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NOTA TÉCNICA Nº 54 - 08 DE ABRIL DE 2020
(ATUALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2020)

ORIENTAÇÕES SOBRE CRITÉRIOS DE CONFIRMAÇÃO DE DOENÇA
PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)
A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB), por meio da Diretoria de Vigilância
Epidemiológica (DIVEP), vem através deste documento, orientar as condutas relativas à
notificação de casos suspeitos de COVID-19, definiçao de casos operacionais e critérios a serem
adotados para coleta de material biológico.

I - Definições de Casos Operacionais
1. CASO SUSPEITO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)
DEFINIÇÃO

1:

SÍNDROME

GRIPAL

(SG):

indivíduo

com

quadro

respiratório

agudo,

caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que relatada, acompanhada de tosse OU dor
de garganta OU coriza OU dificuldade respiratória.
▪
EM CRIANÇAS (MENOS DE 2 ANOS DE IDADE): considera-se também obstrução
nasal, na ausência de outro diagnóstico específico.
▪

EM GESTANTES E IDOSOS: a febre pode estar ausente.

▪

OBS – A febre pode estar ausente especialmente (mas não exclusivamente) em

gestantes e idosos. Assim, diante de pacientes sem febre, mas com sinais e sintomas
respiratórios compatíveis com COVID-19, pode-se fazer a suspeição de SG por COVID-19. Devese considerar também critérios específicos de agravamento como sÍncope, confusão mental,
sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência.

DEFINIÇÃO

2:

SÍNDROME

RESPIRATÓRIA

AGUDA

GRAVE

(SRAG):

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 ou que evoluiu para óbito por SRAG independente da internação.
▪ EM CRIANÇAS: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, cianose,
tiragem intercostal, desidratação e inapetência.
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2. CASO CONFIRMADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)

NOTA TÉCNICA Nº 44 - 01 DE ABRIL DE 2020

EM 14
DE ABRIL DE 2020)
▪ (ATUALIZADA
POR CRITÉRIO
LABORATORIAL:
caso suspeito de SG ou SRAG com

Biologia molecular (RT-PCR em tempo real para detecção do vírus SARS- CoV2): com
resultado detectável para SARS-CoV2. Amostra clínica coletada, preferencialmente, até o sétimo
dia de início de sintomas, processada em laboratório público ou privado.
OBS: Ressalta-se que serão aceitos RT-PCR em tempo real para detecção do vírus SARSCOV2, realizados em indivíduos assintomáticos que trabalham na área da saúde ou contactantes
de casos confirmados.
 POR CRITÉRIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO
 Caso suspeito da COVID-19 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.
 Caso suspeito da COVID-19 com exames de imagens compatíveis.

 POR TESTE RÁPIDO, IMUNOFLUORESCÊNCIA, ELISA OU QUIMIOLUMINESCÊNCIA


Caso

suspeito

da

COVID-19

com

teste

imunológico

(Teste

Rápido

ou

quimioluminescência ou sorologia clássica para detecção de anticorpos) positivo para
anticorpos IgM e/ou IgG.

Visando garantir a utilização adequada e correta dos Testes Rápidos (TR) como auxílio
diagnóstico e para o encerramento adequado dos casos, orienta-se:
O TR sorológico deve atender aos critérios de qualidade referidos pelo Ministério da Saúde
(MS) com registro na ANVISA e ser validado pelo Instituto Nacional e Controle e Qualidade em
Saúde (INCQS).
O TR isoladamente não confirma nem exclui completamente o diagnóstico para COVID-19,
devendo ser usado como um teste para auxílio diagnóstico.
O resultado deve ser interpretado por um médico com auxílio dos dados clínicos e outros
exames laboratoriais.
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NOTA TÉCNICA Nº 44 - 01 DE ABRIL DE 2020

3. CASO DESCARTADO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 (COVID-19)
(ATUALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2020)

Caso suspeito de SG ou SRAG com resultado laboratorial negativo não detectável para
coronavírus SARS-CoV2 pelo método de RT-PCR em tempo real, considerando a oportunidade
da coleta OU confirmação laboratorial para outro agente etiológico.
É importante destacar que as amostras negativas para COVID-19 por teste molecular e que
sejam de pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), devem ser testadas para o
diagnóstico de Influenza e outros virus respiratórios.
Em áreas onde a COVID-19 encontra-se presente e com transmissão comunitária, um ou
mais resultados negativos de um mesmo caso suspeito não descartam a possibilidade de infecção
pelo virus SARS-CoV2, e os critérios clínicos devem basear as decisões para manejo dos
pacientes.
Testes rápidos negativos isoladamente não descartam a infecção pelo virus SARS-CoV2.
4. CASO INCONCLUSIVO: Caso suspeito da COVID-19 que foi notificado e cuja coleta de
amostra não tenha sido realizada, sem critérios clínico-epidemiológicos definidos.

II - Notificação dos Casos
A COVID-19 é uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) e
Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), segundo anexo II do
Regulamento Sanitário Internacional, portanto, um evento de saúde pública de notificação
imediata, como determina a Portaria de Consolidação Nº 04, anexo V, capítulo I, seção I.
Portanto, a notificação deve ser feita por profissionais e instituições de saúde do setor público ou
privado, em todo o território nacional.
▪

Casos de Síndrome Gripal (SG) devem seguir os fluxos já estabelecidos para a

notificação por meio do sistema e-SUS VE (http://notifica.saude.gov.br).
▪

Casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) hospitalizados devem ser

notificados no sistema de informação SIVEP-GRIPE (https://sivepgripe.saude.gov.br/sivepgripe).
▪

Óbitos por SRAG independente de internação devem ser notificados no SIVEP-

GRIPE.
▪

Casos confirmados da COVID-19 diagnosticados em laboratórios privados, cuja

técnica diagnóstica por biologia molecular já esteja validada pelo LACEN-BA, e que NÃO atendam
a nenhuma das definições de caso do item 1, deverão ser notificados preenchendo o formulário
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eletrônico endereço https://www.notifica.saude.gov.br.

NOTA TÉCNICA Nº 44 - 01 DE ABRIL DE 2020
(ATUALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2020)

OBS. – Os casos assintomáticos que forem testados deverão ser notificados no e-SUS VE
selecionando no campo Sintomas a opção “outros”, e no campo Descrição do Sintoma
escrever “assintomáticos”. Casos suspeitos de COVID-19 que não preencham os critérios
de SG ou SRAG, por exemplo, pacientes com perda do olfato ou do paladar, poderão ser
notificados como casos suspeitos, sendo tais sintomas devidamente registrados no e-SUS
VE.
III - Critérios Para Coleta
1. Biologia molecular (RT-PCR em tempo real, detecção do vírus SARS-CoV2)
Ficam mantidos os critérios estabelecidos na Nota Técnica COE SAÚDE nº 54 de 08 de
Abril de 2020, a saber:
1. Pacientes internados com suspeita de COVID-19;
2. Pacientes com síndrome respiratória aguda grave (SRAG);
3. Profissionais de saúde com síndrome gripal suspeitos de COVID-19, ou que tiveram contato
com casos confirmados de COVID-19 mesmo assintomáticos;
4. Pacientes que foram a óbito com suspeita de COVID-19 cuja coleta não pôde ter sido realizada
em vida;
5. Indivíduos institucionalizados durante investigação de surtos de COVID-19.
2. Teste Rápido Sorológico (para detecção de anticorpos)
a) Pacientes com quadro clínico-epidemiológico compatível com COVID-19;
b) Profissionais de segurança pública e de saúde em atividade, independente de sintomas;
c) Contato domiciliar de profissional de saúde ou de segurança pública em atividade,
independente dos sintomas;
d) Pessoas com 60 anos ou mais, sintomáticos ou não, residentes em instituições de longa
permanência de idosos, ou portadores de comorbidades de risco para complicação de
COVID-19.

OBS – No caso de uso de testes sorológicos para investigação de pacientes
sintomáticos, com quadro clínico-epidemiológico compatível com COVID-19, o teste
rápido sorológico deverá ser realizado pelo menos sete dias após o início dos sintomas.
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NOTA TÉCNICA Nº 44 - 01 DE ABRIL DE 2020

Reitera-se que estas são as recomendações informadas por evidências disponíveis até a

(ATUALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2020)

presente data e estão sujeitas a revisão mediante novas publicações e estudos científicos,
durante a vigência da pandemia.

http://pmwenceslauguimaraesba.imprensaoficial.org/
- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Segunda-feira
18 de maio de 2020
Ano IV • Edição Nº 715

-7Prefeitura Municipal de Wenceslau Guimarães - BA

Diário Oficial do
EXECUTIVO

NOTA TÉCNICA 5/2020

16/04/2020

SEI/MS - 0014457763 - Nota Técnica

Mi ist io da Saúde
Se eta ia de Ate ç o P i
ia

NOTA TÉCNICA Nº /
.

Saúde

-SAPS/MS

ASSUNTO

. .
A p ese te Nota T
i a es la e e e o e daç o atual de ealizaç o de testes
pa a dete ç o do ovo o o aví us SARS-CoV- .
.

pidos

DESCRIÇÃO

. .
O Mi ist io da Saúde ve divulga do sua est at gia p og essiva de ealizaç o de testes
so ol gi os de dete ç o do SARS-Cov- . At av s da NOTA TÉCNICA Nº /
- DESF/SAPS/MS, da NOTA
TÉCNICA Nº /
- SAPS/MS e da NOTA INFORMATIVA Nº /
- SAPS/MS, foi es la e ido
todo de
dist i uiç o dos testes pidos pa a dete ç o de a
o pos o t a o SARS-CoV- pa a os estados, Dist ito
Fede al e u i ípios, al
de deli eados os g upos p io it ios a o a de testage , as i di aç es de
ealizaç o do teste e as o dutas ap s a ealizaç o do es o.
. .
At o o e to, j fo a dist i uídos pelo Mi ist io da Saúde
ilh es de testes
pidos, o a p evis o de ue ais
ilh es seja dist i uídos at o ﬁ do
s de aio. Al
disso,
est p evista pa a essa se a a a a e tu a de ha a e to pú li o pa a a o p a de ais
ilh es de
testes pidos a se e dist i uídos. U
ua ta vo de ese va, ao edo de
ilh o de testes, ﬁ a
so a gua da do Mi ist io da Saúde, pa a e f e ta possíveis situaç es de e e g
ia, pa a ue possa
se dispo i ilizado e
situaç es de e essidade ext ao di
ia. Al
disso,
il testes se o
dispo i ilizados pa a ﬁ s de pes uisa, o i tuito de e
asa as de is es de polí as pú li as e
evid
ias o etas da dist i uiç o da COVIDo B asil .
. .
Co o a aio ofe ta de testes aos estados e u i ípios, o Mi ist io da Saúde e o e da
ue po tado es de o diç es de is o pa a o pli aç es da COVID- 9 e a populaç o e o o i a e te
a va ta
seja p og essiva e te i luídos a o a de testage .
. .

S o o diç es lí i as de is o pa a dese volvi e to de o pli aç es de COVID-

:

Cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, infartados, revascularizados,
arritmias);
Pneumopatias graves ou descompensados (asma moderada/grave, DPOC);
Imunodepressão por qualquer causa;
Doença renal crônica em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);
Diabetes mellitus, conforme juízo clínico; e
Gestação de alto risco.
. .
Out as o diç es de saúde ue po ve tu a ve ha a se i luídas essa lista ve s o atual
do P oto olo de Ma ejo ClÍ i o de COVIDa APS ta
i teg a o auto a a e te a o a de
testage .
. .
Po populaç o e o o i a e te a va, o o je vo de se o ais a a ge te possível a
o a de testage , e te de-se todos os i divíduos o idade e t e
e
a os.
. .
O teste pido dispo i ilizado pelo Mi ist io da Saúde, esse o e to de o i ado
SARS-CoV- An body test®, da fa i a te Gua gzhou Wo dfo Biote h Co. LTDA, e dete ta a
o pos
IgM/IgG o t a SARS-CoV- .
https://sei.saude.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=15894981&infra_si…
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. .
Esse teste foi a alisado pelo I s tuto Na io al de Co t ole de Qualidade e Saúde
INCQS da Fio uz e o teve pa e e sa sfat io. No B asil, a ep ese ta te legal da fa i a te
a
e p esa Cele Biote ologia S/A., ue dispo i iliza o es o teste a io al e te o o o e ONE STEP
COVID9 TEST®.
. .
Esse teste u liza a ost as de sa gue apila ou ve oso. Pa a a oleta de sa gue apila ,
e o e da-se a u lizaç o de la etas dispo íveis os se viços de saúde.
. .
A exe uç o e leitu a dos esultados deve se ealizadas po p oﬁssio ais da saúde de
ível
dio, o supe vis o, e/ou de ível supe io . O esultado
ve iﬁ ado ap s
i utos da
ealizaç o do teste, o fo e des ito a ula do p oduto, e ve iﬁ vel o vídeo de t ei a e to.
. .
os

Po se t ata de teste de dete ç o de a
o dia do i í io dos si to as.

. .
apli ado da
o pleta e
epide iol gi
p oﬁssio ais.

O ONE STEP COVIDa ei a e o p azo o
te o diag s o de
as
possível ue o

o pos

e ess io ue ele seja ealizado ap s

9 TEST® ap ese ta % de se si ilidade e % de espe iﬁ idade, se
eto. O esultado do teste isolada e te
o o ﬁ a e ex lui
COVID- . Co tudo, e
o ju to o
as i fo aç es lí i oesultado do teste seja u lizado pa a ualiﬁ a a de is o dos

. .
No aso da populaç o po tado a de o diç es lí i as de is o, o esultado do teste
ega vo eduz a ha e de ue a pessoa esteja i fe tada pelo SARS-CoV- . Co tudo
e ess io a te
a o pa ha e to lí i o p xi o. A e o e daç o do Mi ist io da Saúde
ue pessoas o
o diç es de is o seja a o pa hadas, p efe e ial e te pelo telefo e, a ada h, at o pleta
dias do i í io dos si to as. O Mi ist io ealiza isto de fo a auto a zada po
eio do TeleSUS. Assi ,
efo ça os ue todos os pa ie tes o diag s o de Sí d o e G ipal ligue pa a o
a ﬁ de se e
o ito ados. Ao si al de pio a do uad o lí i o
e ess ia avaliaç o p ese ial i ediata, pa a ue
seja to ada i te ve ç o ap op iada e te po opo tu o.
. .
No aso da populaç o e o o i a e te a va, se
o diç es de is o, es o o o
esultado ega vo do teste, suge e-se a a ute ç o do isola e to do i ilia , at o li ite de
dias
ap s o i í io dos si to as.
. .
O esultado do teste posi vo, ta to pa a po tado es de o diç es
i as o o pa a a
populaç o e o o i a e te a va, i di a a p ese ça de a
o pos o t a o SARS-CoV- , o ue sig iﬁ a
ue houve exposiç o ao ví us,
o se do possível deﬁ i ape as pelo esultado do teste se h ou
o
i fe ç o a va o o e to da testage . Ao esultado do teste i p es i dível a ide ﬁ aç o de si ais e
si to as de Sí d o e G ipal e o juízo li i o su se ue te. Te do e vista o e
io epide iol gi o
atual, pa a ﬁ s de o duta deve-se o side a ue essa pessoa uito p ovavel e te est o COVID- .
A pa
desse esultado, duas o dutas pode se dese adeadas:
1. A pessoa é considerada caso confirmado de COVID-19, com acompanhamento clínico próximo, e
avaliação imediata na Atenção Especializada somente em caso de piora dos sintomas. Ressalva-se que
não há indicação de encaminhamento para Atenção Especializada enquanto a pessoa apresentar
quadro leve e estável. É necessário realizar isolamento domiciliar de 14 dias, a contar do início dos
sintomas da pessoa com síndrome gripal e seus contatos domiciliares;
2. O teste imunológico positivo pode ser utilizado como marcador de imunidade contra o SARSCoV-2, ou seja, caso a pessoa apresente novo quadro de síndrome gripal nos próximos meses, parece
muito pouco provável que se trate de COVID-19.
. .
A pa
da i lus o da testage os g upos des itos essa Nota T
i a, e o side a do as
e o e daç es a te io es, o Mi ist io da Saúde ofe e e o teste so ol gi o pa a toda a populaç o ue
ap ese ta uad o de sí d o e g ipal e pe te e a u a das segui tes atego ias:
Profissionais de saúde e segurança em atividade;
Pessoa que resida no mesmo domicílio de um profissional de saúde ou segurança em atividade;
Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos;
Portadores de condições de saúde crônicas, e
https://sei.saude.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=15894981&infra_si…
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População economicamente ativa.
. .
Es
a-se ue % dessa populaç o i dese volve si to as de sí d o e g ipal ao lo go
dos p xi os eses, pe faze do u total de ,
ilh es de pessoas. Tal polí a de testage pe i
a ide ﬁ aç o dos asos o ﬁ ados de COVIDo
a uisiç o de i u idade, pe i do o
esta ele i e to do isola e to o
aio p e is o, e
o o o eto o as a vidades o
aio
segu a ça.
. .
E
ual ue
aso e o o
edida i dis i i ada, o Mi ist io da Saúde
e essidade dos uidados de higie e espi at ia e dista ia e to so ial.
.

efo ça a

NOTIFICAÇÃO

. .
O egist o do esultado i dividual, e
gest o e a to ada de de is es e saúde pú li a.

todos os testes

pidos, fo

e e i fo

aç es pa a a

. .
Pa a isso,
IMPRESCINDÍVEL o ﬁ a o aso suspeito de Sí d o e G ipal
eSUS-VE h ps:// o ﬁ a.saude.gov.
e i fo a o esultado do teste o a po espe íﬁ o.

o siste a

. .
Refo ça-se a i po t
ia de se egist a ta to o aso o lassiﬁ ado o o posi vo, ua to o
ega vo, pa a o p ovi e to de i fo aç es esse iais pa a o o ito a e to da epide ia o B asil.
.

CONCLUSÃO

. .
O Mi ist io da Saúde efo ça o pedido de apoio aos Estados, Dist ito Fede al e
Mu i ípios, pa a a ade uada e o eta ofe ta e uso dos testes pidos dispo i ilizados, a ﬁ de ga a
o
aio e e io popula io al, segu a ça te ap u a e papel epide iol gi o.
. .
Os se viços de saúde ue ofe e e e os testes s o espo s veis pela ealizaç o do es o
e
ual ue pessoa o igi
ia do
u i ípio e
uest o, de t o das i di aç es e p io idades
e o e dadas pelo Mi ist io da Saúde. No aso de p oﬁssio ais de saúde ou segu a ça pú li a e
a vidade, a ofe ta do exa e
o
est ita a esfe a de gest o do se viço o ual o exa e est se do
ofe e ido. Ou seja, os testes deve se ofe e idos a todos os p oﬁssio ais das esfe as u i ipais,
estadual, fede al ou o t atualizados, e a vidade a assist
ia ou a gest o, desde ue eside tes ou
e p egados o u i ípio.

LUCAS WOLLMANN
Di eto do Depa ta e to de Saúde da Fa ília
MAXIMILIANO DAS CHAGAS MARQUES
Di eto do Depa ta e to de Aç es P og a
as Est at gi as
ERNO HARZHEIM
Se et io de Ate ç o P i
ia

Saúde

SÔNIA MARIA FEITOSA BRITO
Di eto a do Depa ta e to de A
ulaç o Est at gi a de Vigil

ia e

Saúde

RODRIGO FABIANO DO CARMO SAID
Di eto Su s tuto do Depa ta e to de I u izaç o e Doe ças T a s issíveis
WANDERSON KLEBER DE OLIVEIRA
https://sei.saude.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=15894981&infra_si…
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Se et io de Vigil

ia e

Saúde

Do u e to assi ado elet o i a e te po Lu as Woll a , Di eto a do Depa ta e to de Saúde
da Fa ília, e
/ /
, s : , o fo e ho io oﬁ ial de B asília, o fu da e to o a t.
º, § º, do De eto º .
, de de outu o de
; e a t. º, da Po ta ia º
de
de Ma ço
de
.
Do u e to assi ado elet o i a e te po Maxi ilia o das Chagas Ma ues, Di eto a do
Depa ta e to de Aç es P og a
as Est at gi as, e
/ /
, s : , o fo e ho
, de de outu o de
oﬁ ial de B asília, o fu da e to o a t. º, § º, do De eto º .
a t. º, da Po ta ia º
de
de Ma ço de
.

io

;e

Do u e to assi ado elet o i a e te po E o Ha zhei , Se et io a de Ate ç o P i
ia
Saúde, e
/ /
, s : , o fo e ho io oﬁ ial de B asília, o fu da e to o a t. º, §
º, do De eto º .
, de de outu o de
; e a t. º, da Po ta ia º
de
de Ma ço de
.
Do u e to assi ado elet o i a e te po S ia Ma ia Feitosa B ito, Di eto a do Depa ta e to
de A
ulaç o Est at gi a de Vigil
ia e Saúde, e
/ /
, s : , o fo e ho io
, de de outu o de
;e
oﬁ ial de B asília, o fu da e to o a t. º, § º, do De eto º .
de
de Ma ço de
.
a t. º, da Po ta ia º
Do u e to assi ado elet o i a e te po Rod igo Fa ia o do Ca o Said, Di eto do
Depa ta e to de I u izaç o e Doe ças T a s issíveis, Su s tuto a , e
/ /
, s : ,
, de de
o fo e ho io oﬁ ial de B asília, o fu da e to o a t. º, § º, do De eto º .
outu o de
; e a t. º, da Po ta ia º
de
de Ma ço de
.
Do u e to assi ado elet o i a e te po Wa de so Kle e de Olivei a, Se et io a de Vigil
ia
e Saúde, e
/ /
, s : , o fo e ho io oﬁ ial de B asília, o fu da e to o a t.
º, § º, do De eto º .
, de de outu o de
; e a t. º, da Po ta ia º
de
de Ma ço
de
.
A aute
idade deste do u e to pode se o fe ida o site
h p://sei.saude.gov. /sei/ o t olado _exte o.php?
a ao=do u e to_ o fe i &id_o gao_a esso_exte o= , i fo
e o digo CRC DC FC
.

Refe

ia: P o esso º

.

/

a do o

digo ve iﬁ ado

-

Se eta ia de Ate ç o P i
ia Saúde - SAPS
Espla ada dos Mi ist ios, Blo o G - Bai o Zo a Cívi o-Ad i ist a va, B asília/DF, CEP
Site - saude.gov.

SEI º
-

https://sei.saude.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=15894981&infra_si…
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ONE
STEP
COVID-2019
(IMUNOCROMATOGRAFIA)

1.

com apresentação)

TEST
•

Conta gotas descartável (01, 10, 20, 25 ou 40 unidades de
acordo com apresentação)

REF.: TRQXXXX

CODIGO: XXXX

01 TESTE

•

Solução tampão – 1 x 6 mL

2.

REF.: TRQXXXX

CODIGO: XXXX

10 TESTES

•

1 (um) Instrução de Uso

3.

REF.: TRQXXXX
REF.: TRQXXXX

CODIGO: XXXX
CODIGO: XXXX

20 TESTES
25 TESTES

•

Material Necessário Não fornecido:

REF.: TRQXXXX

CODIGO: XXXX

40 TESTES

1.

Tubos coleta amostras

2.

Centrifuga (apenas para amostras de soro/plasma)

3.

Cronômetro

4.

Álcool

5.

Algodão

FINALIDADE E USO DO PRODUTO
One Step COVID-2019 Test é um ensaio imunocromatográfico para
detecção rápida e qualitativa dos anticorpos IgG/IgM da síndrome
respiratória aguda grave por coronavírus 2 (SARS-CoV-2), em amostras
de sangue total, soro ou plasma humano. O teste deve ser usado como
uma ferramenta para auxílio no diagnóstico da doença por infecção por
coronavírus (COVID-19), causada pelo SARS-CoV-2.
Teste qualitativo para triagem e auxílio diagnóstico. Resultados
negativos não excluem a infecção por SARS-CoV-2 e resultados
positivos não podem ser usados como evidência absoluta de SARSCoV-2. O resultado deve ser interpretado por um médico com auxílio
dos dados clínicos e outros exames laboratoriais confirmatórios.
Somente para uso diagnóstico “IN VITRO”

PRINCÍPIO DE AÇÃO
One Step COVID-2019 Test (Imunocromatografia) é baseado no
princípio do imunoensaio de captura para determinação dos anticorpos
SARS-CoV-2 IgG / IgM no sangue total, soro e plasma humanos.
Quando a amostra é adicionada ao poço de reação no dispositivo de
teste, a amostra é absorvida por ação capilar, mistura-se com o
conjugado SARS-CoV-2 antígeno-corante e flui através da membrana
pré-revestida. Quando o nível de anticorpos SARS-CoV-2 na amostra
for igual ou superior à faixa de cut-off (limite mínimo de detecção do
teste), os anticorpos ligados ao conjugado antígeno-corante são
capturados pelo anticorpo anti-IgG humano e capturados pelo complexo
anticorpo anti-μ da cadeia imobilizado na região de teste (T) do
dispositivo, e isso produz uma banda de teste colorida que indica um
resultado positivo. Quando o nível de anticorpo SARS-CoV-2 na
amostra for zero ou abaixo do cut-off, não há uma faixa colorida visível
na região de teste (T) do dispositivo. Isso indica um resultado negativo.
Para servir como controle de procedimento, uma linha colorida
aparecerá na Região de Controle (C), se o teste tiver sido realizado
corretamente.

RELAÇÃO DE COMPONENTES
•

Cassete de teste (1, 10, 20, 25 ou 40 unidades, de acordo

Não contém constituintes de origem humana, porém deve-se seguir as
Boas Práticas de Laboratório ao manusear estas substâncias.

Nota: Apenas as amostras não hemolisadas podem ser utilizadas. As
amostras congeladas devem ser mantidas em temperatura ambiente
para
que
sejam
completamente
descongeladas
e
bem
homogeneizadas antes da execução do teste. As amostras não devem
ser congeladas e descongeladas repetidamente.
Amostras de sangue e produtos do sangue são fontes de
agentes infecciosos em potencial. Manuseie todos os
produtos do sangue e componentes do teste com cuidado.
Luvas e roupas de proteção são recomendadas. Ao
realizar a manutenção e procedimentos para solução de
problemas no analisador, também use proteção para os
olhos.

ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE
Armazenar o One Step COVID-2019 Test entre 2◦C a 30◦C, dentro da
embalagem original fechada. Se armazenar sob refrigeração, aguardar pelo
menos 30 (trinta) minutos para que o cassete alcance a temperatura
ambiente, antes de realizar o teste.
Os cassetes de teste, quanto armazenados de acordo com a temperatura
indicada e em sua embalagem original fechada são estáveis por 24 (vinte e
quatro) meses.
Tampar a solução tampão imediatamente após o uso.
Os componentes do kit são estáveis até a data de expiração indicada no
rótulo da embalagem.
O cassete de teste deve ser utilizado no prazo máximo de uma hora após
ser retirado da embalagem.

Seguir os procedimentos padronizados para a coleta de punção
venosa de sangue total com um tubo de coleta de sangue
contendo anticoagulante adequado (recomenda-se o uso de
EDTA, heparina ou citrato de sódio).
Separe o soro/plasma do sangue o mais rápido possível a fim de
evitar a hemólise.
O teste deve ser realizado em até 8 horas após a amostra ser
coletada. Não deixe a amostra em temperatura ambiente por
período prolongado. As amostras podem ser armazenadas de 28°C por até 3 dias. Durante longos períodos de armazenamento,
as amostras devem ser mantidas abaixo de -20 ° C por até 9
dias.

MANIPULAÇÃO DA AMOSTRA
A manipulação correta das amostras é fundamental para garantir que os
resultados obtidos sejam precisos.
É recomendável o uso de EPI’s (jaleco manga longo com punho, óculos de
proteção, luvas descartáveis, máscaras, entre outros) a fim de reduzir ou
eliminar a exposição individual a agentes potencialmente infecciosos.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
AMOSTRAS
Utilizar soro, plasma ou sangue total, o anticoagulante recomendado é o
EDTA, heparina ou citrato de sódio.
Coleta de sangue por punção venosa:
Seguir os procedimentos padronizados para a coleta de punção
venosa de sangue total com um tubo de coleta de sangue
contendo anticoagulante adequado (recomenda-se o uso de
EDTA, heparina ou citrato de sódio).
2.
É recomendado que a amostra seja analisada imediatamente
após a coleta. Não deixe a amostra em temperatura ambiente por
período prolongado.
Se não puder analisar a amostra
imediatamente, deve-se armazená-la de 2-8 ◦C.
3.
Não é adequado analisar amostra de sangue que ficou
armazenada 2-8 ◦C por mais de 7 dias.
Coleta de soro ou plasma:

Leia as instruções de uso do One Step COVID-2019 Test cuidadosamente
antes de realizar o teste. O teste deve ser executado em temperatura
ambiente.
1)

Certifique-se de que o cassete de teste e todos os componentes do kit
e amostras estejam em temperatura ambiente (10ºC ～30ºC).

2)

Retire o cassete de teste da embalagem e coloque-o sobre uma
superfície plana.

3)

Transfira 10 µL de sangue total, soro ou plasma para o poço de
amostra do cassete (poço menor) e em seguida transfira 2~3 gotas
(80 µl) da solução tampão para o poço de solução (poço maior).

4)

Ao começar a reação no cassete você verá uma cor roxa se movendo
na janela no centro do cassete.

5)

Aguarde

1.

15

minutos

e

leia

o

resultado.

Não

ler

após

20
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minutos.

As Boas Práticas de Laboratório recomendam o uso de materiais de
controle. Os usuários devem seguir as normas e regulamentações federais
e estaduais apropriadas, referentes à frequência de análise de materiais
externos de controle de qualidade.

2~3 gotas

Sensibilidade: 86,43% (IC 95%: 82,41% ~ 89,58%)
Especificidade: 99,57% (IC 95%: 97,63% ~ 99,92%)
Total consistente: 91,61% (IC 95%: 89,10% ~ 93,58%)
•

Nota: Impresso “nCoV” próximo à janela mais à direita para
identificar o produto.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO

INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO

O resultado do One Step COVID-2019 Test deve ser avaliado por um
profissional qualificado aliado aos dados clínicos do paciente em conjunto
com outros resultados de exames laboratoriais.

RESULTADO POSITIVO

Produto desenvolvido para detecção de anticorpos de SARS-CoV2 em
amostras humanas de sangue total, soro e plasma.

DUAS faixas coloridas: na linha de teste (T) e na linha de controle (C).
Indica um resultado positivo para os anticorpos SARS-CoV-2 na
amostra.

RESULTADO NEGATIVO
UMA faixa colorida aparece apenas na linha de controle (C).
Indica que a concentração dos anticorpos SARS-CoV-2 é zero ou
abaixo da faixa de cut-off.

RESULTADO INVALIDO
NENHUMA faixa colorida visível aparece na linha de controle (C) após a
realização do teste.
As instruções podem não ter sido seguidas corretamente ou o teste
pode ter se deteriorado. Recomenda-se repetir a análise da amostra.

Anticorpo vírus Parainfluenza
Anticorpo Influenza A
Anticorpo Influenza B
Anticorpo pneumonia Chlamydia
Anticorpo pneumonia Mycoplasma
Anticorpo Adenovirus
Anticorpo Vírus Sinicial Respiratório
Anticorpo de superfície Hepatite B
Anticorpo vírus Hepatite C
Anticorpo Treponema pallidum
Anticorpo HIV
Anticorpo vírus EB
Anticorpo vírus Measles
Anticorpo Cytomegalovirus
Anticorpo Enterovirus tipo 71
Anticorpo Mumps
Amostra positiva vírus Varicella-zoster

Ensaio qualitativo. Não foi desenvolvido para determinar a concentração de
anticorpos para SARS-CoV2.
A precisão do teste depende do processo de coletas de amostras. A coleta
inadequada de amostra, armazenamento inadequado ou congelamento e
descongelamento repetidos da amostra afetarão o resultado do teste.
Limitações na detecção de anticorpos podem ocorrer devido à metodologia,
para resultados negativos onde há suspeita de infecção recomenda-se o
uso de métodos de detecção de ácido nucleico ou identificação de cultura
de vírus para confirmação. Resultados negativos também podem ser
causados por: a) coleta inapropriada, transferência inapropriada de amostra
para o cassete, título ainda baixo do vírus na amostra; b) O nível de
anticorpos para SARS-CoV2 na amostra ainda está abaixo do valor de cutoff; c) variações nos genes virais podem causar alterações nos anticorpos
determinantes.

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO
•

•

Negativo

Inválido

Inválido

Substância
Bilirrubina
Hemoglobina
Triglicerides
Fator Reumatoide
Título Anticorpo Antinuclear (ANA)
Anticorpo Anti-mitocondrial (AMA)
IgG Rato

Sensibilidade e Especificidade

Casos Clínicos
Total
Positivo
Negativo
312
1
313
49
234
283
Total
361
235
596
Nota: Resultados negativos confirmados por PCR.
Nota: Resultados positivos de pacientes diagnosticados de acordo com
plano de tratamento.
One Step COVID-2019 Test

CONTROLE DE QUALIDADE
Um controle de qualidade interno está incluído no teste. Uma linha
colorida que aparece na região de controle (C) é considerada um
controle de qualidade interno. Este controle confirma que o volume de
amostra é suficiente, que houve absorção adequada da membrana e a
técnica correta do procedimento.

Positivo
Negativo

Interferentes

Amostras testadas a seguir não tiveram impacto com o resultado do One
Step COVID-2019 Test nas seguintes concentrações:

Foram obtidas 596 amostras de casos clínicos, que incluem 361 amostras
verdadeiro-positivas e 235 amostras verdadeiro-negativas. Compararam-se
os resultados obtidos do One Step COVID-2019 Test e das amostras
obtidas. Os resultados de sensibilidade e especificidade entre os métodos é
mostrado na tabela a seguir:
Positivo

Reação Cruzada

Amostras positivas testadas pelo One Step COVID-2019 Test foram
testadas para vários agentes. Os resultados não apresentaram reação
cruzada.

.

•

Concentração
250 µmol/L
9 g/L
15 mmol/L
80 IU/mL
1:240
80 U/mL
1000 µg/mL

PRECISÃO

Inter-ensaio: A precisão inter-ensaio foi determinada analisando-se 10 (dez)
replicatas de três amostras com concentrações diferentes de anticorpos.
Os resultados positivos e negativos foram corretamente identificados em
100% das análises.
Intra-ensaio: A precisão intra-ensaio foi determinada analisando-se três

Análise de resultados:
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amostras com concentrações diferentes de anticorpos em três lotes
diferentes Os resultados positivos e negativos foram corretamente
identificados em 100% das análises.

TRANSPORTE
O One Step COVID-2019 Test não é afetado pelo transporte desde que
o mesmo seja entregue ao destinatário nas condições de temperatura
acima descrita.

DESCARTE
Para o descarte seguro dos cassetes de testes e materiais biológicos
seguir as regulamentações normativas locais, estaduais e federais.

PRECAUÇÃO E CUIDADOS ESPECIAIS
1.

O One Step COVID-2019 Test é utilizado apenas para análise
de amostras em soro, plasma ou sangue total. Não reutilize
qualquer item do kit. Não utilize kit com data de validade
expirada.

2.

Medidas e EPI´s apropriados para proteção devem ser
utilizados durante a coleta, armazenamento e manuseio da
amostra. Luvas e roupas de proteção são recomendadas.

3.

Não misture componentes (solução tampão e cassete de
teste) de kits com lotes diferentes. Os números dos lotes
devem ser compatíveis.

4.

Não utilizar o cassete de teste se a embalagem estiver
perfurada ou aberta.

5.

O produto deve ser armazenado em temperatura entre 2° e
30°C. Não armazenar em temperaturas elevadas. Se o
produto for refrigerado, o cassete deve ser estabilizado em
temperatura ambiente antes de ser utilizado.

6.

Teste
qualitativo
para
triagem
e
auxílio
diagnóstico.
Resultados negativos não excluem a infecção por SARS-CoV2 e resultados positivos não podem ser usados como
evidência absoluta de SARS-CoV-2. O resultado deve ser
interpretado por um médico com auxílio dos dados clínicos e
outros exames laboratoriais confirmatórios.

Para obtenção de informações relacionadas à biossegurança ou em
caso de acidentes com o produto, consultar as FISPQ (Ficha de
Informações de Segurança de Produtos Químicos) disponibilizadas
através de solicitação pelo SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) da
CELER BIOTECNOLOGIA S/A.

INFORMAÇÕES
AO
CONSUMIDOR
CONDIÇÕES DE GARANTIA

/

TERMOS

E

desde que os cuidados de armazenamento indicado nos rótulos e nestas
instruções sejam seguidos corretamente.
Em caso de problemas com o produto, o cliente deverá entrar em contato
com
o
SAC
(Serviço
de Atendimento
ao
Cliente)
da
CELER
BIOTECNOLOGIA S/A.

Registro Nº: MSXXXXXXXXXX
Código: ACS000XX
Data: xx/xx/xxxx
Revisão: xx.xxx
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Fabricado por:
Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.
No.8 Lizhishan Road, Science City, Luogang District,
510663, Guangzhou, P.R. China
Importado e Distribuído por:
CELER BIOTECNOLOGIA S/A
CNPJ: 04.846-613/0001-03
Rua Padre Eustáquio 1.133, subloja 11
Carlos Prates – CEP: 30.710-580
Belo Horizonte/MG – Brasil.
Site: www.celer.ind.br
Responsável Técnico: Mariana dos Santos Romualdo
CRBM-3/MG 9619
Serviço de Atendimento ao Cliente:
(31) 3413 0814
e-mail: sac@celer.ind.br

A CELER BIOTECNOLOGIA S/A garante a boa qualidade do produto,
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SÍMBOLOS UTILIZADOS NOS PRODUTOS DIAGNÓSTICOS
DE USO IN VITRO

Conteúdo suficiente para < n > testes

Data limite de utilização (mm/aaaa)

Fabricado por

Consultar instrução de uso

Número do catálogo

Risco Biológico

Limite de temperatura (conservar a)

Número do lote

Manter em local seco

Manter protegido do Sol

Representante Autorizado

Produto diagnóstico in vitro

4
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RESOLUÇÃO (Nº 1/2018)

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE DE WENCESLAU
GUIMARÃES

RESOLUÇÃO COMPLEMENTAR N° 01 DE 21 DE AGOSTO DE 2018.

Dispõe sobre a aprovação das diretrizes do
Plano Municipal de Saúde 2018- 2021

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde (CMS) do Município de
Wenceslau Guimarães - Ba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Federal 8.142, de 28/12/1990; Lei Federal 8.080, de 19/09/1990.

CONSIDERANDO - a necessidade de estabelecer diretrizes para atuação do
município de Wenceslau Guimarães na área de saúde para o quadriênio 2018 a 2021.

RESOLVE

Artigo 1º - APROVAR as diretrizes constantes no Plano Municipal de Saúde
2018 - 2021 deverão ser consideradas pela Secretaria Municipal de Saúde e pelo
Conselho Municipal de Saúde na formulação de instrumentos de gestão e na avaliação
e apreciação do Relatório Anual de Gestão, quando da sua aprovação.

DIRETRIZ Nº 1 - Gestão do SUS - Aprimorar a atuação da secretaria de
Saúde como gestor municipal do SUS, da qualificação dos investimentos, da indução
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dos resultados, da modernização administrativa e tecnológica com
melhoria da qualidade do funcionamento, da qualificação e transparência da
informação, ampliação da oferta de serviços de saúde.

DIRETRIZ Nº 2 - Fortalecer as ações de Vigilância à Saúde para promoção e
proteção da saúde, prevenção de doenças/agravos e controle de riscos desenvolvendo
ações de Vigilância em Saúde, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância
ambiental em saúde, vigilância e atenção à saúde do trabalhador, visando controlar
determinantes, riscos e danos à saúde, assim como reduzir a morbimortalidade por
doenças e agravos transmissíveis ou não.

DIRETRIZ Nº 3- Qualificar a assistência farmacêutica no âmbito do SUS Promover a seleção de medicamentos e insumos, bem como sua seleção,
programação, aquisição, distribuição e avaliação de sua utilização, para a melhoria da
qualidade de vida da população, bem como o uso racional de medicamentos.

DIRETRIZ Nº 4 - Fortalecer as instâncias de controle social e garantir o
caráter deliberativo do conselho de saúde, com garantia de transparência e
participação cidadã.

DIRETRIZ Nº 5- Ampliar o acesso da população às ações e serviços de saúde
da atenção especializada ambulatorial e hospitalar, fortalecendo a Regulação do
Sistema de Saúde, com ganho de eficiência e garantia da segurança do paciente.

DIRETRIZ Nº 6 - Fortalecer a gestão do trabalho e educação na saúde

Artigo 3º - A presente Resolução foi aprovada pelo Plenário do Conselho
Municipal de Saúde em 21/08/2018, e entra em vigor na data de sua publicação,
revogada as disposições em Contrário.
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Wenceslau Guimarães, 21 de agosto de 2018.

JOEL BATISTA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
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ÓRGÃO/SETOR: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS
APOSTILAMENTO (CONTRATO Nº 113/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES
CNPJ nº 13.758.842/0001-59
Rua Otaviano Santos Lisboa, 135, Centro, Wenceslau Guimarães, Bahia

APOSTILAMENTO PARA INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TERMO DE CONTRATO Nº 113-2020 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 009-2020 - SRP
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES, PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO INTERNO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 13.758.842/0001-59, COM SEDE
ADMINISTRATIVA NA RUA OTAVIANO SANTOS LISBOA, N°135, POR SEU PREFEITO
MUNICIPAL CARLOS ALBERTO LIOTÉRIO DOS SANTOS, BRASILEIRO, DIVORCIADO,
ADMINISTRADOR, PORTADOR DE RG Nº 938763784, INSCRITO NO CPF SOB O Nº
005.014.755-24.
CONTRATADA: ADVEN – POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ:
15.381.583/0001-15, COM SEDE À ROD. BR 101, S/N, KM 365, RODOVIA – WENCESLAU
GUIMARÃES - BAHIA. NESTE ATO REPRESENTADO NA FORMA DOS SEUS
ESTATUTOS/REGIMENTO/CONTRATO SOCIAL, PELO SR. DIEGO LUCIAN DE
ANDRADE ROSA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, PORTADOR DA CÉDULA
DE IDENTIDADE Nº 1202859160 SSP/BA E CPF (MF) Nº 037.994.565-70.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS
LÍQUIDOS, TIPO ÓLEO DIESEL S-10 E ÓLEO DIESEL S-500, POR DEMANDA, PARA
ABASTECIMENTO DA FROTA PRÓPRIA E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
WENCESLAU GUIMARÃES.
COM FUNDAMENTO NO ART. 65, 8º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93, REALIZA-SE O
PRESENTE APOSTILAMENTO, CUJO OBJETIVO É A INCLUSÃO DA DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA, PASSANDO A VIGORAR ALÉM DAS PRESENTES NO CONTRATO
NESTE APOSTILAMENTO A SEGUIR:

UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA
1112

PROJETO/
ATIVIDADE
6000

ELEMENTO
DE DESPESA
33903000

FONTE DE
RECURSO
0114000

CARLOS ALBERTO LIOTÉRIO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE
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EXTRATO (CONTRATO Nº 113/2020)

PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU GUIMARÃES
CNPJ nº 13.758.842/0001-59
Rua Otaviano Santos Lisboa, 135, Centro, Wenceslau Guimarães,

Bahia

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 113-2020; PROCESSO ADMINISTRATIVO: 074-2020; PREGÃO
PRESENCIAL Nº 009-2020-SRP; FUNDAMENTO LEGAL: LEI 8666/93 E LEI 10.520/02
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES; CONTRATADA:
ADVEN – POSTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ:
15.381.583/0001-15; OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS, TIPO
ÓLEO DIESEL S-10 E ÓLEO DIESEL S-500, POR DEMANDA, PARA ABASTECIMENTO
DA FROTA PRÓPRIA E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU
GUIMARÃES. VALOR: R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS). COBERTURA
ORÇAMENTÁRIA: 0505/0707/1112/1214/1315/1214 – 2002/2008/2035/1044/6000 –
33903000
–
7101000/0119000/6102000/0114000/0100000/0142000.
DATA
DA
ASSINATURA: 18/05/2020. SIGNATÁRIOS: PELO CONTRATANTE: CARLOS
ALBERTO LIOTÉRIO DOS SANTOS – PREFEITO MUNICIPAL / PELA
CONTRATADA: DIEGO LUCIAN DE ANDRADE ROSA.
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