
 

  

 
 

 
 
 

NOTA ORIENTATIVA Nº 08/2020 – COSEMS RS 
 

 

Assunto: Nota de orientação aos gestores municipais de saúde e 

profissionais de saúde, conforme determinação do Ministério da Saúde sobre a 

notificação compulsória e obrigatória de casos de Síndrome Respiratória Aguda 

Grave associada a Coronavírus, SARS-CoV e MERS-COV 

 

 Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975 -  dispõe no art. 7º  das 

notificações compulsórias às autoridades sanitárias os casos suspeitos ou 

confirmados 

 Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016 – Define a Lista 

Nacional de Notificação Compulsória, agravos e eventos de saúde pública nos 

serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, nos termos 

do anexo, e dá outras providências 

 Lei 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 – Dispõe sobre as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

 Portaria nº 454, de 20 de março de 2020 – Que Declara em todo 

o território nacional, o estado de transmissão comunitária de coronavírus 

(Covid-19) 

 Portaria Estadual nº 211, de 20 de março de 2020 – Estabelece 

protocolo clínico para síndromes grupais em virtude da pandemia decorrente 

do coronavírus (COVID-19), durante a vigência do estado de calamidade e dá 

outras providências. 

 NOTA INFORMATIVA COE-RS/SES-RS, 23 de março de 2020 – 

Declaração de Transmissão Comunitária do Coronavírus (COVID-19) no 

estado do Rio Grande do Sul, mudanças do plano de contingência para fase de 

mitigação e novo fluxo. 

 



 

  

Objetivo: Orientar os gestores municipais de saúde e profissionais de 

saúde, sobre o fluxo temporário de notificação e comunicação dos casos 

suspeitos de coronavírus em isolamento domiciliar, objetiva diminuir o fluxo de 

uso na plataforma de notificação. 

 

1. RESGATE LEGAL DE AÇÕES NO COMBATE AO CORONAVÍRUS 

No dia 20 de março de 2020 foi publicado a portaria nº 454, que declara 

em todo o território nacional o estado de transmissão comunitária do COVID – 

19, a partir desta declaração há uma mudança na vigilância do Coronavírus. 

Os estados brasileiros passam a adotar a fase de mitigação, na qual é 

montado a estratégia de monitoramento da situação epidemiológica e de 

priorização da assistência dos casos graves ou com potencial de complicações. 

O estado do Rio Grande do Sul, segundo a nota informativa do 

COE/SES-RS, publicada no dia 22 de março de 2020, define uma revisão no 

Plano de Contingência e Ação Estadual do Rio Grande do Sul para Infecção 

Humana COVID-19, no qual prevê um fluxo de notificação e define a Síndrome 

Gripal bem como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) 

Hospitalizados. 

Diante deste disposto, o estado do Rio Grande do Sul resolve adotar o 

protocolo de Isolamento Domiciliar, por 14 dias, para pessoas com sintomas de 

síndrome gripal, independente de confirmação laboratorial, através da Portaria 

SES nº 211 de 20 de março de 2020. 

Segundo a Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016, consta: 

 

Art. 3º A notificação compulsória é obrigatória para os 

médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos 

serviços públicos e privados de saúde, que prestam 

assistência ao paciente, em conformidade com o art. 8º da Lei 

nº 6.259, de 30 de outubro de 1975. 

§ 1º A notificação compulsória será realizada diante 

da suspeita ou confirmação de doença ou agravo, de acordo 

com o estabelecido no anexo, observando-se, também, as 

normas técnicas estabelecidas pela SVS/MS. 



 

  

(...) 

Parágrafo único. A autoridade de saúde que receber 

a notificação compulsória imediata deverá informa-la, em até 

24 (vinte e quatro) horas desse recebimento, às demais 

esferas de gestão do SUS, o conhecimento de qualquer uma 

das doenças ou agravos constantes no anexo. 

Segundo item nº 43 do anexo da Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 

2016, a Síndrome Respiratória Aguda Grave associada a Coronavírus, SARS-

CoV e MERS-COV, deverá ser notificada imediatamente até 24 horas para a 

Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Ministério da 

Saúde. 

Segundo o Protocolo de Manejo Clínico para COVID-19: 

A notificação imediata deve ser realizada pelo meio 

de comunicação mais rápido disponível, em até 24 horas a 

partir do conhecimento de caso que se enquadre na 

definição de suspeito, como determina a Portaria de 

Consolidação Nº 04, anexo V, capítulo I, seção I 

(http://j.mp/portariadeconsolidacao4ms). A Rede CIEVS 

dispõe dos seguintes meios para receber a notificação de 

casos suspeitos do novo coronavírus e outros eventos de 

saúde pública:  

(...) 

Meio eletrônico E-notifica (notifica@saude.gov.br): 

notificação por meio do correio eletrônico do CIEVS.meio da 

Rede CIEVS (Rede Nacional de Alerta e Resposta às 

Emergências em Saúde Pública)  

Todas as informações inseridas serão 

disponibilizadas em tempo real para a Rede CIEVS que 

será responsável para encaminhar para a autoridade local 

responsável.  

(...) o Ministério da Saúde recomenda que todos os 

casos notificados aos Estados, Distrito Federal e 

Municípios, sejam transcritos para esse formulário em até 

24 horas a partir do conhecimento do caso. Caso desejar, 



 

  

ao final da submissão, o formulário permite que seja gerado 

um arquivo eletrônico e pode ser salvo pelo usuário.  

CID 10 - Infecção humana pelo novo Coronavírus 

(2019-nCoV): o código para registro de casos, conforme as 

definições, será o U07.1 – Infecção pelo novo 

Coronavírus (2019-nCoV).  

 

Segundo Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19) na 

Atenção Primária à Saúde, item 3.7 Notificação Imediata:  

 

É mandatória a notificação imediata de caso de 

Síndrome Gripal e de Síndrome Respiratória Aguda Grave, 

tratados como suspeitos do COVID-19 na fase de 

transmissão comunitária, via plataforma e-SUS VE. 

Além da notificação, as informações de todos 

pacientes com Síndrome Gripal devem ser registradas no 

prontuário para possibilitar a longitudinalidade e a 

coordenação do cuidado, assim como realizar eventual 

investigação epidemiológica e posterior formulação de 

políticas e estratégias de saúde. 

Atente para o uso do CID-10 correto, sempre que 

disponível no sistema de registro. O CID-10 que deve ser 

utilizado para Síndrome Gripal inespecífica é o J11. O CID-

10 específico para o COVID-19 é o U07.1. Nos casos em 

que haja também classificação por CIAP, pode-se utilizar o 

CIAO-2 R74 (Infecção Aguda de Aparelho Respiratório 

Superior). 

 

2. NOTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS 

Orienta-se aos profissionais de saúde que nos casos suspeitos, seja 

realizada a notificação, tendo em vista Leis, Portarias e Protocolos elaborados 

e publicados pelo Ministério da Saúde bem como, orientações da Organização 

Mundial da Saúde, que seja realizada a notificação compulsória, com o objetivo 

de monitorar e subsidiar estratégias para a tomada de decisão para ações de 

contenção do avanço do contágio do COVID-19. 

Ressaltamos a necessidade dos profissionais de saúde bem como a 

gestão em saúde, que tenha o controle de dados dos suspeitos em isolamento 



 

  

domiciliar, bem como os contatos do suspeito, afim de subsidiar o 

dimensionamento epidemiológico, contribuindo com a organização dos serviços 

de saúde e mensurar as necessidades de força de trabalho. 

 

 

3. NOTIFICAÇÃO no e-SUS VE  

 https://notifica.saude.gov.br/login 

 

E-SUS VE é a nova ferramenta on-line do Ministério da Saúde para 

notificação dos casos suspeitos e confirmados pelo Coronavírus (COVID-19). 

Segundo orientações prévias do Ministério da saúde, cada serviço de saúde 

deverá fazer um único perfil, tendo em vista que o perfil que incluir a notificação 

visualizará apenas as notificações alimentadas por este perfil. Esta dinâmica 

será alterada em futuras atualizações do sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assessoria Técnica Institucional 

Núcleo de Apoio e Assessoria Técnica - NAAST 

Secretaria Executiva 

 

https://notifica.saude.gov.br/login
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