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Arapongas-PR, 10 de agosto de 2020. 

 

Assunto: COVID-19. Ofício Circular nº 13/2020/LON/GAB/ROBS, Ref. PA – 

PPB nº 1.25.005.000353/2020-97 do Ministe rio Pu blico Federal – Procuradoria da 

Repu blica do Municí pio de Londrina/PR. Serviços em Sau de (clí nicas, policlí nicas, 

laboratórios clínicos e farmácias, hospitais), públicos e privados. 

 

 

Orientações - Versão 3.0 Notifica COVID-19 

Observaço es sobre atualizaça o da Ficha de notificaça o: 

- Retirado o redirecionamento para a tela de notificaça o apo s inserir uma 

nova notificaça o. 

- Incluí do o campo para informar se o paciente institucionalizado trabalha 

ou coabita na instituiça o. 

- Incluí do o CNPJ nos dados da Unidade Notificadora. 

 

Orientaço es gerais: 

1. DADOS DO PACIENTE 
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Ressalto a importa ncia do preenchimento dos seguintes campos: 

Campo “ENDEREÇO” e “TELEFONE”; 

 

Campo “OCUPAÇÃO”, principalmente se trabalhador/profissional da saúde 

ou segurança pu blica. 

Campo “PACIENTE INSTITUCIONALIZADO”, inclusive diferenciando se 

Trabalhador da instituiça o ou Coabitante da instituiça o (Campo TIPO DO PACIENTE 

INSTITUCIONALIZADO) 

 

Campo “PACIENTE ASSINTOMA TICO”:  

Assinalar opça o SIM para paciente que na o apresenta sintomas;  

Assinalar opça o NA O para paciente que apresenta sintomas;  

Assinalar opça o NA O INFORMADO desconhecer a informaça o, porem nunca 

deixe de assinalar uma das opço es (SIM, NA O, NA O INFORMADO). 

Assintoma ticos que realizaram testes (PCR ou IgG/IgM), com resultados 

positivos ou negativos para COVID-19, devera o ser notificados com o preenchimento 

do campo “assintoma tico”: 

 

Campo “GESTANTE”: 

Assinalar opça o SIM para paciente gestante;  

Assinalar opça o NA O para paciente na o gestante;  

Assinalar opça o NA O INFORMADO, se desconhecer a informaça o, porem 

nunca deixe de assinalar uma das opço es (SIM, NA O, NA O INFORMADO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DADOS CLÍNICOS 
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Campo “SINTOMAS E DATA DOS 1º SINTOMAS”: 

Como a notificaça o a Vigila ncia Epidemiolo gica Municipal - questiona rio 

Google Drive, deixou de exigir informaço es clí nicas, tornou-se imprescindí vel 

informar todas as questo es clí nicas no Sistema Estadual Notifica COVID-19. Desta 

forma, e  necessa rio informar se paciente dispo e do sintoma indicado (assinalar 

SIM); se na o possui sintoma indicado (assinalar NA O), e caso paciente na o informar 

(assinalar NA O INFORMADO), pore m, nunca deixar de assinar algumas das opço es 

(SIM, NA O, NA O INFORMADO). 

 

Campo “ACHADOS DE IMAGEM”: 

Apenas os serviços clí nicos e instituiço es hospitalares devem assinalar 

alguma opça o.  
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3. “MORBIDADES PRÉVIAS/FATORES DE RISCO”: 

 

Conforme supracitado, a notificaça o a Vigila ncia Epidemiolo gica Municipal 

- questiona rio Google Drive, deixou de exigir informaço es clí nicas, e assim como para 

o campo “SINTOMAS E DATA DOS 1º SINTOMAS”, tambe m para o campo 

“MORBIDADES PRE VIAS/FATORES DE RISCO”, e  imprescindí vel informar todas as 

comorbidades. Desta forma, se paciente dispo e da comorbidade indicada, assinalar 

SIM; se na o possui a comorbidade indicada, assinalar NA O; e caso paciente na o 

informar (assinalar NA O INFORMADO), bem como nunca deixe de assinalar algumas 

das opço es (SIM, NA O, NA O INFORMADO). 

 

Campo “MEDICAMENTO”: 

Assinalar, ou descrever, algum medicamento que paciente tenha usado para 

COVID-19. Caso paciente não tenha utilizado nenhum medicamento relacionado a 

COVID- 19, assinalar a opção NÃO; porem nunca deixe de assinalar alguma das 

opções (SIM, NÃO, Oseltamivir, cloroquina, hidroxicloroquina).  

 

Campo “HOSPITALIZAÇÃO” 

Assinalar uma das opção indicadas (SIM, NÃO, NÃO INFORMADO), e nunca 

deixar de assinalar alguma das opções  
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4. DADOS LABORATORIAIS 

 

Campo “COLETOU AMOSTRA” 

Para laborato rios e farma cias que estejam notificando caso suspeito, ou seja 

paciente que realizou exame (em outras palavras - notificaça o do exame), sempre 

assinalar opça o SIM; 

 

Campo “DATA DO CADASTRO”:  

Informar data do cadastro no laborato rio/farma cia; 

 

Campo “EXAME”:  

Selecionar exame corresponde e preencher os demais campos 

manualmente.  

 

Campo “LAB. PARA ENVIO DA AMOSTRA”:  

NÃO selecionar opções. 

 

Campo “CO DIGO DO EXAME”:  

NA O preencher e NA O “BUSCAR RESULTADOS NO GAL”; 

 

Campo “RESULTADO”:  

Se positivo: assinalar a opça o REAGENTE; 

Se negativo: assinalar a opça o NA O REAGENTE; 

Se inconclusivo: selecionar opça o INCONCLUSIVO. 

 



 

6 

 

Campo “PESQUISA”:  

Selecionar COVID-19 PROFISSIONAIS DA SAÚDE E AMBULATORIAL NÃO 

INTERNADO. 

 

Campo “REQUISIÇA O”:  

Serviços de laborato rio clí nico, preencher conforme nu mero requisiça o 

interno do laborato rio.  

Farma cias, apenas preencher SE existir algum nu mero de requisiça o 

interna. 

 

Campo “DATA DA COLETA”:  

Serviços de laborato rio clí nico, preencher conforme data da coleta da 

amostra. 

Farma cias (teste ra pido), preencher com a mesma data informada no campo 

DATA DO CADASTRO. 

 

Campo “DATA DO RECEBIMENTO”:  

Serviços de laborato rio clí nico, preencher conforme data do recebimento de 

laborato rio terceirizado.  

Farma cias, preencher com a mesma data informada nos campos DATA DO 

CADASTRO e DATA DA COLETA. 

 

Campo “DATA DA LIBERAÇA O”:  

Serviços de laborato rio clí nico, preencher conforme data da liberaça o do 

resultado.  

Farma cias, preencher com a mesma data informada nos campos DATA DO 

CADASTRO, DATA DA COLETA e DATA DO RECEBIMENTO. 
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5. DESLOCAMENTO 

 

 

Informar HISTO RICO DE VIAGEM (assinalar SIM, NA O ou NA O 

INFORMADO); CONTATO COM SUSPEITO (assinalar SIM, NA O ou NA O 

INFORMADO); CONTATO COM CONFIRMADO (assinalar SIM, NA O ou NA O 

INFORMADO); se FREQUENTOU SERVIÇO DE SAU DE (assinalar SIM, NA O ou NA O 

INFORMADO), e nunca deixar de assinar alguma das opço es (SIM, NA O, NA O 

INFORMADO). 

 

 

6. CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 

Campo “CASO CONFIRMADO CLI NICO EPIDEMIOLO GICO”: 

Serviços de laborato rio clí nico e farma cia podera o sempre assinalar a opça o 

NÃO, pois a definiça o de crite rio clí nico epidemiolo gico abrange: “casos de contato 

próximo ou domiciliar, nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas, com 

caso confirmado laboratorialmente para COVID-19” e, em geral, laborato rios e 
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farma cias na o dete m esse tipo de informaça o. 

 

Campo “DATA DE ENCERRAMENTO”  

O encerramento da notificaça o ocorrera  quando os campos classificaça o, 

crite rio, evoluça o, data da evoluça o e data de encerramento estiverem 

preenchidos. 

Na ocasia o da abertura notificaça o, proceder conforme abaixo descrito: 

- PCR NA O REAGENTE: no campo “EVOLUÇA O” assinalar opça o “NA O SE 

APLICA” e, na mesma ocasia o, preencher campo “DATA DE ENCERRAMENTO”, 

encerrando notificaça o. 

- PCR REAGENTE: no campo “EVOLUÇA O” assinalar opça o “NA O SE APLICA” 

e NÃO preencher campo “DATA DE ENCERRAMENTO”. Apo s 14 dias decorridos do 

iní cio dos sintomas, e no mí nimo 72 horas apo s desaparecimento do u ltimo sintoma, 

acessar sistema, selecionar opça o CONSULTAR, BUSCA RAPIDA, PESQUISAR, apo s 

encontrar paciente, assinalar opça o EDITAR. Ja  dentro da notificaça o, ir direto para 

o campo “CLASSIFICAÇA O FINAL” e assinalar opça o CURA ou OBITO, preencher 

campo “DATA DE EVOLUÇA O”, “DATA DE ENCERRAMENTO” e “SALVAR”. 

- Teste Ra pido ou Sorologia IGM NA O REAGENTE + IGG NA O REAGENTE: no 

campo “EVOLUÇA O” assinalar opça o “NA O SE APLICA” e, na mesma ocasia o, 

preencher campo “DATA DE ENCERRAMENTO”, encerrando notificaça o. 

- Teste Ra pido ou Sorologia IGM REAGENTE + IGG NA O REAGENTE: no 

campo “EVOLUÇA O” assinalar opça o “NA O SE APLICA” e NÃO preencher campo 

“DATA DE ENCERRAMENTO”. Apo s 14 dias decorridos do iní cio dos sintomas, e no 

mí nimo 72 horas apo s desaparecimento do u ltimo sintoma, acessar sistema, 

selecionar opça o CONSULTAR, BUSCA RAPIDA, PESQUISAR, apo s encontrar 

paciente, assinalar opça o EDITAR. Ja  dentro da notificaça o, ir direto para 

“CLASSIFICAÇA O FINAL” e assinalar opça o CURA ou OBITO, preencher campo “DATA 

DE EVOLUÇA O”, “DATA DE ENCERRAMENTO” e “SALVAR”. 

- Teste Ra pido ou Sorologia IGM REAGENTE + IGG REAGENTE: no campo 

“EVOLUÇA O” assinalar opça o “NA O SE APLICA” e NÃO preencher campo “DATA DE 

ENCERRAMENTO”. Apo s 14 dias decorridos do iní cio dos sintomas, e no mí nimo 72 

horas apo s desaparecimento do u ltimo sintoma, acessar sistema, selecionar opça o 
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CONSULTAR, BUSCA RAPIDA, PESQUISAR, apo s encontrar paciente, assinalar opça o 

EDITAR. Ja  dentro da notificaça o, ir direto para o campo “CLASSIFICAÇA O FINAL” e 

assinalar opça o CURA ou OBITO, preencher campo “DATA DE EVOLUÇA O”, “DATA DE 

ENCERRAMENTO” e “SALVAR”. 

- Teste Ra pido ou Sorologia IGM NA O REAGENTE + IGG REAGENTE: no 

campo “EVOLUÇA O” assinalar opça o “CURA” e preencher campo “DATA DE 

ENCERRAMENTO”.  

- Sorologia IGM REAGENTE (ISOLADA): no campo “EVOLUÇA O” assinalar 

opça o “NA O SE APLICA” e NÃO preencher campo “DATA DE ENCERRAMENTO”. Apo s 

14 dias decorridos do iní cio dos sintomas, e no mí nimo 72 horas apo s 

desaparecimento do u ltimo sintoma, acessar sistema, selecionar opça o CONSULTAR, 

BUSCA RAPIDA, PESQUISAR, apo s encontrar paciente, assinalar opça o EDITAR. Ja  

dentro da notificaça o, ir direto para o campo “CLASSIFICAÇA O FINAL” e assinalar 

opça o CURA ou OBITO, preencher campo “DATA DE EVOLUÇA O”, “DATA DE 

ENCERRAMENTO” e “SALVAR”. 

- SOROLOGIA IGG REAGENTE (ISOLADA): no campo “EVOLUÇA O” assinalar 

opça o “CURA” e preencher campo “DATA DE ENCERRAMENTO”.  

- SOROLOGIA IGM NEGATIVO (ISOLADA): CONSIDERAR EXISTENCIA DE 

EXAMES ANTERIORES. 

- SOROLOGIA IGG NEGATIVO (ISOLADA): CONSIDERAR EXISTENCIA DE 

EXAMES ANTERIORES. 

Na ocasia o do encerramento, antes de proceder com o encerramento, 

verificar se a notificaça o na o foi evoluí da por outro serviço/instituiça o, na opça o 

“LOG DA EDIÇA O DA FICHA” (no iní cio da pa gina de notificaça o). Caso tenha sido 

evoluí da, na o encerrar. Cabe ao u ltimo notificador, a evoluça o com cura ou o bito. 

Como por exemplo, a evoluça o por realizaça o de outro exame, num outro 

laborato rio, cabera  ao segundo laborato rio; ou quando o paciente e  internado, a 

evoluça o cabera  a instituiça o hospitalar, que podera  encerrar notificaça o apo s alta 

ou o bito do mesmo.  
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Sem mais para o momento. 
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