mensagem de erro está conectada a este bug: 

O plugin do SMSEagle de e-mail para SMS Poller tem um bug 

conhecido relacionado à senha.  

Pode ser acionado ao alterar um dos campos do plugin do e-mail 

poller, sem alterar o campo da senha. Mesmo que a senha não tenha 

mudado, é aconselhável copiá-la novamente para o campo. 
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Mesmo que indique que o daemon de pesquisa foi iniciado no final, o status do 

serviço permanecerá desabilitado.  

O syslog pode ser encontrado na interface do usuário em Configurações → 

SysInfo → Registro do sistema na parte inferior ou em /var/log/syslog se 

conduzir o ssh no SMSEagle. Lá você também pode encontrar arquivos de 

registro mais antigos.  

O último sintoma, que o faz falhar, pode ser visto no arquivo de configuração do 

fetchmail. Se conduzir o ssh no SMSEagle, vá para o arquivo /etc/fetchmailrc, 

que deverá mostrar a senha configurada para o endereço de e-mail em texto 

não criptografado. 

A linha 16 do arquivo deve mostrar algo assim: 

poll imap.gmail.com proto imap porta 993 usuário <youremailadress> com senha 

<passwordincleartext> mda "/mnt/nand-user/smseagle/fetchmail/daemon.sh" ssl 

Se a senha no arquivo for diferente da definida no frontend, faz sentido que não 

funcione. Vimos frequentemente que foi definido como “10” no arquivo. 

Portanto, é possível que haja um bug em algum lugar do script PHP que 

transfere a entrada do usuário para a senha para esse arquivo.  

 

14.2.10.2  Solução alternativa 

Você pode evitar o bug acessando a interface da web SMSEagle → E-mail para 

SMS Poller e inserir algo simples no campo de senha, como “asd”. Em seguida, 

salve e reinicie. A lista suspensa Ativar poller pode indicar “Sim” o tempo todo. 

Por questões de segurança, você pode verificar se “asd” está presente agora no 

arquivo /etc/fetchmailrc. 
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Depois disso, você pode inserir sua senha real no campo de senha na interface 

do usuário e reiniciar. O status do serviço agora deve ser ativado. 

Certifique-se de que sua senha não contenha caracteres especiais; que seja uma 

sequência aleatória de letras. 
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 Estrutura técnica da Nyss 

 

A Nyss foi desenvolvida utilizando um back-end .NET Core e um front-end 

React. A base de código completa é frequentemente enviada para um 

repositório público, que pode ser encontrado aqui: https://github.com/nyss-

platform-norcross/nyss. 

Além do gateway de SMS, que está fisicamente localizado em todos os países 

usando a Nyss (consulte 14 CONFIGURAÇÃO DO HARDWARE NYSS), a plataforma 

consiste em vários componentes baseados em nuvem, que estão sendo 

executados em uma Assinatura do Microsoft Azure. Com as regiões do 

Microsoft Azure, podemos garantir que todos os componentes, incluindo o 

banco de dados, sejam armazenados em servidores localizados fisicamente no 

Norte da Europa.  

Para a parte baseada na nuvem, seguimos uma abordagem de 

multilocação neste caso, o que significa que podemos atender a muitos países 

e usuários com apenas uma instância. Isso nos permite implantar rapidamente 

e operar a plataforma com custos de manutenção mais baixos. Com diferentes 

níveis de acesso para diferentes usuários, que estão vinculados a uma 

Sociedade Nacional, podemos reduzir o risco de compartilhamento de dados 

entre inquilinos.  

O ponto de entrada voltado para o usuário é um Azure WebApp. Este WebApp 

lida com qualquer comunicação com outros componentes, o banco de dados e 

assim por diante. Os dados são mantidos em bancos de dados SQL do Azure, 

com o uso de criptografia de dados transparente2. 

Mensagem assíncrona é usada para lidar com relatórios, alertas e notificações 

de entrada utilizando o Barramento de serviço do Azure como agente de 

mensagens. Os relatórios são recebidos pelo gateway de SMS e, em seguida, 

postados em um ponto de extremidade HTTP público hospedado por um 

Aplicativo de função do Azure. Este terminal não faz nada mais do que 

posicionar o relatório em uma fila de mensagens. Na fila, uma mensagem é 

processada por vez por um Azure Function App interno e, em seguida, o 

relatório é enviado ao ReportAPI, uma API interna em execução em um Web 

 
2 https://bit.ly/34ca8wx 

Em princípio, a plataforma Nyss é um aplicativo da web. Esta seção 

descreve a arquitetura técnica do aplicativo da web. Para obter mais 

informações sobre o hardware, consulte 0 .

 

https://github.com/nyss-platform-norcross/nyss
https://github.com/nyss-platform-norcross/nyss
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App. O ReportAPI lida com validação de relatórios3 e alertas. Tanto o ReportAPI 

quanto o aplicativo de função interna estão sendo executados em uma rede 

virtual e não podem ser acessados externamente. 

Quando um relatório é validado com sucesso, uma mensagem é colocada na fila 

de alerta, acionando assim o tratamento do alerta. Dependendo do resultado, 

uma mensagem é colocada na fila de notificações. A fila de notificações4 é lida 

pelo mesmo aplicativo de função que está recebendo os relatórios e as 

notificações são enviadas por meio de um provedor de e-mail terceirizado. 

Para enviar notificações por SMS ou mensagens de feedback, usamos o gateway 

de SMS. Isso pode ser feito por uma caixa de entrada de e-mail adicional, que 

pode ser acessada via IMAP ou POP pelo gateway de SMS, ou um link MQTT 

direto para o gateway de SMS usando o Hub IOT do Azure (dependendo da 

escolha do usuário).  

 
Figura 123: Arquitetura de alto nível da Nyss 

 

 
3 Os relatórios recebidos são validados para garantir que tenham o formato correto, que o 

número do remetente seja registrado como um coletor de dados/ponto de coleta e que o 

projeto em que o coletor de dados/ponto de coleta está registrado tenha seu risco/evento à 

saúde relatado. 
4 As notificações são enviadas por SMS ou e-mail em vários eventos na plataforma, como 

quando um alerta é acionado. 
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