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CASO DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG HOSPITALIZADO ou ÓBITO): 
Indivíduo com Síndrome Gripal* que apresente: dispneia/desconforto respiratório OU 
pressão persistente no tórax OU saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente OU 
coloração azulada dos lábios ou rosto OU que evoluiu para óbito por SRAG independente 

Em crianças: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, cianose, 
tiragem intercostal, desidratação e inapetência. 

*Síndrome gripal = indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo
menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor 
de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou gustativos. 

Em crianças: além dos itens anteriores considera-se também obstrução nasal, na ausência 
de outro diagnóstico específico. 

Obs.: Na suspeita de COVID-19, a febre pode estar ausente e sintomas gastrointestinais 
(diarreia e/ou vômito) podem estar presentes. 

APRESENTAÇÃO 

Esse documento visa instruir os profissionais de saúde no preenchimento do Formulário de 
Notificação de casos de SRAG ou óbitos (confirmado ou suspeito) de Covid-19, doença de 
notificação compulsória.1 Os dados contidos no formulário, alimentam o Sistema de 
Informação estadual Notifica-PE, subsidiando assim a produção de informações para análise 
do cenário epidemiológico, tomada de decisão das autoridades sanitárias e planejamento em 
saúde. 

DEFINIÇÃO DE CASO 

NOTIFICAÇÃO 

Notificar é comunicar a ocorrência de determinada doença ou agravo à autoridade sanitária. 
Para fins deste instrutivo, é a comunicação de um caso de SRAG ou óbito (confirmado ou 
suspeito) de Covid-19, conforme determina a Portaria de Consolidação Nº 4, de 28 de 
setembro de 2017, Anexo 1 do Anexo V.1 

A notificação é obrigatória à autoridade de saúde e deve ser feita de forma imediata, ou seja, 
em até 24 horas após conhecimento do caso. Deve ser realizada por qualquer profissional de 
saúde ou responsável pelos estabelecimentos de saúde, sejam eles públicos ou privados.1 O 
registro do Formulário de Notificação deverá ser realizado pelo município notificante 
(município que atendeu o caso), independentemente do local de residência do paciente.  

Importante: Os casos que se enquadrem na definição de caso, além de notificados de forma 
imediata ao Cievs, no sistema NOTIFICA PE (https://covid-form.alis.solutions/), precisam ser 
notificados também no SIVEP-Gripe.  

da internação.
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Campos com * são essenciais para ter uma notificação de qualidade 

hospitalizados ou os óbitos por SRAG independente de hospitalização. 

Para notificação de casos leves de COVID-19 (não hospitalizados) na população em 
geral, acesse o link: https://notifica.saude.gov.br/login 

FORMULÁRIO DE NOTIFICAÇÃO DE CASOS DE SRAG OU ÓBITOS 
(CONFIRMADO OU SUSPEITO) DE COVID-19 

O Formulário de Notificação é composto por onze partes: 

• Dados pessoais
• Dados Complementares
• Ocupação do Paciente
• Dados da Notificação
• Sinais e Sintomas
• Morbidades Prévias
• Dados de Imunização
• Exames Laboratoriais
• Exames de Imagem
• Notificador
• Observações

As informações fornecidas são subdivididas em campos classificados de acordo com a 
característica da informação apresentada: 

Para efeito de notificação no SIVEP-Gripe, devem ser considerados os casos de SRAG

Campos com ** são de preenchimento obrigatório

5
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Tabela 1 – Informações solicitadas para o preenchimento do Formulário de Notificação 
de casos de SRAG ou óbitos (confirmado ou suspeito) de Covid-19 
 
TIPO DE CAMPO INFORMAÇÃO 

OBRIGATÓRIO 

Nome completo 
Sexo 
Raça/Cor 
Idade 
Estado de residência 
Município de residência 
Orientação Sexual 
Identidade de Gênero 
Profissional de Saúde 
SRAG 
Especificação do Evento 
Sintomático 
Morbidades Prévias 
Nome do Notificador 
Unidade Notificadora 
Telefone De Contato Do Notificador/Unidade 
Notificante 
E-Mail Do Notificador/Unidade Notificante 
Estado Da Notificação 
Município Da Notificação 

ESSENCIAL 

CPF 
Outro país 
Telefone Paciente 
Recebeu vacina para Covid-19 
Coleta 
Realizou Tomografia 
Local/Setor De Trabalho Do Notificador 
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE 
NOTIFICAÇÃO DE CASOS DE SRAG HOSPITALIZADOS E ÓBITOS 
SUSPEITOS DE COVID-19  
 

 
 
 

 

 
 

Nome Completo 
Registrar o nome completo do paciente (sem abreviações). CAMPO OBRIGATÓRIO. 
 

CPF 
 Registrar o número completo do CPF do paciente 

DADOS PESSOAIS 
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Cartão Nacional de Saúde (CNS) 
Preencher com o número do Cartão Nacional de Saúde do paciente. 
 
Sexo 
Informar o sexo do paciente (Masculino/Feminino). CAMPO OBRIGATÓRIO.  
 
Raça/cor 
Preencher com a raça ou cor declarada pelo paciente: Amarela; Branca; Indígena; Parda; Preta; 
Ignorado. CAMPO OBRIGATÓRIO. 
 
Etnia 
Se o paciente se declarar como Indígena, informar etnia. 
 

 
 

Data de nascimento 
Preencher com a data de nascimento do paciente (Ex: 20/04/1999). 
 
Idade 
 Registrar a idade do paciente somente se a data de nascimento for desconhecida, pois quando 
informada a data de nascimento, a idade será calculada e preenchida automaticamente pelo 
sistema. Se o paciente não souber ou estiver impossibilitado de informar sua idade, registrar a 
idade aparente. CAMPO OBRIGATÓRIO. Se a idade for em meses, registrar 0 no campo Idade, 
e em seguida o formulário abrirá o campo Meses para preenchimento. 
 

 
 

Gestante 
Informar se a paciente está gestante, preenchendo o campo com Sim/Não. 
 
Trimestre 
Se a paciente se declarar gestante, preencher qual trimestre da gestação: 1º, 2º, 3º trimestre 
ou ignorado. 
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Nome da mãe 
Registrar o nome completo da mãe do paciente (sem abreviações). 
 

Outro País 
Preencher se o paciente é de outro país, preenchendo o campo com Sim/Não. Se preenchido 
Sim, informar qual país (Outro Qual?). 
 

 
 

Estado de Residência 
Preencher com estado de residência do paciente, se o paciente for residente do Brasil. No caso 
de residente em outro país, selecionar Outro Estado. CAMPO OBRIGATÓRIO. 
 
Município de Residência 
Preencher o nome do município de residência do paciente. CAMPO OBRIGATÓRIO. 
 
Logradouro 
Preencher o tipo (avenida, rua, travessa, quadra, etc.) e nome completo do logradouro da 
residência do paciente. Se o    paciente for indígena, registrar o nome da aldeia. 
 
Número 
Registrar o número da residência do paciente (nº da casa ou do edifício). 
 
Complemento 
Registrar o complemento do endereço (Ex: Bloco B, ap. 402, lote 25, casa 14, etc.). 
 
Bairro 
Registrar o nome do bairro de residência do paciente. 
 
CEP (Residência) 
Registrar o Código de Endereçamento Postal (CEP) do logradouro da residência do paciente. 
 
Telefone paciente 
Registrar o DDD e telefone do paciente. 
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Orientação Sexual 
Se refere à atração afetivos-sexuais. Preencher o campo com a orientação sexual do 
paciente, segundo definições abaixo: Bissexual; Heterossexual; Homossexual 
(gay/lésbica); Não se aplica ou Ignorado. CAMPO OBRIGATÓRIO. 

 
 
Identidade de Gênero 
 Se refere ao gênero com o qual uma pessoa se identifica podendo ou não concordar 
com o gênero que lhe foi atribuído no nascimento. Preencher o campo com a 
identidade de gênero, segundo definições abaixo: Homem Cisgênero; Homem 
Transexual; Mulher Cisgênero; Mulher Transexual; Travesti; Não se aplica ou Ignorado. 
CAMPO OBRIGATÓRIO. 
 

DADOS COMPLEMENTARES 
 

Define-se: 
Homem ou Mulher ou Cisgênero: É o indivíduo que se apresenta ao mundo e se 
identifica com o seu gênero biológico. 
Homem ou Mulher transexual: São homens ou mulheres que não se identificam 
com seus genitais biológicos masculinos ou femininos, nem com suas atribuições 
socioculturais. 
Travesti: É a pessoa que, apesar de ter sido designada homem ao nascer não se 
enquadra nessa definição de gênero masculina atribuída a ela. Entende-se, nesta 
perspectiva, que travestis são pessoas que vivenciam papéis de gênero feminino, 
mas não se reconhecem como homens ou como mulheres, mas como membros de 
um terceiro gênero ou de um não-gênero. 
Não se aplica: Para crianças de 0 a 9 anos. 

 

Define-se: 
Bissexual: pessoa que sente atração e/ou se relaciona com pessoas de ambos os 
sexos. 
Heterossexual: pessoa que sente atração e/ou se relaciona com pessoas do sexo 
oposto.  
Homossexual (gay/lésbica): pessoa que sente atração e/ou se relaciona com 
pessoas do mesmo sexo.  
Não se aplica: Para crianças de 0 a 9 anos. 
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Nome social 
Nome social é aquele pelo qual travestis e transexuais se reconhecem, bem como são 
identificados (as) por sua comunidade e em seu meio social. Se preencher o campo anterior 
como homem ou mulher transexual e travesti, preencher o campo nome social. CAMPO 
OBRIGATÓRIO. 
 
 
 
 

 

 
 

É profissional de saúde? 

OBRIGATÓRIO. Se SIM, preencher os campos seguintes: Categoria do Profissional de Saúde e 
Local de Trabalho. 

 

 
 

Categoria do Profissional de Saúde 

serviço de saúde”, deverá registrar qual categoria (Outro Qual?). 
 

 

OCUPAÇÃO DO PACIENTE 
 

 

Informar se o paciente é profissional de saúde, preenchendo o campo com Sim/Não. CAMPO

Informar  a  categoria  profissional  do  paciente.  Se  preencher  com  “Outro  profissional  de
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Local de trabalho 
Preencher qual local do trabalho do paciente. 
 

É Serviço Público? 

preencher o campo seguinte Qual a esfera de gestão. 
 

 
 

Qual a esfera da gestão? 
Preencher se a esfera de gestão é Municipal/Regional/Estadual/ Federal. 
 
É profissional de segurança?  

SIM, preencher o campo Categoria profissional de segurança pública. 
 

 
 

Categoria do Profissional de Segurança 

deverá registrar qual categoria no campo Outra Qual? 
 

 
 

Outra ocupação essencial? 

Se SIM, preencher o campo Categoria da ocupação essencial.  Destaca-se que apesar de 
“estudante” não ser uma ocupação, para fins de registro, estudantes da rede pública e privada 
estão incluídos nesse grupo. 
 

 
 
 
 

 

Informar  se  o  paciente  é  servidor  público,  preenchendo  o  campo  com  Sim/Não.  Se  SIM,

Informar  se  o  paciente  é  profissional  de  segurança,  preenchendo  o  campo  com  Sim/Não.  Se

Informar  qual  a  categoria  do  profissional  de  segurança  pública.  Preenchendo  com  “Outra”,

Informar se o paciente possui outra ocupação essencial, preenchendo o campo com Sim/Não.

12



Categoria da ocupação essencial 
Selecionar qual a categoria de ocupação essencial. Se responder “Outros”, registrar qual a 
ocupação essencial (Outro Qual?). 
 

 
 

Contato próximo de profissional de saúde ou de segurança pública?  
Preencher se o paciente é contato próximo de profissional de saúde ou de segurança pública, 
preenchendo o campo com Sim/Não. 
 
 
 
 

 

 
 

SRAG 
Informar se o caso é Síndrome Respiratória Aguda Grave, preenchendo o campo com Sim/Não. 
CAMPO OBRIGATÓRIO. 
 
Especificação do evento 
Informar a especificação do evento, preenchendo o campo com: Caso ou Óbito. CAMPO 
OBRIGATÓRIO.  
 
Se escolher a especificação “Óbito”, os campos Data de Óbito e Local do Óbito devem ser 

 

 
 
Data do óbito 
Informar a data de ocorrência do óbito  (Ex: 01/01/2021). 

DADOS DA NOTIFICAÇÃO 
  

 

preenchidos. O campo internado permanece como obrigatório (para informar se estava inter-
nado antes do óbito)
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Local do óbito 
Informar o local de ocorrência do óbito dentre as seguintes opções: Domicílio, Via pública, 
Viatura, Serviço de saúde ou Outro.  
 
Se escolhida a opção “Serviço de Saúde”, preencher os campos Qual Unidade? E Setor do 
Óbito. 
 

 
 

Qual Unidade? 

 
Setor Do Óbito 
Informar o setor de ocorrência do óbito dentro da unidade de saúde com as opções 
UTI/Enfermaria/Emergência/Outro. 

 
Se escolhida a opção “Outro”, preencher o campo Outro Qual?  
 

 
 

Outro Qual? 
Deverá informar qual local de ocorrência do óbito. 
 
Internado 
Informar se o paciente está internado, preenchendo o campo com Sim/Não. CAMPO 
OBRIGATÓRIO. Se escolher Sim, preencher os campos abaixo: 

 
 
Local do Internamento 
Deverá informar qual a unidade de internamento. 
 

 

Registrar o nome da unidade de saúde de ocorrência do óbito (sem abreviações).
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Outro local de internamento 
Se preencher Outro no campo anterior, deverá informar Qual local de internamento. CAMPO 
OBRIGATÓRIO. 
 

 
 
Tipo de leito de internamento 
Preencher qual tipo de leito de internamento UTI ou Isolamento/Enfermaria. 
 
Uso de suporte ventilatório 
Preencher o campo com uma das opções: Sim, invasivo/ Sim, não invasivo/ Não/ Ignorado. 
 
 
 
 

 
 
Sintomático 
Informar se o paciente está sintomático (apresenta algum sintoma), preenchendo o campo com 
Sim/Não. CAMPO OBRIGATÓRIO. Se selecionar a opção SIM, responder os campos Data dos 
Primeiros Sintomas e Sintomas apresentados. 

 

SINAIS E SINTOMAS 
 

 
15



Data dos Primeiros Sintomas 
Se preenchido o campo anterior com SIM, preencher com a data do início dos primeiros 
sintomas. 
 
Sintomas apresentados 
Se preenchido o campo sintomático SIM, deverá selecionar quais os sintomas apresentados 
(Febre, Tosse, Dispneia, Dor de Garganta, Coriza/Congestão Nasal, Cansaço/fadiga, 
Desconforto respiratório/aperto torácico, Mialgia, Alteração/perda de olfato e/ou paladar, 
Cefaleia, Náusea, Vômito, Diarreia, Saturação O2 < 95, Cianose, Batimento Asa de Nariz, 
Tiragem Intercostal, Edema mãos/pés e/ou Erupções cutâneas). Se preencher a opção “Outros 
sintomas”, deverá registrar quais os outros sintomas. 
 
 
 
 

 
 
Morbidades ou condições previas de saúde 
Informar se o paciente possui morbidades ou condições previas de saúde, preenchendo o campo 
com Sim/Não. CAMPO OBRIGATÓRIO. 
 
Selecionar todas as morbidades pertinente 
Se preenchido o campo anterior com o SIM, selecionar todas as morbidades pertinentes 
(Doenças Cardíacas ou Vasculares, Doenças Respiratórias Crônicas, Doenças Neurológicas, 
Doenças Hematológicas, Diabetes, Doenças Renais Cronicas, Imunossupressão, Gestação, 
Puérpera, Portador de Doenças Cromossômicas, Sobrepeso/Obesidade, Doença Hepática Crônica, 
Neoplasias, Asma e/ou Outras morbidades). Se preencher a opção “Outras morbidades”, deverá 
registrar quais as outras morbidades. 
 

 

MORBIDADES PRÉVIAS 
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Recebeu vacina para Covid-19? 
Informar se o paciente recebeu vacina para Covid-19, preenchendo o campo com 
Sim/Não/Ignorado. Se preencher o campo com SIM, informar qual a data das doses e laboratório 
produtor. 
 

 
 
1ª Dose 
 Se preenchido o campo anterior com o SIM, preencher qual a data da 1ª Dose. 
 
2ª Dose 
Se paciente tomou a 2ª Dose, preencher qual a data da 2ª Dose (o campo abre ao preencher a 
data da 1ª dose). 
 
Laboratório Produtor da vacina para Covid-19 
Preencher qual laboratório da vacina com uma das seguintes opções: Coronavac, AstraZeneca, 
Pfizer, Sputinik V, Janssen, outro. Se preencher a opção “Outro”, deverá Registrar qual outro 
laboratório (Outro Qual?). 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

DADOS DE IMUNIZAÇÃO 

EXAMES LABORATORIAIS 
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Coleta 
Informar se o paciente realizou coleta de amostra, preenchendo o campo com Sim/Não. Se 
preencher Sim, abrirá os seguintes campos: 
 

 
 

Número do GAL 
Se o paciente realizou exame cadastrado no Gerenciador de Ambiente Laboratorial – GAL, 
deverá ser preenchido o número da requisição do GAL. 
 
Exame 
Preencher qual exame o paciente realizou com uma das seguintes opções: COVID-19, Influenza 
ou Outros vírus respiratórios.  
 
Metodologia do Exame 
Preencher o campo com uma das seguintes opções: RT-PCR, RT-LAMP, Teste sorológico, Teste 
Rápido, Teste Antigênico ou Outros. 
 
Tipo de teste sorológico 
Se preencher “Teste sorológico” na Metodologia do Exame, informar o tipo de teste sorológico: 
IgA, IgG, IgM ou Anticorpos Totais. 
 

 
 

Data da coleta 
Preencher com a data em que foi realizada a coleta do exame. 
 
Unidade Coletora da Amostra 
Registrar o nome da unidade/serviço de saúde que realizou a coleta da amostra. 
 
Tipo de material coletado 
Preencher o campo com uma das seguintes opções: Lavado, Swab naso-orofaríngeo, Sangue 
total, Plasma, Soro, Punção Digital ou Outros. 
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Nome do laboratório 
Registrar o nome do laboratório executante do exame. 
 
Tipo do laboratório 
Preencher o campo com uma das seguintes opções: Central, Regional, Municipal, Privado ou 
Outro. 
 
Resultado 
Preencher o resultado do exame de acordo com a Metodologia do Exame, sendo as seguintes 
opções: Detectável; Não Detectável; Positivo – Reagente; Negativo – Não Reagente;  
Inconclusivo. Se o resultado não estiver disponível, deixar em branco. 
 
Data do Resultado 
Preencher com a data que foi liberado o resultado do exame. 
 
 
 
 
 

 
 

Realizou Tomografia 
Informar se o paciente realizou exame de Tomografia, preenchendo o campo com Sim/Não. Se 
responder SIM, informar a Data da realização e Aspecto Tomográfico 
 

 
 
Data da realização 
Se preenchido SIM no campo anterior, deverá preencher a data que foi realizado o exame. 
 
Aspecto Tomográfico 
Preencher qual aspecto tomográfico, com uma das seguintes opções: Típico Covid-19, 
Indeterminado Covid-19, Atípico Covid-19, Negativo para pneumonia, Ignorado ou Outros. Se 
preencher a opção Outro, deverá registrar qual outro aspecto tomográfico. 
 

 
 
 

EXAMES DE IMAGEM 
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Nome completo 
Registrar o nome completo do profissional de saúde (notificador) responsável pelo 
preenchimento da ficha de registro individual (sem abreviações). CAMPO OBRIGATÓRIO. 
 
Local/setor de trabalho do notificador 
Registrar o local/setor de trabalho do notificador (sem abreviações). 
 
Unidade Notificadora 
Preencher com a Unidade Notificadora, preencher com as opções listadas. Caso seja outra 
unidade não especificada, selecionar “Outro”. Se marcado “Outro”, deverá preencher qual a 
unidade de notificação (sem abreviações) no campo Qual? CAMPO OBRIGATÓRIO. 
 

 
 
Telefone do notificador/unidade notificante 
Registrar o DDD e telefone do notificador/unidade notificante. CAMPO OBRIGATÓRIO. 

NOTIFICADOR 
 

Observação: No exame de imagem (Tomografia Computadorizada de Alta Resolução – TCAR): 
As seguintes alterações tomográficas são compatíveis com Covid-19: 
– OPACIDADE EM VIDRO FOSCO periférico, bilateral, com ou sem consolidação ou linhas 
intralobulares visíveis (“pavimentação”);  
– OPACIDADE EM VIDRO FOSCO multifocal de morfologia arredondada com ou sem 
consolidação ou linhas intralobulares visíveis (“pavimentação”); 
– SINAL DE HALO REVERSO ou outros achados de pneumonia em organização (observados 
posteriormente na doença). 
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E-Mail do notificador/unidade notificante 
Registrar o e-mail do notificador/unidade notificante. CAMPO OBRIGATÓRIO. 
 
Estado da notificação 
Preencher o campo com o Estado da notificação. Caso o Estado da notificação seja fora do 
Brasil, selecionar “Outro Estado”. CAMPO OBRIGATÓRIO. 
 
Município da notificação 
Registrar o município da notificação. CAMPO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO. 
 
 
 
 

 
 

Observações 
Registrar as observações que achar pertinentes e necessárias. 
 

Anexos 
Anexar exames e/ou outros documentos. Arrastar ou localizar o arquivo no computador para 
anexar. 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVAÇÕES 

Após todas as informações preenchidas clicar em cadastrar. 
 

Após o cadastro do formulário, o sistema gera automaticamente um número de 
identificação da notificação criada. 

 
 
 

 
21



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise em 
Saúde e Doenças não Transmissíveis. Guia de vigilância epidemiológica Emergência de saúde pública de 
Importância nacional pela Doença pelo coronavírus 2019 – covid-19 [recurso eletrônico] / Ministério da 
Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2021. 
 
2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise de 
Situação de Saúde. Viva: instrutivo de notificação de violência doméstica, sexual e outras violências / 
Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Análise de Situação de 
Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 
 
3. Brasil. Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Cuidar bem da 
saúde de cada um. Atenção Integral à Saúde da População Trans – Conteúdo para Profissionais 
de Saúde / Trabalhadores dos SUS. – Brasília: Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos 
Direitos Humanos, 2016.  
 
4. Jesus JG. Orientações sobre identidade de gênero: conceitos e termos / Jaqueline Gomes de 
Jesus. Brasília, 2012. 
 
5. Melo TGR; Sobreira MVS. Identidade de Gênero e Orientação Sexual: Perspectivas Literárias. 
Temas em saúde, v.18 (3), p. 381- 404, 2018. 
 
6. Pernambuco. Nota técnica Nº 26/2020 – SEVS/SES. Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde 
Vigilância Epidemiológica e laboratorial na epidemia da COVID-19 (Atualização sobre Casos suspeitos de 
reinfecção e Notificação na volta às aulas presenciais). Pernambuco, 16 de novembro de 2020. 
Disponível em: https://www.cievspe.com/novo-coronavirus-2019-ncov 
 
7. Pernambuco. Nota técnica Nº 24/2020 – SEVS/SES. Secretaria Executiva de Vigilância em 
Saúde. Vigilância Epidemiológica e laboratorial na epidemia da COVID-19 (Ajustes nos casos elegíveis 
para testagem). Pernambuco, 05 de outubro de 2020. Disponível em: https://www.cievspe.com/novo-
coronavirus-2019-ncov. Acesso em: 17/08/2021. 
 
8. Pernambuco. Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Plano de Contingência para 
Infecção pelo coronavírus (COVID – 19) de Pernambuco. Versão Nº 04. Pernambuco, ABRIL de 2020. 3ª 
edição – Pernambuco, 2020. Disponível em: https://12ad4c92-89c7-4218-9e11-
0ee136fa4b92.filesusr.com/ugd/3293a8_ad430f02c1574f8d8580b0456f905e74.pdf. Acesso em: 
17/08/2021. 
 
9. Pernambuco. Nota técnica Nº 04/2021 – SEVS/SES. Secretaria Executiva de Vigilância em 
Saúde. Orientações aos profissionais e serviços de saúde, sobre a vigilância epidemiológica e laboratorial 
da variante brasileira da COVID-19, com foco nos pacientes oriundos de outros estados/países onde 
circulam novas variantes da COVID19 com importância para saúde pública. Pernambuco, 27 de janeiro 
de 2021. Disponível em: https://12ad4c92-89c7-4218-9e11-
0ee136fa4b92.filesusr.com/ugd/3293a8_4e0d25899c884c05bcf2a6e88e26b01f.pdf. Acesso em: 
17/08/2021. 
 
10. Brasil. Ministério da Saúde/Secretaria de Atenção Primária à Saúde. Portaria Nº 4, DE 28 de 
setembro de 2021. Consolidação das normas sobre os sistemas e os subsistemas do SUS. – Brasília: 
Ministério da Saúde/Secretaria de Atenção Primária à Saúde, 2017. 
 
 

 
22

https://www.cievspe.com/novo-coronavirus-2019-ncov
https://www.cievspe.com/novo-coronavirus-2019-ncov
https://www.cievspe.com/novo-coronavirus-2019-ncov
https://12ad4c92-89c7-4218-9e11-0ee136fa4b92.filesusr.com/ugd/3293a8_ad430f02c1574f8d8580b0456f905e74.pdf
https://12ad4c92-89c7-4218-9e11-0ee136fa4b92.filesusr.com/ugd/3293a8_ad430f02c1574f8d8580b0456f905e74.pdf
https://12ad4c92-89c7-4218-9e11-0ee136fa4b92.filesusr.com/ugd/3293a8_4e0d25899c884c05bcf2a6e88e26b01f.pdf
https://12ad4c92-89c7-4218-9e11-0ee136fa4b92.filesusr.com/ugd/3293a8_4e0d25899c884c05bcf2a6e88e26b01f.pdf





