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Sistemas de Notificação da SRAG
2009 a 2018

A partir de 2019



Portarias: Notificação obrigatória

PORTARIA Nº 204, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2016 - Define a Lista Nacional de

Notificação Compulsória de doenças, 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.

NOTA TÉCNICA Nº 20/2020-SAPS/GAB/SAPS/MS - Notificação Imediata de

Casos de Síndrome Gripal via plataforma do e-SUS VE e Síndrome Respiratória

Aguda Grave (SRAG) hospitalizado no SIVEP-Gripe.

Portaria SESAB N° 233 de 19 de junho de 2020 – “Reitera a determinação às

unidades de Saúde do Estado da Bahia, públicas e privadas, quanto a notificação

imediata, por meio de registro no SIVEP GRIPE ....”



Sistemas para inserção dos dados de Síndrome 
Gripal e SRAG

• SIVEP GRIPE – casos SRAG hospitalizados

• e-SUS – todas os casos de síndrome gripal



Notificação 

A oportuna notificação, registro e digitação dos dados
epidemiológicos no sistema de informação é a melhor maneira de
subsidiar os gestores para o planejamento das ações de prevenção e
controle, ou seja, a tomada de decisão. Quanto mais descentralizada
a notificação e a digitação, mais oportuna a informação de dados
epidemiológicos.



Completitude da ficha de notificação SRAG

Registro adequado e completo dos campos: 

• Fornecer os fatores determinantes do risco de adoecimento e
mortalidade pela doença;

• Calcular indicadores epidemiológicos;

• Embasar medidas de prevenção e controle;

• Apoiar o planejamento de serviços e ações de saúde.



sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe  





Rotina diária: exportação do banco Sivepgripe



Consultar exportação do banco Sivepgripe



Definição de caso

Caso de Síndrome Respiratória Aguda Grave 

SRAG -hospitalizado

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.

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.

Para efeito de notificação no Sivep-Gripe, devem ser considerados os casos de
SRAG hospitalizados ou os óbitos por SRAG independente de hospitalização.



Ficha SRAG

Dados do 
paciente e 
dados de 
residência

Campo obrigatório a partir de 

15/06/2021

CPF ou CNS



Ficha SRAG
Dados clínicos e epidemiológicos 



Dados de vacina  



Ficha SRAG
Dados de atendimento 



Ficha SRAG
Dados de atendimento 



Ficha SRAG
Conclusão 



Cadastro de usuário no Sistema SIVEP GRIPE

Quem pode se cadastrar?

1. Vigilâncias Regionais e municipais

2. Núcleos Hospitalares de Epidemiologia ou equipe CCIH

3. Distritos sanitários (Salvador)

4. UPAS e Hospitais de Campanha



Encerramento de casos SRAG

Classificação final do caso:  

• 1-SRAG por influenza

• 2-SRAG por outro vírus respiratório

• 3-SRAG por outro agente etiológico, qual _______

• 4-SRAG não especificado

• 5- SRAG por COVID-19



1. SRAG por Influenza – Quando o resultado do RT-PCR for positivo para influenza,

ou história de contato com caso confirmado laboratorialmente para Influenza;

Observações:

a) Ressalta-se que, serão considerados os resultados de PCR positivos para Influenza

(detectável), realizados em laboratórios da rede privada.

b) Recomendamos que as amostras que foram testadas na rede privada, apenas para COVID-

19 através do PCR e tiveram resultado negativo (não detectável), devem ser encaminhadas

para o LACEN para realização do PCR.

c) Exames de detecção de antígenos (Imunofluorescência e teste rápido) realizados na rede

privada não serão considerados para efeito de encerramento de casos no SIVEP GRIPE.

Encerramento de caso
(campo 65-classificação final)



2. SRAG por outros vírus respiratórios – Quando forem identificados outros
vírus respiratórios através do PCR (Adenovírus, Parainfluenza, Sincicial,
Metapneumovírus e outros);

3. SRAG por outro agente etiológico – Quando forem identificados outros
agentes, como bactérias ou fungos, devendo ser especificado o agente
identificado;

4. SRAG não especificada – Caso SRAG para o qual não houve identificação de
nenhum outro agente etiológico OU que não foi possível coletar/processar
amostra clínica para diagnóstico laboratorial, OU que não foi possível confirmar
por critério clínico epidemiológico, clínico-imagem ou clínico;

5. SRAG por COVID-19 – Casos SRAG confirmados para COVID-19 (SARS CoV-
2) de acordo com os critérios de confirmação disponíveis para encerramento
estabelecidos (laboratorial, clínico epidemiológico, clínico e clínico imagem).

Encerramento de caso
(campo 65-classificação final)



Observação

 Caso haja divergência nos resultados, com identificação de
agentes etiológicos diferentes, priorizar o RT-PCR (Padrão Ouro).
Por exemplo, se o exame sorológico for positivo para COVID-19 e
o RT-PCR for positivo para Influenza deve-se considerar o
resultado do PCR e confirmar o caso como SRAG por
INFLUENZA.

 Para confirmação de casos por COVID-19, considerar o resultado
quando for positivo independente da metodologia. Ex: teste de
antígeno positivo e PCR negativo.



Critérios utilizados para confirmação da SRAG por COVID-19 

Critério laboratorial em indivíduo não vacinado contra COVID-19  

1. Biologia molecular: resultado DETECTÁVEL para SARS-CoV-2 realizado pelos
seguintes métodos: RT-PCR em tempo real; RT-LAMP.

2. Imunológico: resultado REAGENTE para IgM, IgA e/ou IgG* realizado pelos
seguintes métodos: Ensaio imunoenzimático (Enzyme-Linked Immunosorbent
Assay – Elisa); Imunocromatografia (teste rápido) para detecção de anticorpos;
Imunoensaio por Eletroquimioluminescência (Eclia); Imunoensaio por
Quimioluminescência (Clia).

3. Pesquisa de antígeno: resultado REAGENTE para SARS-CoV-2 pelo método de
Imunocromatografia para detecção de antígeno.



Critérios utilizados para confirmação da SRAG por COVID-19 

Critério laboratorial em indivíduo vacinado contra COVID-19

➢ Biologia molecular: resultado DETECTÁVEL para SARS-CoV-2
realizado pelo método RT-PCR em tempo real ou RT-LAMP.

➢ Pesquisa de antígeno: resultado REAGENTE para SARS-CoV-2
pelo método de Imunocromatografia para detecção de antígeno.

Observação: Tendo em vista a resposta vacinal esperada, com produção de
anticorpos, os testes imunológicos não são recomendados para diagnóstico de
COVID-19 em indivíduos vacinados



ATENÇÃO

• O padrão ouro para o diagnóstico laboratorial de casos SRAG é a
realização do teste molecular RT-qPCR que detecta o RNA do
vírus SARS-CoV-2, causador da COVID-19.



Exames e período de coleta

• Teste rápido de antígeno viral – coletar do 1º ao 7º dia após início
dos sintomas;

• Testes imunológicos testes rápidos ou sorologia clássica para
detecção de anticorpos: a partir do 8º dia do início dos sintomas;

• RT PCR – do 1º ao 14º dia do início dos sintomas (ideal até 8º dia).



Critério clínico-epidemiológico: Caso suspeito de COVID-19 com
histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 14 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.

Critério clínico: SRAG associado a anosmia (disfunção olfativa) OU
ageusia (disfunção gustatória) aguda sem outra causa pregressa, e
que não foi possível encerrar por outro critério de confirmação.

Critérios utilizados para confirmação da SRAG por COVID-19 



Critério Clínico-Imagem: SRAG ou óbito por SRAG que não foi possível confirmar
por critério laboratorial E que apresente pelo menos uma (1) das seguintes alterações
tomográficas:

Opacidade em vidro fosco periférico, bilateral, com ou sem consolidação ou linhas
intralobulares visíveis ("pavimentação"), ou opacidade em vidro fosco multifocal de
morfologia arredondada com ou sem consolidação ou linhas intralobulares visíveis
("pavimentação"), ou sinal de halo reverso ou outros achados de pneumonia em
organização (observados posteriormente na doença).

Campo 56, referente ao aspecto da Tomografia do Tórax conforme impressão
radiológica do laudo. Se tiver o resultado assinalado como “típico COVID-19”,
encerrar o caso por SRAG por COVID-19.

Critérios utilizados para confirmação da SRAG por COVID-19 



Campo 77: Evolução do caso de SRAG

1. Cura (paciente que recebeu alta hospitalar);

2. Óbito (Quando ocasionadas pela SRAG ou complicações, por 
exemplo, complicações da COVID-19);

3. Óbito por outras causas (ex: causas não relacionadas com a COVID-
19 ou Influenza);

9. Ignorado (ex: paciente transferido para outra unidade).

O campo “evolução do caso” poderá ser preenchido a qualquer momento na ficha do
SIVEPGRIPE, não havendo impedimento para sua digitação e encerramento..



Notificação de óbitos suspeitos de COVID-19

• Se for SRAG notificar no SIVEP GRIPE;

• Encaminhar a Declaração de Óbito para:  
divep.covid@saude.ba.gov.br

• Preenchimento do formulário sbi.saude.ba.gov.br (quem não tiver o 
cadastro poderá enviar por e-mail).

mailto:divep.covid@saude.ba.gov.br


Situações diversas

Reinternação

• Paciente teve alta e retornou com menos de 30 dias com quadro
de SRAG: reabrir a ficha e complementar as informações, se o
paciente evoluir para óbito, altera o campo evolução.

• Paciente teve alta e retornou com mais de 30 dias com quadro de
SRAG: abrir nova ficha e acrescentar após o nome do paciente o
termo 2ª hospitalização para evitar duplicidade.



Duplicidades no SIVEP GRIPE

A duplicidade será eliminada pela equipe municipal ou Estadual, após 
avaliar a completitude e compatibilizar as informações. Mantém a 
última notificação na qual irá constar a evolução e exclui as demais.



Dados Epidemiológicos 

Classificação Final Casos % Óbitos %

SRAG por COVID-19 22634 72,6 6611 86,4

SRAG por Influenza 0 0,0 0 0,0

SRAG por outro vírus respiratório 160 0,5 7 0,1

SRAG por outro agente etiológico 54 0,2 17 0,2

SRAG não especificado 5023 16,1 989 12,9

Em Branco/Em investigação 3307 10,6 31 0,4

Total 31178 100,0 7655 100,0

Fonte: SIVEP GRIPE 

Atualizado em 17.05.2021



Dados Epidemiológicos 

Fonte: SIVEP GRIPE 

Atualizado em 17.05.2021



Dados Epidemiológicos 

Fonte: SIVEP GRIPE 

Atualizado em 17.05.2021



Inconsistência no sistema SIVEP GRIPE

2020 2021

Nº de casos SRAG sem 

encerramento

1016 3307

Nº de casos SRAG sem 

evolução

6362 10355

Nº de casos sem critério de 

encerramento

2826 2624

SRAG por outro agente 

etiológico que não foi 

informado qual o agente

20 42

Nº de casos não 

hospitalizados

994 851

Nº de casos notificados que 

não apresenta sintomas 

respiratórios graves

5588 2979



DOCUMENTAÇÃO

1. Guia Rápido do SIVEP GRIPE

2. POP para cadastro no SIVEP GRIPE

3. Protocolo de Tratamento da Influenza

4. Guia de Vigilância Epidemiológica 

COVID-19

5. Guia de Vigilância da influenza

6. Instrutivo de preenchimento do SIVEP 

GRIPE

7. Dicionário de dados
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Obrigada!!!


