SIVEP Gripe
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA GRIPE
MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dicionário de Dados
FICHA DE REGISTRO INDIVIDUAL – CASOS DE SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE HOSPITALIZADOS
Este documento tem como finalidade descrever as variáveis exportadas para o banco de dados em DBF.
CAMPO OBRIGATÓRIO é aquele cuja ausência de dado impossibilita a inclusão do registro no sistema.
CAMPO ESSENCIAL é aquele que, apesar de não ser obrigatório, registra dado necessário à investigação do caso ou ao cálculo de indicador epidemiológico
ou operacional.
CAMPO INTERNO é aquele que apesar de não constar na ficha e não aparecer no display da tela, é preenchido automaticamente pelo sistema.
CAMPO OPCIONAL é aquele que só deve ser preenchido caso seja necessário, aparece no display da tela e consta no banco de dados.
Nome do campo
Nº

Tipo
Va rcha r2(12)

Categoria

Descrição

Características

Número do registro Campo Interno

DBF
NU_NOTIFIC

Número s equencial gerado automaticamente pelo sistema.
Uti l izar o padrão:
320120000123
Dígi to 1: ca racteriza o tipo da ficha (1=SG, 2=SRAG-UTI e 3-SRAG
Hos pitalizado).
Dígi tos 2 a 12: número s equencial gerado automaticamente pelo sistema.
1-Data do preenchimento da ficha de
notificação

Semana Epidemiológica do
preenchimento da ficha de
notificação

Da te
DD/MM/AAAA

Varchar2(6)

Da ta de
preenchimento da
fi cha de
noti ficação.

Campo Obrigatório

Sema na
Epi demiológica do
preenchimento da
fi cha de

Campo Interno

DT_NOTIFIC

Da ta deve s er <= a data da digitação.
SEM_NOT

Ca l culado a partir da data dos Pri meiros Sintomas.
(SS)
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noti ficação.
2-Data de 1ºs sintomas

Da te
DD/MM/AAAA

Da ta de 1º
s i ntomas do caso.

Campo Obrigatório

DT_SIN_PRI

Da ta deve s er <= a data da digitação e data do preenchimento da ficha de
noti ficação
Semana Epidemiológica dos Primeiros
Sintomas

Va rcha r2(6)

3-UF

Va rcha r2(2)

4-Município
Código (IBGE)

Va rcha r2 (6)

Ta bela com código e siglas
da s UF padronizados pelo
IBGE.

Sema na
Campo Interno
Epi demiológica do
i níci o dos sintomas. Ca l culado a partir da data dos Pri meiros Sintomas.
(SS)

SEM_PRI

Uni dade Federativa
onde está
l oca lizada a
Uni dade Sentinela
que realizou a
noti ficação.

SG_UF_NOT

Ta bela com código e nomes Muni cípio onde
dos
Muni cípios es tá l ocalizada a
pa dronizados pelo IBGE.
Uni dade Sentinela
que realizou a
noti ficação.

Campo Obrigatório
Se us uário que está digitando a ficha for de nível:
 Uni dade Sentinela - o ca mpo é preenchido a utomaticamente pelo
s i stema com a UF, município e unidade onde está ca dastrado o usuário.
 Muni cipal – o ca mpo é preenchido automaticamente pelo sistema com a
UF e muni cípio onde está cadastrado o usuário.
 Es ta dual – o ca mpo é preenchido automaticamente pelo sistema com a
UF do us uário.
 Federal - a bre tabela com todas as UF que possuam unidades sentinelas
ca da stradas no sistema.
Campo Obrigatório

ID_MUNICIP OU
CO_MUN_NOT

Preenchendo o nome do município de notificação, o código é preenchido
a utomaticamente, e vi ce-versa;
Se us uário que está digitando a ficha for de nível:
 Uni dade Sentinela – o ca mpo é preenchido automaticamente pelo
s i stema com o Município onde está localizada a unidade de notificação.
 Muni cipal – o ca mpo é preenchido automaticamente pelo sistema com o
muni cípio do usuário.
 Es ta dual ou Federal – a bre tabela com todos os municípios da UF
s elecionada no ca mpo 3 que possuam unidades s entinelas ca dastradas
no s istema.

Regional de Saúde de Notificação
Código (IBGE)

Va rcha r2 (6)

Ta bela com código e nomes
da s Regionais de Saúde dos
muni cípios de notificação
pa dronizados pelo IBGE.

Regi onal de Saúde
onde está
l oca lizado o
Muni cípio realizou
a noti ficação.

Campo Interno

ID_REGIONA OU
CO_REGIONA

Preenchendo o nome da regional de saúde de notificação, o código é
preenchido automaticamente, e vi ce-versa;
Se us uário que está digitando a ficha for de nível:
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5-Unidade de Saúde
Código (CNES)

Va rcha r2(7)

6-CPF do paciente

Va rcha r2(15)

Número do
Campo Essencial
Ca da stro de Pessoa
Fís i ca (CPF) do
Qua ndo preenchido o número do CPF o s istema deverá preencher o Nome,
pa ci ente notificado Sexo, Da ta de Nascimento, Idade, Raça/Cor e o Nome da mãe do paciente.

NU_CPF

7-Nome

Va rcha r2(70)

Nome completo do Campo Obrigatório
pa ci ente (sem
a breviações)

NM_PACIENT

8-Sexo

Va rcha r2 (1)

Sexo do paciente.

CS_SEXO

9-Data de nascimento

10-(ou) Idade

Da te
DD/MM/AAAA
Va rcha r2(3)

Ta bela com códi gos CNES e
nomes
da s
Unidades
Senti nelas ca dastradas no
s i stema.

Uni dade Sentinela – o ca mpo é preenchido automaticamente pelo
s i stema com a Regional do Município onde está l ocalizada a unidade de
noti ficação.
Muni cipal – o ca mpo é preenchido automaticamente pelo sistema com a
regi onal do município do usuário.

1-Ma s culino
2-Femi nino
9-Ignorado

Uni dade Sentinela Campo Obrigatório
ID_UNIDADE OU
que realizou o
CO_UNI_NOT
a tendimento,
Preenchendo o nome da unidade, o código é preenchido a utomaticamente,
col eta de amostra e e vi ce-versa;
regi stro do caso.
Se us uário que está digitando a ficha for de nível:
 Uni dade Sentinela - o ca mpo é preenchido a utomaticamente pelo
s i stema.
 Muni cipal – a bre tabela a penas com a s unidades sentinelas do
muni cípio.
 Es ta dual ou Federal – a bre tabela com as unidades sentinelas do
muni cípio s elecionado o ca mpo 4.

Campo Obrigatório

Da ta de nascimento Campo Essencial
do pa ciente.
Da ta deve s er <= a data dos primeiros sintomas.

DT_NASC

Ida de i nformada
pel o paciente
qua ndo não se sabe
a da ta de
na s cimento.

NU_IDADE_N

Campo Obrigatório
Se di gitado a data de nascimento, a i dade é calculada e preenchida
a utomaticamente pelo sistema: considerando o intervalo entre a data de
na s cimento e a data dos primeiros sintomas.

Na fa lta desse dado Ida de deve ser <= 150.
é regi strada a idade
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a pa rente.
(ou) Tipo/Idade

Va rcha r2(1)

1-Di a
2-Mês
3-Ano

Campo Obrigatório

TP_IDADE

Se di gitado a data de nascimento, o campo Idade/Tipo é calculado e
preenchido automaticamente pelo sistema: considerando o i ntervalo entre a
da ta de nascimento e a data dos primeiros sintomas.
Se a di ferença for de 0 a 30 dias, o sistema grava em Idade = (nº dias) e em
Ti po = 1-Dia. Por exemplo: se Data de nascimento = 05/12/2012 e Da ta dos
1ºs s i ntomas = 11/12/2012, então Idade = 6 e Ti po = 1-Dia.
Se a di ferença for de 1 a 11 meses, o s istema grava em Idade = (nº meses) e
em Ti po = 2-Mês. Por exemplo: s e Data de nascimento = 05/10/2012 e Da ta
dos 1ºs sintomas = 11/12/2012, então Idade = 2 e Ti po = 2-Mês .
Se a di ferença for maior ou i gual a 12 meses, o sistema gra va em Idade = (nº
a nos) e em Tipo = 3-Ano. Por exemplo: se Data de nascimento = 05/10/2011
e Da ta dos 1ºs sintomas = 11/12/2012, então Idade = 1 e Ti po = 3-Ano.

11-Gestante

Va rcha r2(1)

1-1º Tri mestre
2-2º Tri mestre
3-3º Tri mestre
4-Ida de Gestacional
Ignorada
5-Nã o
6-Nã o s e aplica
9-Ignorado

Ida de gestacional
da pa ciente.

Cor ou ra ça
decl arada pelo
pa ci ente:
Bra nca ; Preta;
Ama rela; Pa rda
(pessoa que se
decl arou mulata,
ca bocla, ca fuza,
ma meluca ou
mes tiça de preto
com pessoa de
outra cor ou ra ça);
e, Indígena.

Campo Obrigatório

CS_GESTANT

Se s elecionado ca tegoria 2-Feminino no ca mpo Sexo.
Se s elecionado s exo i gual a Masculino ou a idade for menor ou igual a 9 anos
o ca mpo é preenchido automaticamente com 6-Não se a plica.
Se s elecionado s exo i gual a Feminino e idade for maior que 9 a nos, o campo
nã o pode ser preenchido com 6-Não se a plica.

12-Raça/Cor

Va rcha r2(2)

1-Bra nca
2-Preta
3-Ama rela
4-Pa rda
5-Indígena
9-Ignorado

13-Se indígena, qual etnia?

Va rcha r2(4)

Ta bela do SIASI com código e Nome e código da
nomes das etnias indígenas. etni a do paciente,

Campo Obrigatório

CS_RACA

Campo Essencial

CS_ETINIA
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14-Escolaridade

Va rcha r2(1)

qua ndo i ndígena.

Ha bilitado s e campo
11-Ra ça /Cor for i gual a 5-Indígena.

0-Sem escolaridade/
Ana l fabeto
1-Fundamental 1º ci cl o (1ª a
5ª s érie)
2-Fundamental 2º ci clo (6ª a
9ª s érie)
3- Médi o (1º a o 3º a no)
4-Superior
5-Nã o s e aplica
9-Ignorado

Nível de
es colaridade do
pa ci ente.

Campo Essencial

Ta bela com código da
Ocupa ção da Cl assificação
Bra s ileira de Ocupações
(CBO).

Ocupa ção
profi ssional do
pa ci ente

CS_ESCOL_N

Preenchido a utomaticamente com a categoria “não se a plica” quando i dade
for menor que 7 a nos

Pa ra os níveis
fundamental e
Qua ndo i dade for maior
médi o deve s er
que 7 a nos, o ca mpo não pode ser preenchido com “não s e aplica”.
cons iderada a
úl ti ma s érie ou ano
concl uído.

15- Ocupação

Va rcha r2(6)

Campo Essencial

16-Nome da mãe

Va rcha r2(70)

Nome completo da Campo Essencial
mã e do paciente
(s em abreviações).

NM_MAE_PAC

17-CEP

Va rcha r2(8)

CEP de res idência
do pa ciente.

NU_CEP

Campo Essencial

PAC_COCBO ou
PAC_DSCBO

Va l idado a partir da tabela de CEP dos Correios.
18-UF

Va rcha r2(2)

Ta bela com códi go e siglas Uni dade Federativa Campo Obrigatório
da s UF pa dronizados pelo de res idência do
IBGE.
pa ci ente.
Se ca mpo 25-Pa ís for Brasil.

SG_UF

Se preenchido o campo CEP, a UF é preenchida a utomaticamente pelo
s i stema e desabilitada para edição.
Regional de Saúde de Residência
Código (IBGE)

19-Município
Código (IBGE)

Va rcha r2 (6)

Va rcha r2(6)

Ta bela com código e nomes
da s Regionais de Saúde dos
muni cípios de residência
pa dronizados pelo IBGE.

Regi onal de Saúde
onde está
l oca lizado o
Muni cípio de
res i dência do
pa ci ente.

Campo Interno

Ta bela com código e nome
dos Municípios
pa dronizados pelo IBGE.

Muni cípio de
res i dência do
pa ci ente.

Campo Obrigatório

ID_RG_RESI OU
CO_RG_RESI

Preenchendo o nome da regional de saúde de residência, o código é
preenchido automaticamente, e vi ce-versa;

ID_MN_RESI OU
CO_MUN_RES

Se ca mpo 25-Pa ís for Brasil.
Se preenchido o campo CEP, o Município e seu respectivo código IBGE são
preenchidos a utomaticamente pelo sistema e desabilitados para edição.
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Se o CEP nã o for preenchido, o ca mpo é habilitado depois de s elecionada
uma UF no campo 17. Nesse ca so, o sistema a bre ta bela com os municípios
da UF.
Preenchendo o nome do município, o código é preenchido
a utomaticamente, ou vice - versa.
20-Bairro

Va rcha r2(72)

Ta bela com código e nome
dos Bairros padronizados
pel os Correios.

Ba i rro de residência Campo Essencial
do pa ciente.
Se preenchido o campo CEP, o Ba irro é preenchido a utomaticamente pelo
s i stema.

NM_BAIRRO

21-Logradouro (Rua, Avenida, etc.)

Va rcha r2(50)

Ta bela com código e nome
dos l ogradouros
pa dronizados pelos
Correi os.

Logra douro (rua,
a venida, quadra,
tra ves sa, etc.) do
endereço de
res i dência do
pa ci ente.

Campo Essencial

NM_LOGRADO

Se preenchido o campo CEP, o l ogradouro é preenchido automaticamente
pel o s istema.

22-Nº

Va rcha r2(8)

Nº do l ogradouro
(nº da ca sa ou do
edi fício).

Campo Essencial

NU_NUMERO

23-Complemento (apto, casa, etc.)

Va rcha r2(15)

Compl emento do
l ogra douro (bloco,
a pto, ca sa, etc.).

Campo Essencial

NM_COMPLEM

24-(DDD) Telefone

Va rcha r2(4)
Va rcha r2(10)

Códi go DDD e
Campo Essencial
número de telefone
pa ra contato do
pa ci ente.

NU_DDD_TEL OU
NU_TELEFON

25-Zona

Va rcha r2(1)

1-Urba na
2-Rura l
3-Peri urbana
9-Ignorado

Zona geográfica do Campo Essencial
endereço de
res i dência do
pa ci ente.

CS_ZONA

26-País (se residente fora do Brasil)

Va rcha r2(3)

Ta bela com código e nome Pa ís de residência
dos Pa íses.
do pa ciente.

Campo Obrigatório

ID_PAIS OU
CO_PAIS

Se preenchido CEP, ou for s elecionada uma UF, o campo País é preenchido
a utomaticamente pelo sistema e desabilitado para edição.
Se s elecionado Pa ís
di ferente de Brasil, os ca mpos 17 a 23 s ão desabilitados.
27- Paciente tem histórico de viagem
internacional até 14 dias antes do

Va rcha r2 (1)

1-Si m
2-Nã o

Campo Obrigatório

HISTO_VGM
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início dos sintomas?
28- Se sim: Qual país?

9-Ignorado
Va rcha r2(3)

Ta bela com código e nome Pa ís onde foi
dos Pa íses.
rea lizada a vi agem

Campo Obrigatório

PAIS_VGM OU
CO_PS_VGM

Ha bilitado s e campo 27- Pa ciente tem histórico de vi agem, s elecionado
ca tegoria 1-Sim em Pa ciente tem histórico de vi agem i nternacional a té 14
di a s antes do i nício dos sintomas?
29- Em qual local?

Va rcha r2(30)

30- Data da viagem

Da te
DD/MM/AAAA

Loca l (cidade,
Campo Essencial
es tado, província e
outros ) onde foi
Ha bilitado s e selecionado categoria 1-Sim em ca mpo 27- Pa ciente tem
rea lizada a vi agem hi s tórico de vi agem i nternacional a té 14 dias antes do início dos s intomas?

LO_PS_VGM

Da ta em que foi
rea lizada a vi agem

DT_VGM

Campo Obrigatório
Se preenchido campo 27- Pa ciente tem histórico de vi agem i nternacional até
14 di as a ntes do i nício dos sintomas? (ca mpo 26), deve ser i nformada a data
de vi a gem

31- Data de retorno

Da te
DD/MM/AAAA

Da ta em que
Campo Obrigatório
retornou de viagem
Se preenchido campo 27- Pa ciente tem histórico de vi agem internacional
a té 14 di as antes do início dos s intomas? (campo 26), deve s er informada a
da ta de retorno

DT_RT_VGM

32- É caso proveniente de surto de SG
que evoluiu para SRAG?

Va rcha r2 (1)

1-Si m
2-Nã o
9-Ignorado

Ca s o é proveniente Campo Essencial
de s urto de SG?

SURTO_SG

33-Trata-se de caso nosocomial
(infecção adquirida no hospital)?

Va rcha r2 (1)

1-Si m
2-Nã o
9-Ignorado

Ca s o de SRAG com
i nfecção adquirida
a pós i nternação.

NOSOCOMIAL

34- Paciente trabalha ou tem contato
direto com aves, suínos, ou outro
animal?

Va rcha r2(1)

1-Si m
2-Nã o
9-Ignorado

Ca s o com contato Campo Essencial
di reto com a ves ou
s uínos.

AVE_SUINO

Informar o a nimal
que o paciente
teve conta to se
s elecionado a
opçã o 3.

OUT_ANIM

Paciente trabalha ou tem contato
direto com aves, suínos/Outro animal
(especificar)

Va rcha r2(60)

Campo Essencial
Qua ndo o ca mpo 33 for i gual a 1, é permitido digitar data de i nício dos
s i ntomas posterior a data de internação.

Campo Essencial

Ha bilitado de ca mpo 34- Contato com outro animal = 3 (Outro).

35-Sinais e Sintomas/Febre

Va rcha r2 (1)

1-Si m
2-Nã o
9-Ignorado

Pa ci ente
a presentou febre?

Campo Essencial

FEBRE

35-Sinais e Sintomas/Tosse

Va rcha r2 (1)

1-Si m
2-Nã o

Pa ci ente
a presentou tosse?

Campo Essencial

TOSSE
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9-Ignorado
35-Sinais e Sintomas/Dor de Garganta

Va rcha r2(1)

1-Si m
2-Nã o
9-Ignorado

Pa ci ente
a presentou dor de
ga rga nta?

Campo Essencial

GARGANTA

35-Sinais e Sintomas/Dispneia

Va rcha r2(1)

1-Si m
2-Nã o
9-Ignorado

Pa ci ente
a presentou
di s pneia?

Campo Essencial

DISPNEIA

35-Sinais e
Respiratório

Va rcha r2(1)

1-Si m
2-Nã o
9-Ignorado

Pa ci ente
a presentou
des conforto
res piratório?

Campo Essencial

DESC_RESP

35-Sinais e Sintomas/Saturação
O2< 95%

Va rcha r2(1)

1-Si m
2-Nã o
9-Ignorado

Pa ci ente
a presentou
s a turação O2<
95%?

Campo Essencial

SATURACAO

35-Sinais e Sintomas/Diarreia

Va rcha r2(1)

1-Si m
2-Nã o
9-Ignorado

Pa ci ente
a presentou
di a rreia?

Campo Essencial

DIARREIA

35-Sinais e Sintomas/Vômito

Va rcha r2(1)

1-Si m
2-Nã o
9-Ignorado

Pa ci ente
a presentou
vômi to?

Campo Essencial

VOMITO

35-Sinais e Sintomas/Dor abdominal

Va rcha r2(1)

1-Si m
2-Nã o
9-Ignorado

Pa ci ente
a presentou dor
a bdominal?

Campo Essencial

DOR_ABD

35-Sinais e Sintomas/Fadiga

Va rcha r2(1)

1-Si m
2-Nã o
9-Ignorado

Pa ci ente
Campo Essencial
a presentou fadiga?

FADIGA

35-Sinais e Sintomas/Perda do Olfato

Va rcha r2(1)

1-Si m
2-Nã o
9-Ignorado

Pa ci ente
a presentou perda
do ol fato?

Campo Essencial

PERD_OLFT

35-Sinais e Sintomas/Perda do Paladar

Va rcha r2(1)

1-Si m
2-Nã o
9-Ignorado

Pa ci ente
a presentou perda
do pa ladar?

Campo Essencial

PERD_PALA

35-Sinais e Sintomas/Outros

Va rcha r2(1)

1-Si m
2-Nã o
9-Ignorado

Pa ci ente
Campo Essencial
a presentou outro(s)
s i ntoma(s)?

OUTRO_SIN

35-Sinais
(Descrição)

Va rcha r2(30)

Li s tar outros sinais
e s i ntomas

OUTRO_DES

Sintomas/Desconforto

e

Sintomas/Outros

Campo Essencial
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a presentados pelo
pa ci ente.

Ha bilitado s e selecionado categoria 1-Sim em Sinais e Sintomas/Outros.

36-Fatores de risco

Va rcha r2 (1)

1-Si m
2-Nã o
9-Ignorado

Pa ci ente a presenta Campo Essencial
a l gum fator de risco

FATOR_RISC

36-Fatores de risco/ Puérpera

Va rcha r2 (1)

1-Si m
2-Nã o
9-Ignorado

Pa ci ente é
Campo Essencial
puérpera ou
Ha bilitado s e selecionado no campo 8- Sexo Feminino.
pa rturiente (mulher
que pariu
recentemente – até
45 di as do parto)?

PUERPERA

36-Fatores
de
risco/
Cardiovascular Crônica

Doença

Va rcha r2 (1)

1-Si m
2-Nã o
9-Ignorado

Pa ci ente possui
Doença
Ca rdi ovascular
Crôni ca ?

Campo Essencial

CARDIOPATI

36-Fatores
de
risco/
Hematológica Crônica

Doença

Va rcha r2 (1)

1-Si m
2-Nã o
9-Ignorado

Pa ci ente possui
Doença
Hema tológica
Crôni ca ?

Campo Essencial

HEMATOLOGI

36-Fatores de risco/ Síndrome de
Down

Va rcha r2 (1)

1-Si m
2-Nã o
9-Ignorado

Pa ci ente possui
Síndrome de
Down?

Campo Essencial

SIND_DOWN

36-Fatores de risco/ Doença Hepática
Crônica

Va rcha r2 (1)

1-Si m
2-Nã o
9-Ignorado

Pa ci ente possui
Doença Hepática
Crôni ca ?

Campo Essencial

HEPATICA

36-Fatores de risco/ Asma

Va rcha r2 (1)

1-Si m
2-Nã o
9-Ignorado

Pa ci ente possui
As ma ?

Campo Essencial

ASMA

36-Fatores de risco/ Diabetes mellitus

Va rcha r2 (1)

1-Si m
2-Nã o
9-Ignorado

Pa ci ente possui
Di a betes mellitus?

Campo Essencial

DIABETES

36-Fatores
de
risco/
Neurológica Crônica

Doença

Va rcha r2 (1)

1-Si m
2-Nã o
9-Ignorado

Pa ci ente possui
Doença
Neurológica?

Campo Essencial

NEUROLOGIC

Outra

Va rcha r2 (1)

1-Si m
2-Nã o
9-Ignorado

Pa ci ente possui
Campo Essencial
outra pneumopatia
crôni ca?

PNEUMOPATI

36-Fatores de risco/ Imunodeficiência

Va rcha r2 (1)

1-Si m

Pa ci ente possui

IMUNODEPRE

36-Fatores
de
risco/
Pneumatopatia Crônica

Campo Essencial
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ou Imunodepressão

2-Nã o
9-Ignorado

Imunodeficiência
ou Imunodepressão
(di minuição da
funçã o do sistema
i munológico)?

36-Fatores de risco/ Doença Renal
Crônica

Va rcha r2 (1)

1-Si m
2-Nã o
9-Ignorado

Pa ci ente possui
Doença Renal
Crôni ca ?

Campo Essencial

RENAL

36-Fatores de risco/ Obesidade

Va rcha r2 (1)

1-Si m
2-Nã o
9-Ignorado

Pa ci ente possui
obesidade?

Campo Essencial

OBESIDADE

36-Fatores de
(Descrição IMC)

Va rcha r2(3)

risco/

Obesidade

36-Fatores de risco/ Outros

36-Fatores
(Descrição)

de

risco/

Va rcha r2(1)

Outros

37-Recebeu vacina contra Gripe na
última campanha?

1-Si m
2-Nã o
9-Ignorado

Va rcha r2(30)

Va rcha r2 (1)

1-Si m
2-Nã o
9-Ignorado

Va l or do IMC
Campo Essencial
(Índice de Ma ssa
Corpora l) do
Ha bilitado s e selecionado categoria 1-Sim em Fatores de risco/Obesidade.
pa ci ente calculado
pel o profissional de
s a úde.

OBES_IMC

Pa ci ente possui
outro(s ) fator(es)
de ri s co?

Campo Essencial

OUT_MORBI

Li s tar outro(s)
fa tor(es) de risco
do pa ciente.

Campo Essencial

MORB_DESC

Informar se o
pa ci ente foi
va ci nado contra
gri pe na última
ca mpanha, após
veri fi car a
documentação /
ca derneta.

Campo Essencial

Ha bilitado s e selecionado categoria 1-Sim em Fatores de risco/Outros.
VACINA

Ca s o o paciente
nã o tenha a
ca derneta,
di recionar a
pergunta para ele
ou res ponsável e
preencher o ca mpo
com o códi go
corres pondente a
SIVEP Gripe- Sistema de Inf ormação da Vigilância Epidemiológica da Gripe. Rev isado em: 27/07/2020.
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res posta.
38-Data da vacinação

Da te
DD/MM/AAAA

Da ta da última dose Campo Essencial
de va ci na contra
gri pe que o
Ha bilitado s e campo
pa ci ente tomou.
31-Recebeu va cina contra Gripe for i gual a 1.

DT_UT_DOSE

Da ta deve s er <= a data da digitação (data atual).
Se < 6 meses: a mãe recebeu a vacina?

Va rcha r2 (1)

1-Si m
2-Nã o
9-Ignorado

Se pa ciente < 6
mes es, a mãe
recebeu va cina?

Campo Essencial

MAE_VAC

Ha bilitar campo
Se a Idade do ca so for < 6 meses.

Se sim, data

Da te
DD/MM/AAAA

Se a mã e recebeu Campo Essencial
va ci na, qual a data?
Ha bilitado s e campo
Se < 6 mes es: a mãe recebeu a va cina for igual a 1.

DT_VAC_MAE

Da ta deve s er <= a data da digitação (data atual).
Se < 6 meses: a mãe amamenta a
criança?

Va rcha r2 (1)

1-Si m
2-Nã o
9-Ignorado

Se pa ciente < 6
mes es, a mãe
a ma menta a
cri a nça?

Campo Essencial

M_AMAMENTA

Ha bilitar campo se
Se a Idade do ca so for < 6 meses.

Se >= 6 meses e <= 8 anos: Data da
Da te
dose única 1/1
DD/MM/AAAA

Se >= 6 meses e <= 8 anos: Data da 1ª
Da te
dose
DD/MM/AAAA

Se >= 6 meses e <= 8 anos: Data da 2ª
Da te
dose
DD/MM/AAAA

39-Usou antiviral para gripe?

Va rcha r2 (1)

1-Si m

Se >= 6 mes es e <=
8 a nos, data da
dos e única para
cri a nças vacinadas
em ca mpanhas de
a nos a nteriores

Campo Essencial

Se >= 6 mes es e <=
8 a nos, data da 1ª
dos e para cri anças
va ci nadas pela
pri meira vez

Campo Essencial

Se >= 6 mes es e <=
8 a nos data da 2ª
dos e para cri anças
va ci nadas pela
pri meira vez

Campo Essencial

DT_DOSEUNI

Ha bilitar campo
Se a Idade do ca so for >= 6 meses e <= 8 a nos
DT_1_DOSE

Ha bilitar campo
Se a Idade do ca so for >= 6 meses e <= 8 a nos
DT_2_DOSE

Ha bilitar campo
Se a Idade do ca so for >= 6 meses e <= 8 a nos

Fez us o de a ntiviral Campo Essencial

ANTIVIRAL

SIVEP Gripe- Sistema de Inf ormação da Vigilância Epidemiológica da Gripe. Rev isado em: 27/07/2020.
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40-Qual antiviral?

Va rcha r2 (1)

Qual antiviral /Outro, especifique

Va rcha r2(30)

41-Data do início do tratamento

2-Nã o
9-Ignorado

pa ra tra tamento da
doença?

1- Os el tamivir
2- Za na mivir
3- Outro

Qua l antivi ral
uti l izado?

Da te
DD/MM/AAAA

Campo Essencial
Ha bilitado s e campo 39- Qual antiviral? for i gual a 1.

TP_ANTIVIR

Se o a ntiviral
Campo Essencial
uti l izado não foi
Os eltamivi r ou
Ha bilitado s e campo 40- Qual antiviral? for i gual a 3.
Za namivir, i nformar
qua l a ntiviral foi
uti l izado.

OUT_ANTIV

Da ta em que foi
i ni ciado o
tra ta mento com o
a nti viral.

DT_ANTIVIR

Campo Essencial
Ha bilitado s e campo 39-Usou antiviral para gripe? for i gual a 1.
Da ta deve s er <= a data da digitação (data atual).

42-Houve internação?

Va rcha r2(1)

43-Data da internação por SRAG

1-Si m
2-Nã o
9-Ignorado

Da te
DD/MM/AAAA

O pa ci ente foi
i nternado?

Campo Essencial

HOSPITAL

Ca s o o campo não seja igual a 1 – Sim o sistema emitirá um aviso indicando
que não atende a definição de caso.
Da ta em que o
pa ci ente foi
hos pitalizado.

Campo Obrigatório

DT_INTERNA

Da ta deve ser maior ou igual a 2- Data de 1ºs sintomas e menor ou igual a
da ta da digitação (atual).

44-UF de internação

Va rcha r2(2)

Ta bela com códi go e siglas Uni dade Federativa Campo Essencial
da s UF pa dronizados pelo de i nternação do
IBGE.
pa ci ente.
Ha bilitado s e campo 42-Houve internação? for i gual a 1

SG_UF_INTE

Regional de Saúde de Internação
Código (IBGE)

Va rcha r2 (6)

Ta bela com código e nomes
da s Regionais de Saúde dos
muni cípios de i nternação
pa dronizados pelo IBGE.

ID_RG_INTE OU
CO_RG_INTE

45-Município
Código(IBGE)

de

internação/

Va rcha r2 (20)

Regi onal de Saúde
onde está
l oca lizado o
Muni cípio de
i nternação do
pa ci ente.

Ta bela com código e nomes Muni cípio onde
dos
Muni cípios es tá l ocalizado a
pa dronizados pelo IBGE.
Uni dade de Saúde
onde o paciente
i nternou.

Campo Interno
Preenchendo o nome da regional de saúde de internação, o código é
preenchido automaticamente, e vi ce-versa.

Campo Essencial

ID_MN_INTE OU
CO_MU_INTE

Ha bilitado s e campo 42-Houve internação? for i gual a 1
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46-Unidade de Saúde de internação/
Código CNES

47-Internado em UTI?

Va rcha r2(20)

Va rcha r2(1)

Ta bela com códi gos CNES e Uni dade Sentinela
nomes da s Uni dades de que realizou a
Sa úde.
i nternação do
pa ci ente.
1-Si m
2-Nã o
9-Ignorado

Campo Essencial

ID_UN_INTE OU
CO_UN_INTE

Ha bilitado s e campo 42-Houve internação? for i gual a 1

O pa ci ente foi
Campo Essencial
i nternado em UTI?

UTI

48-Data da entrada na UTI

Da te
DD/MM/AAAA

Da ta de entrada do Campo Essencial
DT_ENTUTI
pa ci ente na
uni dade de Terapia Ha bilitado s e campo 47-Internado em UTI? for i gual a 1.
i ntensiva (UTI).
Da ta deve s er maior ou igual a 2-Data de 1ºs sintomas da SRAG e menor ou
i gual a data da digitação (atual).

49-Data da saída da UTI

Da te
DD/MM/AAAA

Da ta em que o
Campo Essencial
pa ci ente saiu da
Uni dade de Terapia Ha bilitado s e campo 47-Internado em UTI? for i gual a 1.
i ntensiva (UTI).
Da ta deve s er maior ou igual a 48-Data da entrada na UTI e menor ou i gual
a da ta da digitação (atual).

DT_SAIDUTI

SUPORT_VEN

50-Uso de suporte ventilatório?

Va rcha r2(1)

1-Si m, i nvasivo
2-Si m, não invasivo
3-Nã o
9-Ignorado

O pa ci ente fez uso
de s uporte
venti latório?

51- Raio X de Tórax

Va rcha r2(1)

1-Norma l
2-Infiltrado intersticial
3-Cons olidação
4-Mi s to
5-Outro
6-Nã o realizado
9-Ignorado

Informar resultado Campo Essencial
de Ra io X de Tórax.

RAIOX_RES

Informar o
res ultado do RX de Campo Essencial
tóra x s e
s elecionado a
Ha bilitado de ca mpo 51- Raio X de Tórax = 5 (Outro).
opçã o 5-Outro.

RAIOX_OUT

Se rea lizou RX de
Campo Essencial
Tóra x, es pecificar a
da ta do exame.
Ha bilitado s e campo 51- Raio X de Tórax for i gual a 1, 2, 3, 4 ou 5.

DT_RAIOX

Raio X de Tórax/ Outro (especificar)
Va rcha r2(30)

52-Data do Raio X

53- Aspecto Tomografia

Da ta
DD/MM/AAAA
Number(3)

1-Ti pico COVID-19
Informar o
2- Indeterminado COVID-19 res ultado da

Campo Essencial

Campo Essencial

TOMO_RES
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3- Atípi co COVID-19
tomogra fia.
4- Nega tivo para Pneumonia
5- Outro
6-Nã o realizado
9-Ignorado
Aspecto Tomografia/Outro
(especificar)

Va rcha r2(100)

54- Data da Tomografia

Da ta
DD/MM/AAAA

55-Coletou amostra?

56-Data da Coleta

57-Tipo de amostra

Tipo de amostra/Outra

58-Nº da Requisição do GAL

Va rcha r2 (1)

1-Si m
2-Nã o
9-Ignorado

Da te
DD/MM/AAAA

Va rcha r2(30)

Va rcha r2(30)

1-Secreção
de
Na soorofa ringe
2-La va do Broco-alveolar
3-Teci do post-mortem
4-Outra , qual?
5-LCR
9-Ignorado

Informar o
res ultado da
tomogra fia se
s elecionado a
opçã o 5-Outro

TOMO_OUT
Campo Essencial
Ha bilitado de ca mpo 53- Aspecto Tomografia = 5 (Outro

Se rea lizou
tomogra fia,
es pecificar a data
do exa me.

Campo Essencial
Ha bilitado s e campo 53- Aspecto Tomografia for i gua l a 1, 2, 3, 4 ou 5.

DT_TOMO

Foi realizado coleta Campo Essencial
de a mostra para
rea lização de teste
di a gnóstico?

AMOSTRA

Da ta da coleta da
Campo Essencial
a mostra para
rea lização do teste Ha bilitado de ca mpo 55-Coletou amostra? = 1.
di a gnóstico.
Da ta deve s er maior ou igual a 2-Data de 1ºs sintomas e menor ou i gual a
da ta da digitação (atual).

DT_COLETA

Ti po da amostra
cl íni ca coletada
pa ra o teste
di a gnóstico.

Campo Essencial

TP_AMOSTRA

Des crição do tipo
da a mostra cl ínica,
ca s o diferente das
l i stadas nas
ca tegorias do
ca mpo.

Campo Essencial

Número da
requisição de
exa mes gerado

Campo Essencial

Ha bilitado de ca mpo 55-Coletou amostra? = 1.

OUT_AMOST

Ca mpo habilitado s e selecionado ca tegoria 4-Outra, qual em Tipo de
a mostra.

REQUI_GAL
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pel o s istema GAL.
59- Tipo do Teste antigênico

Number(3)

60- Data do resultado teste
Antigênico

1-Imunofluorescência (IF)
2- Tes te rá pido a ntigênico

Da ta
DD/MM/AAAA

Ti po do teste
a nti gênico que foi
rea lizado.

Campo Essencial
TP_TES_AN

Da ta do resultado Campo Essencial
do tes te a ntigênico.
Da ta deve s er maior ou igual a 56- Data da Coleta

61- Resultado do Teste Antigênico

Va rcha r2(1)

1-pos itivo
2-Nega tivo
3- Inconclusivo
4-Nã o realizado
5-Agua rdando resultado
9-Ignorado

62-Laboratório que realizou o Teste
antigênico

Va rcha r2(70)

Nomes dos La boratórios La boratório
ca da strados no sistema
res ponsável pela
l i beração do
res ultado do teste
a nti gênico.

Campo Essencial

Campo Essencial

DT_RES_AN

Res ultado do Teste Campo Essencial
RES_AN
Anti gênico
Es te ca mpo vi rá marcado com 5-Aguardando Resultado e estará habilitado se
o ca mpo 55-Coletou amostra? = 1

LAB_AN

Ha bilitado s e selecionado categoria 1-Positivo, 2-Negativo ou 3-Inconclusivo
Preenchendo o nome do La boratório, o código é preenchido
a utomaticamente, ou vice -versa

62-Laboratório que realizou o Teste
antigênico

Va rcha r2(7)

Ta bela com códigos CNES

63-Agente
etiológico
Antigênico.
Positivo para Influenza?

–

Teste

Va rcha r2(1)

1-Si m
2-Nã o
9-Ignorado

Res ultado do Teste Campo Essencial
Anti gênico que foi
pos itivo para
Infl uenza

63-Agente
etiológico
Antigênico.
Se sim, qual Influenza?

–

Teste

Va rcha r2(1)

1-Infl uenza A
2-Infl uenza B

Res ultado do Teste Campo Essencial
TP_FLU_AN
Anti gênico, para o
ti po de Influenza.
Ha bilitado s e ca mpo 63-Agente etiológico – Teste Antigênico: Positivo para
Influenza? = 1.

63-Agente
Antigênico.

–

Teste

Va rcha r2 (1)

1-Si m
2-Nã o
9-Ignorado

Res ultado do Teste Campo Essencial
Anti gênico, que foi
pos itivo para outro
vírus res piratório.

POS_AN_OUT

63-Agente
etiológico
Antigênico.
SARS-CoV-2

–

Teste

Va rcha r2(1)

1-ma rca do pelo usuário
Va zi o - nã o marcado

Res ultado do Teste Campo Essencial
Anti gênico, para
SARS-CoV-2.
Ha bilitado s e campo 63-Agente etiológico, Teste Antigênico.
Positivo para outros vírus? = 1.

AN_SARS2

63-Agente
Antigênico.

–

Teste

Va rcha r2(1)

1-ma rca do pelo usuário
Va zi o - nã o marcado

Res ultado do Teste Campo Essencial
Anti gênico, para

AN_VSR

etiológico

Positivo para outros vírus?

etiológico

CO_LAB_AN
POS_AN_FLU
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VSR

VSR.

63-Agente
etiológico
Antigênico.
Parainfluenza 1

–

Teste

63-Agente etiológico – Teste
Antigênico.
Parainfluenza 2

Ha bilitado s e campo 63-Agente etiológico, Teste Antigênico.
Positivo para outros vírus? = 1.

Va rcha r2 (1)

1-ma rca do pelo usuário
Va zi o - nã o marcado

Res ultado do Teste Campo Essencial
Anti gênico, para
Pa ra i nfluenza 1.
Ha bilitado s e campo 63-Agente etiológico, Teste Antigênico.
Positivo para outros vírus? = 1.

AN_PARA1

Va rcha r2 (1)

1-ma rca do pelo usuário
Va zi o - nã o marcado

Res ultado do Teste Campo Essencial
Anti gênico.
Ha bilitado s e campo 63-Agente etiológico, Teste Antigênico
Pa ra i nfluenza 2.
Positivo para outros vírus? = 1.

AN_PARA2

63-Agente
etiológico
Antigênico.
Parainfluenza 3

–

Teste

Va rcha r2(1)

1-ma rca do pelo usuário
Va zi o - nã o marcado

Res ultado do Teste Campo Essencial
Anti gênico.
Pa ra i nfluenza 3.
Ha bilitado s e campo 63-Agente etiológico, Teste Antigênico.
Positivo para outros vírus? = 1.

AN_PARA3

63-Agente
Antigênico.
Adenovírus

–

Teste

Va rcha r2(1)

1-ma rca do pelo usuário
Va zi o - nã o marcado

Res ultado do Teste Campo Essencial
Anti gênico.
Adenovírus.
Ha bilitado s e campo 63-Agente etiológico, Teste Antigênico.
Positivo para outros vírus? = 1.

AN_ADENO

Teste

Va rcha r2 (1)

1-ma rca do pelo usuário
Va zi o - nã o marcado

Res ultado do Teste Campo Essencial
Anti gênico.
Outro vírus
Ha bilitado s e campo 63-Agente etiológico, Teste Antigênico.
res piratório.
Positivo para outros vírus? = 1.

AN_OUTRO

63- Agente etiológico – Teste
Antigênico.
Outro vírus respiratório (Descrição)

Va rcha r2(30)

Nome do outro Campo Essencial
vírus res piratório
i dentificado pelo Ha bilitado s e campo 63-Agente etiológico, Teste Antigênico.
Teste Antigênico.
Positivo para outros vírus? = 1.

DS_AN_OUT

64-Resultado
da
RT-PCR/outro
método por Biologia Molecular

Va rcha r2 (1)

etiológico

63- Agente etiológico
Antigênico.
Outro vírus respiratório

–

65-Data do Resultado RT-PCR/outro
Da te
método por Biologia Molecular
DD/MM/AAAA

1-Detectável
2-Nã o Detectável
3-Inconclusivo
4-Nã o Realizado
5-Agua rdando Resultado
9-Ignorado

Res ultado do teste Campo Essencial
PCR_RESUL
de RT-PCR/outro
método por
Es te ca mpo vi rá marcado com 5-Aguardando Resultado e estará habilitado se
Bi ologia Molecular. o ca mpo 55-Coletou amostra? = 1.

Da ta do Resultado Campo Essencial
RT-PCR/outro
método por
Ca mpo habilitado s e selecionado ca tegoria 1-Detectável, 2-Não Detectável
Bi ologia Molecular ou 3-Inconclusivo em Resultado da RT-PCR/outro método por Biologia
Molecular.

DT_PCR

Data deve ser >= a data da coleta- campo 56.
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66- Agente etiológico – RT-PCR/outro
método por Biologia Molecular:
Positivo para Influenza?

Va rcha r2 (1)

1-Si m
2-Nã o
9-Ignorado

Res ultado da RTPCR foi positivo
pa ra Influenza

Campo Essencial

POS_PCRFLU

66- Agente etiológico – RT-PCR/outro
método por Biologia Molecular:
Se sim, qual Influenza?

Va rcha r2(1)

1-Infl uenza A
2-Infl uenza B

Res ultado
di a gnóstico do RTPCR pa ra o tipo de
Infl uenza.

Campo Essencial

TP_FLU_PCR

66- Agente etiológico – RT-PCR/outro
método por Biologia Molecular:
Se Influenza A, qual subtipo?

Va rcha r2(1)

1-Infl uenza A(H1N1)pdm09 Subti po para
2-Infl uenza A (H3N2)
Infl uenza A.
3-Infl uenza A não s ubtipado
4-Infl uenza A não s ubtipável
5-Inconclusivo
6-Outro, es pecifique:

66- Agente etiológico – RT-PCR/outro Va rcha r2 (30)
método por Biologia Molecular:
Se Influenza A, qual subtipo? Outro,
especifique:
66- Agente etiológico – RT-PCR/outro
método por Biologia Molecular:
Se Influenza B, qual linhagem?

Va rcha r2(1)

Ha bilitado s e campo 66-Agente etiológico – RT_PCR/outro método por
Biologia Molecular: Positivo para Influenza? = 1.
Campo Essencial

PCR_FLUASU

Ha bilitado s e campo 66-Agente etiológico – RT_PCR/outro método por
Biologia Molecular: Se sim, qual Influenza? = 1.

Outro s ubtipo para Campo Essencial
FLUASU_OUT
Infl uenza A.
Ha bilitado s e Agente etiológico – RT-PCR/outro método por Biologia
Molecular:
Se Influenza A, qual subtipo? = 6.
1-Vi ctoria
2-Ya ma gatha
3-Nã o realizado
4-Inconclusivo
5-Outro, es pecifique:

66- Agente etiológico – RT-PCR/outro Va rcha r2 (30)
método por Biologia Molecular:
Se Influenza B, qual linhagem? Outro,
especifique:

Li nhagem para
Infl uenza B.

Campo Essencial

PCR_FLUBLI

Ha bilitado s e campo 66-Agente etiológico – RT_PCR/outro método por
Biologia Molecular: Se sim, qual Influenza? = 2.
Outra l inhagem
pa ra Influenza B.

Campo Essencial

FLUBLI_OUT

Ha bilitado s e 66- Agente etiológico – RT-PCR/outro método por Biologia
Molecular:
Se Influenza B, qual linhagem? = 5.

66- Agente etiológico – RT-PCR/outro
método por Biologia Molecular:
Positivo para outros vírus?

Va rcha r2 (1)

1-Si m
2-Nã o
9-Ignorado

Res ultado da RTPCR foi positivo
pa ra outro vírus
res piratório

Campo Essencial

66- Agente etiológico – RT-PCR/outro
método por Biologia Molecular:
SARS-CoV-2

Va rcha r2 (1)

1-ma rca do pelo usuário
Va zi o - nã o marcado

Res ultado
Campo Essencial
PCR_ SARS2
di a gnóstico do RTPCR pa ra ( SARS-CoV- Ha bilitado s e ca mpo 66- Agente etiológico – RT-PCR/outro método por
2 ).
Biologia Molecular:
Positivo para outros vírus? = 1.

66- Agente etiológico – RT-PCR/outro
método por Biologia Molecular:
VSR

Va rcha r2 (1)

1-ma rca do pelo usuário
Va zi o - nã o marcado

Res ultado
di a gnóstico do RTPCR pa ra (VSR).

Campo Essencial

POS_PCROUT

PCR_VSR

Ha bilitado s e ca mpo 66- Agente etiológico – RT-PCR/outro método por
SIVEP Gripe- Sistema de Inf ormação da Vigilância Epidemiológica da Gripe. Rev isado em: 27/07/2020.
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Biologia Molecular:
Positivo para outros vírus? = 1
66- Agente etiológico – RT-PCR/outro
método por Biologia Molecular:
Parainfluenza 1

Va rcha r2 (1)

1-ma rca do pelo usuário
Va zi o - nã o marcado

66- Agente etiológico – RT-PCR/outro
método por Biologia Molecular:
Parainfluenza 2

Va rcha r2 (1)

66- Agente etiológico – RT-PCR/outro
método por Biologia Molecular:
Parainfluenza 3

Va rcha r2 (1)

66- Agente etiológico – RT-PCR/outro
método por Biologia Molecular:
Parainfluenza 4

Va rcha r2 (1)

66- Agente etiológico – RT-PCR/outro
método por Biologia Molecular:
Adenovírus

Va rcha r2 (1)

66- Agente etiológico – RT-PCR/outro
método por Biologia Molecular:
Metapneumovírus

Va rcha r2 (1)

1-ma rca do pelo usuário
Va zi o - nã o marcado

Res ultado
Campo Essencial
PCR_METAP
di a gnóstico do RTPCR pa ra
Ha bilitado s e ca mpo 66- Agente etiológico – RT-PCR/outro método por
Meta pneumovírus. Biologia Molecular:
Positivo para outros vírus? = 1

66- Agente etiológico – RT-PCR/outro
método por Biologia Molecular:
Bocavírus

Va rcha r2 (1)

1-ma rca do pelo usuário
Va zi o - nã o marcado

Res ultado
Campo Essencial
PCR_BOCA
di a gnóstico do RTPCR pa ra Bocavírus. Ha bilitado s e ca mpo 66- Agente etiológico – RT-PCR/outro método por
Biologia Molecular:
Positivo para outros vírus? = 1

66- Agente etiológico – RT-PCR/outro
método por Biologia Molecular:
Rinovírus

Va rcha r2 (1)

1-ma rca do pelo usuário
Va zi o - nã o marcado

Res ultado
Campo Essencial
PCR_RINO
di a gnóstico do RTPCR pa ra Rinovírus. Ha bilitado s e ca mpo 66- Agente etiológico – RT-PCR/outro método por

1-ma rca do pelo usuário
Va zi o - nã o marcado

1-ma rca do pelo usuário
Va zi o - nã o marcado

1-ma rca do pelo usuário
Va zi o - nã o marcado

1-ma rca do pelo usuário
Va zi o - nã o marcado

Res ultado
di a gnóstico do RTPCR pa ra
Pa ra i nfluenza 1.

Campo Essencial

Res ultado
di a gnóstico do RTPCR pa ra
Pa ra i nfluenza 2.

Campo Essencial

Res ultado
di a gnóstico do RTPCR pa ra
Pa ra i nfluenza 3.

Campo Essencial

PCR_PARA1

Ha bilitado s e ca mpo 66- Agente etiológico – RT-PCR/outro método por
Biologia Molecular:
Positivo para outros vírus? = 1
PCR_PARA2

Ha bilitado s e ca mpo 66- Agente etiológico – RT-PCR/outro método por
Biologia Molecular:
Positivo para outros vírus? = 1
PCR_PARA3

Ha bilitado s e ca mpo 66- Agente etiológico – RT-PCR/outro método por
Biologia Molecular:
Positivo para outros vírus? = 1

Res ultado
di a gnóstico do RTPCR pa ra
Pa ra i nfluenza 4.

Campo Essencial

Res ultado
di a gnóstico do RTPCR pa ra
Adenovírus.

Campo Essencial

PCR_PARA4

Ha bilitado s e ca mpo 66- Agente etiológico – RT-PCR/outro método por
Biologia Molecular:
Positivo para outros vírus? = 1
PCR_ADENO

Ha bilitado s e ca mpo 66- Agente etiológico – RT-PCR/outro método por
Biologia Molecular:
Positivo para outros vírus? = 1
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Biologia Molecular:
Positivo para outros vírus? = 1
66- Agente etiológico – RT-PCR/outro
método por Biologia Molecular:
Outro vírus respiratório, especifique:

Va rcha r2 (1)

1-ma rca do pelo usuário
Va zi o - nã o marcado

66- Agente etiológico – RT-PCR/outro Va rcha r2 (30)
método por Biologia Molecular:
Outro vírus respiratório (Descrição)

67-Laboratório que
PCR/outro método
Molecular
Código (CNES)

realizou RTpor Biologia

68- Tipo de Amostra Sorológica para
SARS-Cov-2

Va rcha r2 (7)

Number(3)

Campo Essencial

Nome do outro
vírus res piratório
i dentificado pelo
RT-PCR.

Campo Essencial

1- Sa ngue/plasma/soro
2-Outra , qual?
9-Ignorado

Campo Essencial

Da ta
DD/MM/AAAA

DS_PCR_OUT

Ha bilitado s e 66- Agente etiológico – RT-PCR/outro método por Biologia
Molecular:
Outro vírus respiratório, especifique:
Campo Essencial

Ti po de a mostra
s orológica que foi
col etada.

PCR_OUTRO

Ha bilitado s e ca mpo 66- Agente etiológico – RT-PCR/outro método por
Biologia Molecular:
Positivo para outros vírus? = 1

Ta bela com códi gos CNES e La boratório
nomes dos La boratórios res ponsável pela
ca da strados no sistema.
l i beração do
res ultado do teste
di a gnóstico (RTPCR) da a mostra do
pa ci ente.

Tipo de Amostra Sorológica para SARSCov-2/Outra, qual?

69- Data da coleta

Res ultado
di a gnóstico do RTPCR pa ra Outro
vírus res piratório.

LAB_PCR OU
CO_LAB_PCR

Ha bilitado s e selecionado categoria 1-Detectável, 2-Não Detectável ou 3Inconclusivo em 66-Resultado da RT-PCR/outro método por Biologia
Molecular.
Preenchendo o nome do La boratório, o código é preenchido
a utomaticamente, ou vice -versa.
TP_AM_SOR

Des crição do tipo
Campo Essencial
da a mostra cl ínica,
ca s o diferente das Ca mpo habilitado s e selecionado ca tegoria 2-Outra, qual?
l i stadas na
em Ti po de Amostra Sorológica.
ca tegoria um (1) do
ca mpo.

SOR_OUT

Da ta da coleta do
ma terial para
di a gnóstico por
Sorol ogia.

DT_CO_SOR

Campo Essencial
Ha bilitado de ca mpo 55-Coletou amostra? = 1.
Da ta deve s er maior ou igual a 2-Data de 1ºs sintomas e menor ou i gual a
da ta da digitação (atual).

70- Tipo de Sorologia para SARS-Cov-2

Number(3)

1-Tes te rá pido
2-El i sa
3- Qui mi luminescência
4- Outro, qua l

Ti po do Teste
Sorol ógico que foi
rea lizado

Campo Essencial

TP_SOR
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70- Tipo de Sorologia para SARS-Cov-2 Va rcha r 2(100)

Des crição do tipo
Campo Essencial
de Tes te Sorológico Campo habilitado se selecionado categoria 4-Outro, qual?
em Tipo de Sorologia.

OUT_SOR

70- Tipo de Sorologia para SARS-Cov- Va rcha r 2(100)
2/Outro, qual?

Outro ti po de
a mostra Sorológica

SOR_OUT

70- Resultado do Teste Sorológico para
SARS-CoV-2:

Va rcha r2(1)

1-Pos i tivo
2-Nega tivo
3-Inconclusivo
4-Nã o realizado
5-Agua rda resultado
9 Ignorado

Res ultado da
Sorol ogia para
SARS-CoV-2

Campo Essencial

RES_ SOR

70- Resultado do Teste Sorológico para
SARS-CoV-2:

Va rcha r2(1)

IgG

Res ultado da
Sorol ogia para
SARS-CoV-2

Campo Essencial

RES_IGG

70- Resultado do Teste Sorológico para
SARS-CoV-2:

Va rcha r2(1)

IgM

Res ultado da
Sorol ogia para
SARS-CoV-2

Campo Essencial

RES_IGM

70- Resultado do Teste Sorológico para
SARS-CoV-2:

Va rcha r2(1)

IgA

Res ultado da
Sorol ogia para
SARS-CoV-2

Campo Essencial

RES_IGA

71- Data do Resultado

72-Classificação final do caso

72-Classificação final do caso
3-SRAG por outra causa , qual:

Da te
DD/MM/AAAA

Va rcha r2(1)

Va rcha r2(30)

1-SRAG por i nfluenza
2-SRAG por outro vírus
res piratório
3-SRAG por outro a gente
eti ológico, qual:
4-SRAG nã o especificado
5-SRAG por COVID-19

Da ta do Resultado Campo Essencial
do Tes te Sorológico
Data deve ser maior ou igual a 69- Data da Coleta

DT_RES

Di a gnóstico final do Campo Obrigatório
ca s o.

CLASSI_FIN

Se ti ver resultados
di vergentes entre
a s metodologias
l a boratoriais,
pri ori zar o
res ultado do RTPCR.
Des crição de qual
outro a gente
eti ológico foi
i dentificado

Campo Obrigatório

CLASSI_OUT

Se ca mpo 72-Classificação final do caso = 3.
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Ha bilitado s e campo 72-Classificação final do caso = 3.
73–Critério de Encerramento

Va rcha r2(1)

1. La boratorial
2. Cl íni co Epidemiológico
3. Cl íni co
4. Cl íni co Imagem

Indicar qual o
cri téri o de
confi rmação.

Campo Essencial

CRITERIO

74–Evolução do caso

Va rcha r2(1)

1-Cura
2-Óbi to
3- Óbi to por outras ca usas
9-Ignorado

Evol uçã o do caso

Campo Essencial

EVOLUCAO

Da ta da alta ou
óbi to

Campo Essencial

DT_EVOLUCA

75–Data da alta ou óbito

Da te
DD/MM/AAAA

Da ta da alta ou do óbito deve s er > ou = a data dos primeiros sintomas e <=
a da ta da digitação (atual).
Ha bilitado s e campo 74- Evolução do caso = 1 ou 2.
76-Data do Encerramento

Da te
DD/MM/AAAA

Da ta do
encerramento do
ca s o.

Campo Obrigatório

DT_ENCERRA

Se o ca mpo 72- Cl assificação final do ca so estiver preenchido.
Da ta do encerramento deve ser > ou = a da ta do preenchimento.
Da ta do encerramento deve ser < ou = a da ta da digitação (atual).

77- Número D.O

Número da
Decl aração de
Óbi to

Campo Essencial

NU_DO

Ha bilitado s e o campo 74- Evol ução do caso = 2

78-Observações

Va rcha r2(999)

Outra s observações Campo Opcional
s obre o paciente
cons ideradas
perti nentes.

OBSERVA

79-Profissional de Saúde Responsável

Va rcha r2(60)

Nome completo do Campo Essencial
profi ssional de
s a úde (sem
a breviações)
res ponsável pela
noti ficação.

NOME_PROF

80-Registro Conselho/Matrícula

Va rcha r2(15)

Número do
cons elho ou
ma trícula do

REG_PROF

Campo Essencial
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profi ssional de
s a úde responsável
pel a notificação
(Ex: CRM/RJ 1234)
Data da digitação

Da te
DD/MM/AAAA

Da ta de inclusão do Campo Interno
DT_DIGITA
regi stro no sistema.
Preenchido a utomaticamente pelo s istema com a data da digitação da ficha.
Nã o é a data de preenchimento da ficha manualmente e sim a data em que
é di gitado no sistema.
Não é atualizada se houver alterações posteriores de dados.
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