NOTA TÉCNICA
Doença pelo novo coronavírus (COVID-19)

Esta Nota técnica tem o objetivo de orientar sobre a notificação de casos de
COVID-19 no estado do Acre, que será realizada por meio da vigilância da Síndrome
Gripal (SG) e da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG - HOSPITALIZADO). As
definições de caso apresentadas a abaixo deverão ser consideradas independentes
de história de viagem, contato com casos suspeitos ou confirmados de COVID-19.
DEFINIÇÃO DE CASO:
CASO SUSPEITO DE DOENÇA PELO COVID-19

1. Qualquer quadro, de início nos últimos 14 dias, de febre E pelo menos um sinal e
sintoma respiratório (tosse, dor de garganta, congestão nasal ou conjuntival, coriza,
dificuldade respiratória, falta de ar batimento de asa de nariz, tiragem intercostal).
CASO PROVÁVEL DE DOENÇA PELO COVID-19
2.CONTATO PRÓXIMO. Pessoa que, nos últimos 14 dias, teve contato próximo com
casos provável OU confirmado para COIVD-19 E apresente:
* Febre OU pelo menos um sinal e sintoma respiratório (tosse, dor de garganta,
congestão nasal ou conjuntival, coriza, dificuldade respiratória, falta de ar batimento
de asa de nariz, tiragem intercostal).

3. HISTÓRIA DE VIAGEM. Pessoa que, nos últimos 14 dias, retorna de viagem fora
do Acre E apresente:
* Febre OU pelo menos um sinal e sintoma respiratório (tosse, dor de garganta,
congestão nasal ou conjuntival, coriza, dificuldade respiratória, falta de ar batimento
de asa de nariz, tiragem intercostal).

SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG - HOSPITALIZADO) indivíduo com SG que apresente, DISPNÉIA/DESCONFORTO RESPIRATÓRIO ou
PRESSÃO PERSISTENTE NO TÓRAX ou SATURAÇÃO DE O2 MENOR QUE 95%
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em ar ambiente ou COLORAÇÃO AZULADA DOS LÁBIOS/ROSTO, ou que evoluiu
para ÓBITO POR SRAG independentemente de internação. Para o monitoramento
dos casos de SRAG internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e de
solicitação de internação (AIH), serão adotados os CID 10: J09 a J18 e B34.2.
A definição de caso poderá ser alterada conforme cenário epidemiológico.
CONJUNTOS DE CRITÉRIOS PARA SUSPENSÃO DO ISOLAMENTO DOS CASOS
AMBULATORIAIS COM COVID-19 (NÃO INTERNADOS) – CUMPRIREM TODOS OS
CRITÉRIOS



Mínimo de 14 dias decorridos desde o início dos sintomas



Mínimo de 72 horas afebril (Temperatura máxima < 37°C, sem medicações
antitérmicas)



Melhora importante dos sintomas respiratórios (tosse, falta de ar, etc)
CRITÉRIOS DE CONFIRMAÇÃO E DESCARTE DE CASOS SUSPEITOS

CASO CONFIRMADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)POR
CRITÉRIO

LABORATORIAL:

caso

suspeito

de

SG

ou

SRAG

com

teste:

• Biologia molecular (RT-PCR em tempo real, detecção do vírus SARS-CoV2): com resultado
detectável para SARS-CoV2. Amostra clínica coletada, preferencialmente até o sétimo dia de
início de sintomas.
• Imunológico (teste rápido ou sorologia clássica para detecção de anticorpos para o SARSCoV2): com resultado positivo para anticorpos IgM e/ou IgG. Em amostra coletada após o
sétimo dia de início dos sintomas.
POR CRITÉRIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: caso suspeito de SG ou SRAG com:
Histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos
sintomas, com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19 e para o qual não foi
possível realizar a investigação laboratorial específica.
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SOLICITAÇÃO DE ACESSO AO SIVEP-GRIPE
Link para solicitação de acesso ao SIVEP-Gripe dos profissionais atuantes na vigilância
epidemiológica das unidades hospitalares: www.aplicacao.saude.gov.br/datasusscpawebusuario
- Realizar o cadastro selecionando o perfil de acordo com a atividade desenvolvida.
- Após solicitação, será enviada uma mensagem ao e-mail cadastrado.
- Acessar o sistema: www.sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe
- Primeira notificação da unidade hospitalar: enviar número de CNES da unidade para o e-mails:
dorianjinks@gmail.com(preferencialmente), mvmlima@hotmail.com ou
taniamcraveiro@gmail.com

SOLICITAÇÃO DE ACESSO AO SIVEP-GRIPE
Acessar o site: www.aplicacao.saude.gov.br/datasus-scpaweb-usuario
1º passo: Realizar o cadastro com e-mail através de Realize o Cadastro de novo usuário;
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2º passo: Preenchimento de formulário com informações complementares. Clique em

cadastrar;
3º passo: Escolher SIVEPGRIPE-NOVO - Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica
da Gripe e avançar;
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4º passo: Selecionar o perfil de acordo com atividade desenvolvida;

Cada usuário acessará somente os módulos e
rotinas/funcionalidades compatíveis com suas
permissões de acesso ao sistema.

5º passo: Surge a mensagem na tela: “Seu cadastro foi realizado com sucesso! Utilize a senha
informada para acessar o sistema!”
Aguarde o e-mail com a aprovação ou não, da solicitação de acesso.

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE QUE NÃO REALIZAM INTERNAÇÃO DE
PACIENTES, NÃO SERÃO CADASTRADOS NO SIVEP-GRIPE, OBSERVANDO
A DEFINIÇÃO DE CASO DE SRAG.
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Sobre o teste rápido
O teste rápido disponibilizado pelo Ministério da Saúde, nesse momento, é
denominado SARS-CoV-2 Antibody test®, da fabricante Guangzhou Wondfo Biotech
Co. LTDA., e detecta anticorpos IgM/IgG contra SARS-CoV-2. Esse teste foi
analisado pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde Boletim
Epidemiológico 12 – COE COVID-19 – 19 de abril de 2020 27 (INCQS), da Fiocruz, e
obteve parecer satisfatório. No Brasil, a representante legal da fabricante é a empresa
Celer Biotecnologia S/A., que disponibiliza o mesmo teste nacionalmente com o nome
ONE STEP COVID-2019 TEST®.
Esse teste utiliza amostras de sangue capilar ou venoso. Para a coleta de sangue
capilar, recomenda-se a utilização de lancetas disponíveis nos serviços de saúde.A
execução e leitura dos resultados devem ser realizadas por profissionais da saúde de
nível médio, com supervisão, e/ou de nível superior. O resultado é verificado após 15
minutos da realização do teste, conforme descrito na bula do produto, e verificável no
vídeo de treinamento.
Por se tratar de teste de detecção de anticorpos, é necessário que ele seja realizado
após o sétimo dia do início dos sintomas.
O ONE STEP COVID-2019 TEST® apresenta 86% de sensibilidade, e 99% de
especificidade, se aplicado da maneira e no prazo correto. O resultado do teste
isoladamente não confirma nem exclui completamente o diagnóstico de COVID-19.
Contudo, em conjunto com as informações clínico-pidemiológicas, é possível que o
resultado do teste seja utilizado para qualificar a decisão dos profissionais.

Notificação
O registro do resultado individual, em todos os testes rápidos, fornece informações
para a gestão e a tomada de decisões em saúde pública. Para isso, é
IMPRESCINDÍVEL notificar o caso suspeito de Síndrome Gripal no sistema e-SUS VE
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(https://notifica.saude.gov.br) e informar o resultado do teste no campo específico.
Reforça-se a importância de se registrar tanto o caso o classificado como positivo,
quanto o negativo, para o provimento de informações essenciais para o
monitoramento da epidemia no Brasil.
PREENCHIMENTO DO E-SUS VE PARA O TESTE RÁPIDO DISTRIBUÍDO AOS
MUNICÍPIOS

Rio Branco-AC, 23 de abril de 2020.

