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OBJETIVO GERAL:
Instrumentalizar a vigilância em saúde dos municípios do Estado de Roraima
junto a Rede de Atenção à Saúde municipal para o uso de Teste Rápido de Antígeno
(TR – Ag) com o objetivo de Identificação dos indivíduos infectados com o vírus SARSCoV-2 (sintomáticos e assintomáticos), identificando também os focos de
contaminação, atividades e lugares com maior risco de contaminação.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Proporcionar a expansão do diagnóstico da Covid-19, por meio do TR - Ag em
todos os municípios, auxiliando os profissionais da saúde na conduta clínica e
consequentemente na redução da disseminação do vírus SARS-CoV-2;



Promover ações para identificar focos de contaminação, atividades e lugares
com maior risco de contaminação;



Fortalecer as medidas não farmacológicas para a prevenção da infecção pelo
vírus da Covid-19, sobretudo, a de isolamento adequado dos casos infectados
e seus respectivos contatos, favorecendo o sucesso das medidas de
prevenção e controle da pandemia;



Realizar ações de busca ativa de casos de Covid-19 vinculadas à investigação
de surtos e monitoramento de contatos;



Auxiliar os gestores na tomada de decisões para interromper/ reduzir a
transmissão do vírus.

ESTRATÉGIAS DE TESTAGEM:
Devem ser adotadas em todos os municípios as seguintes estratégias para a
ampliação da testagem:


Diagnóstico assistencial: para indivíduos sintomáticos suspeitos de Covid19.



Busca ativa: para indivíduos participantes de surtos de Covid-19,
sintomáticos ou não, e para contatos de casos suspeitos ou confirmados de
Covid-19 (rastreamento e monitoramento de contatos).



Triagem populacional: para indivíduos assintomáticos, principalmente para
aqueles com maior risco de contaminação.

IMPORTANTE:
Só serão considerados confirmados para casos de Covid-19 os resultados positivos do Teste
Rápido de Antígeno (TR – Ag) e PCR – RT.
Os testes rápidos de anticorpos não devem ser utilizados para confirmação de casos.

ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE TESTAGEM:
Afim de organizar o processo de ampliação de testagem em âmbito estadual
e seu monitoramento, solicitamos que todos os municípios adotem o modelo
simplificado, levando em consideração as orientações e informações contidas no
Apêndice único deste documento. A seguir, apresentamos o detalhamento do modelo
de plano consolidado:

MODELO DE PLANO CONSOLIDADO
1 – Identificação do Município
2 – Perfil Epidemiológico da Covid-19
2.1 – Casos Notificados
2.2 – Casos confirmados
2.2.1 – Casos confirmados por sexo
2.2.2 – Casos confirmados por faixa etária
3 – Quantitativo de testes rápidos (TR – Ag) recebidos / a serem utilizados – Indicar o responsável
técnico pela logística de solicitação, recebimento e distribuição dos testes em âmbito municipal (Ponto
Focal)
4 – Ações a serem desenvolvidas segundo as estratégias:
4.1 – Estratégia Assistencial: Listar as unidades componentes da rede / Público Alvo e ações a
serem desenvolvidas, Calendário das Ações, Indicar qual a área técnica responsável pelas ações
(Atenção Básica, Vigilância, Gestão ..etc.);
4.2 - Estratégia Busca Ativa: Listar os locais pretendidos para o desenvolvimento das ações/
Público Alvo e ações / Calendário das Ações, Indicar qual a área técnica responsável pelas ações
(Atenção Básica, Vigilância, Gestão ..etc.);
4.3 - Estratégia Triagem Populacional: Listar os locais pretendidos para o desenvolvimento das
ações/ Público Alvo e ações / Calendário das Ações, indicar qual a área técnica responsável pelas
ações (Atenção Básica, Vigilância, Gestão ..etc);

5 – Registro de Casos: Especificar a rotina de registro de casos no âmbito municipal (se diário ou
semanal) e o responsável técnico pelo processo (Ponto focal);
6 – Avaliar a descrever se adotarão o atendimento baseado no modelo FAST TRACK:
7 – Isolamento e Monitoramento dos Casos: Descrever a metodologia para o acompanhamento dos
casos, Indicar a área técnica responsável pela dinâmica de monitoramento dos casos em âmbito
municipal (ponto focal).

As diretrizes para elaboração deste estão contidas no Plano Nacional de
Expansão da Testagem para Covid-19 - PNE-Teste, disponível em:
https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-eplanos/plano-nacional-de-expansao-da-testagem-para-covid-19.pdf/view
em 11/01/2022 as 16:17 hrs.

acessado

APÊNDICE

NORMANDIA
Município:

NORMANDIA

População:
11.771
JEOVAN OLIVEIRA DA SILVA

Secretário Municipal de Saúde:
Ponto Focal SIES:

Ponto Focal E-SUS:

Nome: LEONARDO FERNANDES DE
MAGALHAES NETO

Nome: LEONARDO FERNANDES DE MAGALHAES NETO
Contato telefônico: 95984053727

Contato telefônico: 95984053727
E-mail: vigsaudenormania@gmail.com
E-mail: vigsaudenormania@gmail.com
Ponto Focal Atenção Básica:

DRIELLY REIS

E-mail:

Contato
telefônico:

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO RESUMIDO DO MUNICÍPIO
CASOS DE COVID- 19
2020

2021

2022

Número de Casos
notificados de Covid-19

-

1538

904

Número de Casos
confirmados de Covid19

-

289

352

CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 SEGUNDO SEXO
Masculino
Feminino

CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 SEGUNDO FAIXA ETÁRIA
>1 ano
1 – 4 anos
5 – 11 anos
12 – 18 anos
19 – 49 anos
50 – 69 anos
70 anos e +

DISTRIBUIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS (ANTÍGENO) SEGUNDO ESTRATÉGIA
O quantitativo de testes disponibilizados aos estados se baseiam no critério populacional (ou seja , a distribuição dos TR – Ag
é proporcional à população estimada de unidade federativa.
Caberá aos estados a distribuição dos TR-Ag aos municípios mediante pactuação dos quantitativos conforme acordado na
Comissão Intergestores Bipartirte – CIB.
Observação: Os municípios, estado e Distrito Federam podem utilizar os TR – Ag já adquiridos para utilizar nas estratégias
propostas, contudo, devem observar se as recomendações da bula indicam o uso em indivíduo assintomático para realização
da triagem e busca ativa.
Estratégia
Quantidade

Diagnóstico assistencial

Busca ativa:

Triagem populacional:

19

05

423,8 – 21CX

Observação: Os testes rápido de antígeno (TR-Ag) devem ser solicitados na primeira semana de cada mês por meio do Sistema
de Informações de Insumos Estratégicos (SIES), segundo a estratégia a ser utilizada e a matriz de cálculo do Ministério da
Saúde (abaixo), e conforme pactuação na Comissão Intergestores Bipartite - CIB (Resolução nº 32/2021 - DOE RR de
13/12/2021).

Indicadores utilizados para estimativa de distribuição e uso de TR-Ag por município
Estratégia

Critério

Diagnóstico
Assistencial

Situação
Epidemiológica
Situação
Epidemiológica

Busca ativa
Triagem

População

Indicador

Nº de TR-Ag

10

120

50
30
33

600
360

*Foram considerados os dados do painel coronavírus para cada município, no período 09/08/2021 a 09/09/2021 para a memória de cálculo
inicial para aquisição e segunda pauta de distribuição.
**Média móvel considerando o período de 27/8/2021 a 09/09/2021. Contudo, se a situação epidemiológica se alterar, o cálculo poderá ser
reajustado.

ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE O USO DO TR-AG
Para realização do TR-AG é necessário seguir as orientações do fabricante. O TR-AG pode ser usado em ambiente laboratorial
e não laboratorial, desde que atenda aos requisitos especificados contidos na bula do fabricante e na regulamentação do
município.
O TR-AG pode ser realizado pela atenção primária e especializada, no domicílio ou comunidade, em local de trabalho, escolas,
aeroporto ou em qualquer outro local que atenda aos tipos de estratégias já citadas.
A coleta da amostra só pode ser realizada por profissional de saúde, devidamente capacitado, pois envolve a coleta em
nasofaringe, orofaringe ou nasal, a depender da marca e tipo de TR-AG. O profissional deve usar equipamentos de proteção
individual indicados para suspeita de covid-19 e especificados no Guia de Vigilância Epidemiológica da covid-19.
O teste deve ser realizado imediatamente após a remoção do dispositivo de teste da embalagem. Contudo, se o teste imediato
não for possível, deve-se seguir a orientação do fabricante. Não se deve usar o kit de teste após o prazo de validade ou com
danos na embalagem.

UTILIZAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS (ANTÍGENO)
Os testes TR-Ag para Covid-19 são testes imunocromatográficos point-f-care, capazes de detectar, de forma qualitativa,
antígenos virais em amostras biológicas.
Os testes devem ser utilizados de acordo com as orientações do fabricante presentes nas respectivas bulas. Para a realização
dos TR-Agpara Covid-19 devem ser coletadas amostras por meio de swab nasal ou naso faríngeo, a depender do fabricante.

VÍDEO:
TR SARS CoV 2 AG (Genbody): https://youtu.be/wF9HuwZvLOY

VÍDEO:
TR COVID-19 AG (Humasis): https://youtu.be/2PLiKMSWoFs

VÍDEO
TR DPP COVID-19 AG (Chembio): https://youtu.be/jNI_oE0_HtQ

VÍDEO:
TR-AG IBMP: https://www.ibmp.org.br/pt-br/wpcontent/uploads/2021/06/NOVOTutorial.mp4

AÇÕES DESENVOLVIDAS SEGUNDO A ESTRATÉGIA
ESTRATÉGIA: DIAGNÓSTICO ASSISTENCIAL
Utilizar na detecção precoce e isolamento de casos positivos em unidades de saúde, centros/locais de teste Covid-19, lares
de idosos, prisões, escolas, trabalhadores da linha de frente e de saúde, e para contato rastreamento.
Locais para realização:

Unidade de Saúde da Família/Unidade Básica de Saúde
(USF/UBS), Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI), Unidade de
Pronto-Atendimento 24h (UPA 24h), maternidade, Centro de Parto
Normal (CPN), Serviços de Atenção Domiciliar (SAD), Consultório
na Rua, e outros serviços existentes a nível local.

Rede Assistencial Local

Descrever a rede existente para implementação das ações de
Diagnóstico

Unidade

Público Alvo

1 - CENTRO DE SAUDE IRACEMA GALVAO - CSIG

DEMANDA E ENCAMINHAMENTO

2 - TENDA DO COVID

DEMANDA COVID

Hospital RUTH QUITERIA
3 - AÇÕES DE SAUDE

POPULAÇÃO DE ZONA RURAL E POPULAÇÃO DE SAÚDE

ESTRATÉGIA: BUSCA ATIVA
Realizar em locais fechados ou semiabertos como: escolas, lares de idosos, locais de trabalho, onde o RT-qPCR não esteja
disponível imediatamente. Em investigação de surtos em locais remotos ou de difícil acesso. Rastreamento e Monitoramento
de Contatos suspeitos ou confirmados de Covid-19, desde que o teste seja aplicado no período adequado.

Locais para realização:

Realizada em qualquer local que possa ocorrer um surto de Covid19, onde a quando a equipe de saúde vai em busca dos casos e
contatos, como por exemplo, residência, local de trabalho, escola,
instituição de longa permanência etc.

Ações de Busca Ativa a serem planejadas / realizadas

Data

provável

para

Área técnica responsável

ação
1.... ESCOLA ESTADUAL MARIANO VIEIRA

20/04/2022

AT. BASICA -CVS E EQUIPE COVID
SEED.

2....ESCLA MUNICIPAL CANDIDA MENEZES

21/04/2022

AT. BASICA -CVS E EQUIPE COVID
SEED.

Rod
3....ESCOLA CASTRO ALVAES

22/04/2022

AT. BASICA -CVS E EQUIPE COVID
SEED.

ESTRATÉGIA: TRIAGEM POPULACIONAL
Deve ser planejada pelo gestor local de modo a testar a população local, independente do quadro clínico (sintomático ou
assintomático) ou do estado vacinal. Tem como finalidade monitorar a tendência das taxas da Covid-19 em contextos
comunitários ou ocupacionais, particularmente entre trabalhadores essenciais e trabalhadores de saúde durante surtos ou em
regiões de disseminação da transmissão comunitária. Dessa forma, busca identificar casos infectados pelo vírus SARS-CoV-2
para minimizar o risco de transmissão da Covid-19 na comunidade.
Deve-se realizar a triagem por meio do TR-AG para testar indivíduos com maior chance de exposição ao vírus SARS-CoV-2 e
que apresentam maior potencial de disseminação e manutenção da pandemia de Covid-19
Locais para realização:

Os pontos de testagem de triagem devem ser instalados em locais
com circulação de indivíduos com maior risco de estarem infectados
com o vírus SARS-CoV-2, como por exemplo, estações rodoviárias,
aeroporto; estabelecimentos de educação; Centros de Acolhimento
de Migrantes e Refugiados; profissionais de serviços essenciais
com maior risco de exposição ao vírus pelo contato com muitas
pessoas no exercício do trabalho, entre outros.

Ações de triagem a serem planejadas / realizadas

Data

provável

para

Área técnica responsável

ação

AÇÃO TESO DO GAVIÃO

15 e 16/03/2022

AÇÃO TESO DO SANTA MARIA

12 e 13

REGISTRO DOS CASOS
Segundo a Portaria Nº 1.792, DE 17 DE JULHO DE 2020, no Art. 8º- A. É obrigatória a notificação ao Ministério da Saúde de
todos os resultados de testes diagnóstico para detecção da COVID-19, realizados por laboratórios da rede pública, rede
privada, universitários e quaisquer outros, em todo território nacional e deverão ser notificados todos os resultados de testes
diagnóstico realizados, sejam positivos, negativos, inconclusivos e correlatos, qualquer que seja a metodologia utilizada.
O registro de todos os casos deve ser realizado no sistema E-SUS NOTIFICA imediatamente à notificação de casos e
realização dos exames no seguinte instrumento de notificação:

POPULAÇÃO DO INTERIOR

Para fins de monitoramento da situação epidemiológica e liberação de testes para continuidade das estratégicas todos as
notificações devem ser INSERIDAS NO SISTEMA E-SUS VE e Sistema SIVEP GRIPE.
ATENÇÃO: A falta do registrado dos exames no sistema (E-SUS Notifica) implicará na impossibilidade de liberação de novos
testes até a comprovação pelo município da utilização dos testes recebidos anteriormente no sistema de informações.
Solicitação de testes extras além do pactuado, serão liberados mediante aumento de casos/demanda após avaliação
do Núcleo Estadual de Controle da Pólio, Paralisia Flácida, Influenza e Tétano.

Registro no e-SUS Notifica:
Deve-se indicar o uso da estratégia de vigilância em que motivou a realização do teste e o quadro clínico do indivíduo testado,
podendo ser sintomático ou assintomático.
o

O uso dos testes rápidos de antígeno deve ser sempre registrado no sistema e-SUS Notifica, independentemente do
resultado ser reagente (positivo) ou não reagente (negativo), que também permite a inclusão de outros resultados
laboratoriais para o mesmo caso.

o

Registrar também se o teste foi utilizado por uma pessoa sintomática ou assintomática no campo “Sintomas” da ficha
do e-SUS Notifica;

o

Ao marcar teste rápido de antígeno no e-SUS Notifica, será obrigatório informar o fabricante e lote do teste nos
respectivos campos;

o

Em locais com dificuldade de acesso ao sistema online do e-SUS Notifica, deverá preencher a ficha de notificação
em papel e encaminhar para ser digitada no sistema pela vigilância;

o

Uma vez confirmado laboratorialmente para covid-19, classificar o caso no e-SUS Notifica como “Confirmado
laboratorial”, conforme orientações do Guia de Vigilância Epidemiológica da Covid-19 (2021);

o

Se tiver sido realizado mais de um exame, todos devem ser registrados;

Módulo de Monitoramento de Contatos (E-SUS Notifica):
o

Os contatos de casos suspeitos e/ou confirmados de covid-19 de pacientes confirmados devem ser registrados no eSUS Notifica para rastreamento e monitoramento por meio do módulo de Monitoramento de Contatos.

o

Uma vez que o contato seja confirmado para covid-19, deve-se preencher a ficha de síndrome gripal suspeita de
covid-19, no módulo Notificação.

SIVEP-GRIPE:
o

Quando o paciente tiver SRAG e o teste rápido de antígeno for utilizado, mesmo que seja para triagem, o resultado
deverá ser registrado no sistema SIVEP-GRIPE, que também permite a inclusão de outros resultados laboratoriais
para o mesmo caso.

ATENÇÃO: TODO OS CAMPOS DA FICHA DE NOTIFICAÇÃO DEVEM SER RIGOROSAMENTE REGISTRADOS,
PRINCIPALMENTE A ESTRATÉGIA UTILIZADA NA TESTAGEM
Responsável pelo Registro de casos no Sistema de

Nome:

Informações e Monitoramento.

E-mail:
Telefone:

DINÂMICA DE ATENDIMENTO DE CASOS - FAST TRACK
Esse modelo de atendimento tem por objetivo agilizar o atendimento de casos sintomáticos e assintomáticos de Síndrome Gripal
em locais designados para tal, priorizando pacientes em risco de infecção, principalmente grupos de risco, e evitar o contágio
local com outros pacientes.
Esse método denominado FAST TRACK

é derivado de protocolos de triagem em emergências, como o protocolo de

Manchester. Trata-se de uma ferramenta para propiciar um fluxo rápido de triagem e atendimento de casos de Covid-19.
O trabalho deve ser integrado e regido por um fluxograma e deve ser incorporado pelas equipes das Unidades de Saúde Básica
(UBS).
A seguir demonstramos esquematicamente uma aplicação do modelo de atendimento proposto:

ISOLAMENTO E MONITORAMENTO DOS CASOS
ISOLAMENTO
A medida de isolamento objetiva a separação de pessoas sintomáticas ou assintomáticas em investigação clínica e laboratorial
de maneira a evitar a propagação da infecção e transmissão local.
Dada a recente recomendação do Ministério da Saúde (10/01/2022) as seguintes orientações devem ser seguidas para o
isolamento:

Fonte:

Ministério

da

Saúde

–

(https://s3.amazonaws.com/img.portalmarcossantos.com.br/wp-

content/uploads/2022/01/11094833/yourdocument.pdf )

ATENÇÃO:
Testes sorológicos (teste rápido de anticorpos, ELISA, ECLIA e CLIA) para covid-19 não deverão ser utilizados, de forma
isolada, para estabelecer a presença ou a ausência da infecção pelo SARS-CoV-2, nem como critério para isolamento ou sua
suspensão desta, independentemente do tipo de imunoglobulina (IgA, IgM ou IgG) identificada

MONITORAMENTO DOS CASOS
Todos os pacientes notificados como caso suspeito de infecção humana pelo COVID-19, que receberam a notificação de
isolamento deverão ser monitorados pela Estratégia de Saúde da Família - ESF (por contato telefônico e/ou Agente Comunitário
de Saúde - ACS e/ou visita domiciliar).
Esse monitoramento deve ser preferencialmente a cada 48 horas até o fim do período de isolamento domiciliar, durante 14
dias e a cada 24h em pessoas com mais de 60 anos e portadores de condições clínicas de risco e a cada 48hs nos demais,
preferencialmente por telefone.
Todos os monitoramentos devem ser RIGORAMENTE REGISTRADOS no prontuário do paciente.
Caso seja necessário o acompanhamento presencial, realizar visita no domicílio do paciente, sempre que possível, conforme
descrito no Protocolo de Manejo Clínico do Coronavírus (COVID-19) na Atenção Primária à Saúde – Versão disponível em
https://aps.saude.gov.br/ape/corona.

MODELO SUGERIDO PARA O MONITORAMENTO DE CASOS:

34

