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Instrutivo de encerramento dos casos positivos e monitoramento de 
casos no e-SUS Notifica 

 
Aos perfis municipais do e-SUS Notifica 

(versão 29/05/2020 – COE/RS) 

COMO PESQUISAR RAPIDAMENTE OS CASOS NOTIFICADOS 

1- Acessar https://notifica.saude.gov.br/login e entrar no sistema com Usuário e Senha 

cadastrados. 

2- Clicar no olho à direita no final da linha: 

 

3- Clicar na pirâmide invertida à direita, e se abrirá a seguinte tela de Filtro Avançado: 

 

Observação: não é necessário preencher todos os campos para pesquisar.  

Ao final da tela de Filtro Avançado, clicar em “Confirmar” para fazer a pesquisa. 

 

https://notifica.saude.gov.br/login
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COMO ENCERRAR O CASO NOTIFICADO, com resultado POSITIVO 

1- Acessar https://notifica.saude.gov.br/login e entrar no sistema com o Usuário e Senha 

cadastrados. 

2- Clicar no olho à direita no final da linha: 

 

 

3- Pesquisar a ficha a encerrar pelo nome ou pelo número da notificação: 

 

 

4- Ao encontrar a notificação, clicar com o mouse nos três pontinhos e selecionar “Encerrar 

Notificação”: 

 

 

 

https://notifica.saude.gov.br/login
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5- Para encerrar uma ficha que ainda não tem resultado inserido (Estado do Teste “Solicitado” ou 

“Coletado”), trocar para a opção “Concluído”. Apenas com a seleção dessa opção é que aparecem 

os campos seguintes: “Tipo de Teste” e “Resultado do Teste”. 

 

6- Selecionar o “Tipo de Teste”: 

 

Importante: outros testes sorológicos (tais como quimioluminescência, ELISA, imunofluorescência) 

devem ser assinalados como TESTE RÁPIDO-ANTICORPO. 

7- Selecionar o “Resultado de Teste” (Positivo para: detectáveis em RT-PCR e reagentes para IgM 

e/ou IgG nos testes rápidos ou outros testes sorológicos): 

 

Se o campo “Resultado de Teste” já tiver sido preenchido anteriormente, é a partir do campo 8, 

a seguir, que a tela vai exibir. É prudente conferir o resultado inserido, antes de classificar o caso, 

se não foi você que preencheu o campo “Resultado de Teste”. 

8- A “Evolução do Caso” deve ser indicada (mas não é obrigatória): 
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Atenção para casos com evolução óbito, internado e internado em UTI. Se os casos que evoluíram 

para essas condições forem quadros de SRAG, eles devem ser notificados no SIVEP-Gripe, e as 

fichas no e-SUS Notifica devem ser canceladas para não haver duplicidade. 

Observação: Caso “Cancelado” no e-SUS Notifica não é contabilizado. Uma vez cancelada, a ficha 

não é mais localizada na busca e, portanto, não pode mais ser editada. 

9- Na “Classificação Final” selecionar a opção “Confirmado Laboratorial” (para resultados 

positivos de RT-PCR, TESTE RÁPIDO ou outros testes sorológicos): 

 

10- Apenas quando uma das opções da “Evolução do Caso” for assinalada, aparecerá um campo 

para preenchimento da data de encerramento, que deve ser a data em que se está encerrando a 

ficha: 

 

11- Por fim, clicar no botão  para salvar as alterações. 

 

COMO ENCERRAR O CASO NOTIFICADO, com classificação CONFIRMADO 

CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO 

Caso suspeito de SG 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. 

 

1- Acessar https://notifica.saude.gov.br/login e entrar no sistema com o Usuário e Senha 

cadastrados. 

2- Clicar no olho à direita no final da linha: 

 

https://notifica.saude.gov.br/login
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3- Pesquisar a ficha a encerrar pelo nome ou pelo número da notificação: 

 

 

4- Ao encontrar a notificação, clicar com o mouse nos três pontinhos e selecionar “Encerrar 

Notificação”: 

 

 

5- Deixar o “Estado do Teste” em branco: 
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6- A “Evolução do Caso” deve ser indicada (mas não é obrigatória): 

 

7- Na “Classificação Final” selecionar a opção “Confirmado Clínico-Epidemiológico”: 

 

8- Apenas quando uma das opções da “Evolução do Caso” for assinalada, aparecerá um campo 

para preenchimento da data de encerramento, que deve ser a data em que se está encerrando a 

ficha: 

 

9- Por fim, clicar no botão  para salvar as alterações. 

 

COMO EDITAR O CASO NOTIFICADO 

Desde o dia 09/05, o e-SUS Notifica permite a edição da ficha, nos campos onde alguma 

informação tenha que ser corrigida. 

1- Acessar https://notifica.saude.gov.br/login e entrar no sistema com o Usuário e Senha 

cadastrados. 

2- Clicar no olho à direita no final da linha: 

 

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


 
 
 
 
 
 
 

SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE 
CENTRO ESTADUAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE  

  Elaborado por COE/RS COVID-19         Página 7 de 15 
 

3- Pesquisar a ficha a editar pelo nome ou pelo número da notificação: 

 

4- Ao encontrar a notificação, clicar com o mouse nos três pontinhos e selecionar “Editar 

Notificação”: 

 

5- Realizar as edições necessárias. No caso de uma opção já ter sido selecionada, e a variável tiver 

que ficar “em branco”, deve-se apenas clicar em cima da opção já selecionada, pois essa ação 

“desseleciona” o item. Após, salvar as alterações. 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS EM RELAÇÃO AO SISTEMA: 

 Algumas vezes é necessário apertar a tecla F5 do teclado do computador ou posicionar o 
mouse sobre a barra de endereço e apertar na tecla ENTER no teclado do computador para 
que o Sistema “limpe” alguns dados de navegação e atualize as informações da página. 
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 Na inclusão de uma notificação, ao digitar o CPF (Cadastro de Pessoa Física), 

automaticamente algumas informações da pessoa são preenchidas. CONFIRA se os dados 
estão corretos! 

 Para editar endereço, principalmente se o município de residência que apareceu for 
diferente do atual, sugerimos que clique em cima do X ao lado do Estado de Residência (1), 
dê um clique fora da caixa de texto (2) (o Município de Residência vai desaparecer 
também). Após, selecione novamente o Estado de Residência, para poder digitar o 
Município de Residência desejado. 

 

 

ORIENTAÇÕES QUANTO AOS RESULTADOS DOS EXAMES E CLASSIFICAÇÃO FINAL: 

Tipo de Teste Resultado do Teste Classificação Final 

RT-PCR Positivo Confirmado Laboratorial 

RT-PCR  Negativo Descartado 

Teste Rápido - Antígeno Positivo Confirmado Laboratorial 

Teste Rápido - Antígeno Negativo Não selecionar nenhuma opção 

Teste Rápido - Anticorpo Positivo Confirmado Laboratorial 

Teste Rápido - Anticorpo Negativo Não selecionar nenhuma opção 

Sem teste realizado  Não selecionar nenhuma opção ou avaliar se 
o caso pode ser encerrado como Confirmado 
Clínico-Epidemiológico 

 

COMO ACOMPANHAR NO SISTEMA OS CASOS NOTIFICADOS 

Sugerimos extrair o relatório do sistema DIARIAMENTE, pois outros municípios podem notificar 

residentes de seu município, e é com esse relatório que você terá conhecimento das notificações 

novas que entrarem. Nas colunas finais da planilha (BA e BB) constam o e-mail e nome da pessoa 

que notificou o caso. 

 

Importante: Antes de proceder à extração do relatório, você deve se certificar que possui ao 

menos um dos programas instalados em seu computador: LibreOffice ou Microsoft Excel. 

Dependendo da versão utilizada, os atalhos na barra de ferramentas podem estar em locais 

diferentes dos apresentados nesse instrutivo. 

1 
2 
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1- Acessar https://notifica.saude.gov.br/login e entrar no sistema com o Usuário e Senha 

cadastrados. 

2- Clicar no olho à direita no final da linha: 

 

3- Clicar em “Exportar CSV” no canto superior direito da tela: 

 

 

4- Um relatório será gerado com todos os casos do município. Deve-se acompanhar a exportação 

no botão “Verificar Exportações” na parte superior da tela:  

 

 

5- Todas as exportações podem ser visualizadas. Após o “Status da Exportação” (3ª coluna) estar 

Finalizado, clicar na nuvem com seta para baixo para fazer o download do relatório: 

 

https://notifica.saude.gov.br/login
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6- Na tela que abre para escolher o local onde salvar o arquivo, vai aparecer a seguinte mensagem: 

 

O nome do arquivo deve ser renomeado para que você consiga encontrá-lo facilmente. Clicar em 

“Salvar”. 

As fichas canceladas não podem ser visualizadas direto no sistema na internet, mas aparecem 

quando o relatório é extraído. 

Há duas maneiras de abrir o arquivo salvo:  

7- Para abrir o arquivo exportado no LibreOffice, deve-se clicar com o botão direito do mouse em 

cima do arquivo, pedir para “Abrir com” e escolher LibreOffice:  

 

Vai abrir a seguinte tela: 
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No campo “Importar”, Conjunto de Caracteres, selecionar a opção Unicode (UTF-8): 

 

No campo “Opções de separadores”, deve-se desmarcar a Vírgula, e selecionar Ponto-e-vírgula, 

conforme figura abaixo: 

 

Clicar em “OK”. 

As colunas mais importantes a serem observadas são:  

A (Número da Notificação), E (Evolução do Caso), F (Tipo de Teste), S (Resultado do Teste), X 

(Estado do Teste), AK (Data de Encerramento), AM (Classificação Final), AS (Nome Completo) 
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7.1- Para analisar o banco exportado, é importante que as fichas canceladas não interfiram: 

Colocar o cursor do mouse na primeira linha da planilha (número 1) e clicar com o botão esquerdo 

do mouse. Todos os cabeçalhos das colunas serão marcados: 

 

Colocar o cursor do mouse na barra de ferramentas, na figura de “funil”, aparecerá o texto 

“Autofiltro”. Clicar em cima da figura: 

 

Uma seta para baixo aparecerá ao lado de todos os cabeçalhos. Deve-se clicar na seta da coluna E 

(Evolução do Caso): 

 

A opção “Cancelado” deve ser desmarcada e, após, deve-se clicar em OK: 
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8- Para abrir o arquivo exportado no Microsoft Excel, deve ser dado duplo clique em cima do 

arquivo para que ele seja aberto, e ele deve ser “Salvo como” Pasta de Trabalho do Excel. Após 

selecionada essa opção, ao final da caixa que se abre deve-se salvar (botão no canto inferior 

direito). 

 

As colunas mais importantes a serem observadas são:  

A (Número da Notificação), E (Evolução do Caso), F (Tipo de Teste), S (Resultado do Teste), X 

(Estado do Teste), AK (Data de Encerramento), AM (Classificação Final), AS (Nome Completo) 

 

 

8.1- Para analisar o banco exportado, é importante que as fichas canceladas não interfiram:  

Colocar o cursor do mouse na primeira linha da planilha (número 1) e clicar com o botão esquerdo 

do mouse. Todos os cabeçalhos das colunas serão marcados: 
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Colocar o cursor do mouse na barra de ferramentas, “Classificar e Filtrar” na seta para baixo, clicar 

e selecionar a opção “Filtro”: 

 

Uma seta para baixo aparecerá ao lado de todos os cabeçalhos. Deve-se clicar na seta da coluna E 

(Evolução do Caso): 

 

A opção “Cancelado” deve ser desmarcada e, após, deve-se clicar em OK: 
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Observações dos itens 7 e 8: os dados na planilha não são baixados na ordem em que aparecem 

no formulário, é um problema inerente ao banco. Em Microsoft Excel os nomes na planilha ficam 

desconfigurados.  

 

Para analisar os casos que têm resultado de teste e precisam ser classificados, observar as colunas 

S (Resultado do Teste) e AM (Classificação Final). 

 

O QUE SÃO INCONSISTÊNCIAS? 

Inconsistências são informações incoerentes, informações que não são lógicas entre si. Exemplos: 

casos com resultados de exames positivos e sem classificação; casos com resultados de exames 

positivos e classificados como descartados; casos com resultados de exames negativos 

classificados como confirmado laboratorial; casos classificados como confirmado laboratorial, mas 

sem informações sobre o tipo e o resultado do teste, entre outras. 

As fichas que tiverem inconsistências não serão contabilizadas no painel da SES/RS. 


