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• Abra a loja de aplicativos do seu 

celular App Store ou Play Store

• Busque por Epicollect5

Epicollect5
Uso no Celular



• Clique em instalar

• Abra o aplicativo

Epicollect5
Uso no Celular



• Clique em Add Project no canto 

superior direito da tela

Epicollect5
Uso no Celular



Epicollect5
Uso no Celular

• Digite o nome do projeto que deseja encontrar

• Clique no ícone desejado e o projeto será 

adicionado ao seu celular



• Digite o nome do projeto que deseja encontrar:

● VIGILANCIA_SOROLOGICA_PNSS

● VIGILANCIA_CLINICA_PNSS

Epicollect5
Uso no Celular



• Digite o nome do projeto que deseja encontrar:

● VIGILANCIA_SOROLOGICA_PNSS

● VIGILANCIA_CLINICA_PNSS

Epicollect5
Uso no Celular



• Observação Importante, o formulário de vigilância 

de asselvajados não deve ser baixado para o 

celular, seu preenchimento deve ser feito apenas 

usando o computador

● VIGILANCIA_ASSELVAJADOS_PNSS

Epicollect5
Uso no Celular



• De volta à tela inicial clique no ícone do projeto

Epicollect5
Uso no Celular



• Clique em + Add Entry para iniciar o 

preenchimento de um formulário

Epicollect5
Uso no Celular



• Clique em Next > ou < Prev para navegar entre as 

páginas do formulário.

Epicollect5
Uso no Celular





Epicollect5
Uso no Computador

• entre no endereço 

https://five.epicollect.net/

• Clique em “Got it!” no canto inferior direito 

da tela

• acesse a aba “My Projects”



• Os projetos em que seu usuário está 

envolvido estarão disponibilizados na tela

• para digitalizar os formulários físicos já 

existentes clique na opção “VIEW”

Epicollect5
Uso no Computador



• Na tela seguinte clique na opção “VIEW 
DATA”

Epicollect5
Uso no Computador



• Na tela seguinte clique na opção “+Add 
VIGI…” e inicie o preenchimento do 

formulário

Epicollect5
Uso no Computador



• Na tela seguinte clique na opção “+Add 
VIGI…” e inicie o preenchimento do 

formulário

Epicollect5
Uso no Computador



• Atenção ao campo de Geolocalização (presente 

em todos formulários)

• a utilização do Epicollect no computador permite 

inserir a geolocalização de três formas

1 - manualmente inserindo LAT e LONG

2 - Inserindo o Endereço

3 - Movimentando a marcação com o mouse

4 - Usando a localização atual

• A utilização do Epicollect no celular somente 

permite inserir a geolocalização atual

Epicollect5
Uso no Computador



• Caso seja necessário corrigir/editar algum registro volte à tela anterior identifique o registro 

desejado e clique na opção “Edit” para que o formulário seja aberto novamente 

CUIDADO AO UTILIZAR ESSA FUNCIONALIDADE

Epicollect5
Uso no Computador





Epicollect5
Cadastro de usuários

• De volta à tela “My Projects” clique no 

projeto desejado na opção “DETAILS”



• Na tela seguinte vá na opção “Manage Users”

Epicollect5
Cadastro de usuários



• Clique no ícone “ADD”

Epicollect5
Cadastro de usuários



• Digite o email do usuário a ser cadastrado

• Selecione o papel do usuário que 

sempre será “Collector”

Epicollect5
Cadastro de usuários



• Na aba “Collectors” é possível verificar as 

inclusões dos usuários realizadas

Epicollect5
Cadastro de usuários





Epicollect5
Conograma de Atividades

➔ Até o dia 06 de maio:

◆ Todos usuários coletores deverão estar cadastrados

➔ Até o dia 13 de maio:

◆ O sistema estará disponível para ambientação ao programa (testes, 

preenchimento de formulários falsos, esclarecimento de dúvidas)

➔ A partir do dia 16 de maio o sistema será utilizado para preenchimento dos 

formulários reais. 

◆ Tanto os formulários físicos de atividades já realizadas que deverão ser 

digitalizados,

◆ quanto os formulários das atividades atuais que poderão ser registradas 

diretamente pelo celular

➔ A inserção dos dados de formulários físicos ainda não digitalizados poderá ser feita 

até o dia 30 de maio
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