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NOTA INFORMATIVA DIVEP 01/2022

ASSUNTO: DISTRIBUIÇÃO DE TESTE RÁPIDO (TR) ANTÍGENO PARA COVID-19.

 
A Superintendência de Vigilância em Saúde (SUVISA) através da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVEP)
informa que serão distribuídos Testes Rápido de Antígeno (TR-Ag) para os 417 municípios do Estado. A Bahia
se insere no Programa Diagnosticar para Cuidar do Ministério da Saúde (MS), com a finalidade monitorar a
situação epidemiológica e direcionar a gestão na tomada de decisão dando continuidade com o Plano Nacional
de Expansão da Testagem para a Covid-19 (PNE- Teste).

1. Operacionalização

A implementação do PNE – teste da COVID-19 necessita do apoio dos Núcleos Regionais de Saúde e dos
municípios para sua execução, garantindo a eficácia e controle da pandemia.
 

2. Público-alvo

Diagnóstico assistencial: testagem para indivíduos sintomáticos suspeitos daCOVID-19.
Busca ativa: rastreamento e monitoramento de contatos de indivíduos participantes de surtos daCOVID-19,
sintomáticos ou não, e para contatos de casos suspeitos ou confirmados COVID-19.
Triagem: para qualquer indivíduo, assintomático ou sintomático, independente do estado vacinal ou idade,
principalmente para aqueles com maior risco de contaminação, entre eles os trabalhadores de saúde.

 

3. Distribuição de testes

O quantitativo dos TR-AG que será distribuído aos municípios foi calculado com base no critério populacional,
conforme discriminado abaixo e caberá aos Núcleos Regionais de Saúde realizar a distribuição do TR-AG aos
municípios.
Até 1.000 habitantes = 50 testes / mês
De 1.000 a 99.000 = 500 testes / mês
De 100.000 a 99.999 = 5.000 testes / mês
Acima de 1.000.000 = 60.000 testes / mês
 

4. Sistemas de Registros

Ressalta-se que, para fins de monitoramento epidemiológico, é imprescindível que todos os testes rápidos de
antígeno (TR-AG)  realizados sejam devidamente registrados nos sistemas oficiais do Ministério da Saúde.

Testes realizados em indivíduos assintomáticos ou com síndrome gripal devem ser notificadosno e-SUS
Notifica.



Testes realizados em indivíduos com Síndrome Respiratória Aguda Grave devem ser notificadosno
SIVEP-Gripe.

 
Referência:
 

Guia de Vigilância Epidemiológica da COVID-19

https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/guia-de-vigilancia-
epidemiologica-covid-
19/@@download/file/Guia%20de%20Vigil%C3%A2ncia%20Epidemiol%C3%B3gica%20Covid-19.pdf

Plano Nacional de Expansão da Testagem para Covid-19. - PNE-Teste

https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/plano-nacional-de-expansao-da-
testagem-para-covid-
19.pdf/@@download/file/Plano%20Nacional%20de%20Expans%C3%A3o%20da%20Testagem%20para%20Covid-
19.pdf

Tutorial de Navegação e-SUS Notifica 30/08/2021

https://datasus.saude.gov.br/wp-content/uploads/2021/08/Tutorial-de-Navegacao-e-SUS-VE_16_08_21.pdf
https://datasus.saude.gov.br/wp-content/uploads/2021/08/eSUS-Notificav7-1.pdf

Ficha de Notificação com Monitoramento de Contato

https://datasus.saude.gov.br/wp-content/uploads/2021/08/Ficha-COVID-e-SUS-Notifica_16_08_21.pdf

Instrutivo Ficha de Notificação

https://datasus.saude.gov.br/wp-content/uploads/2021/08/Instrutivo-Ficha-de-Notificacao-e-SUS-
Notifica_16_08_21.pdf

Dicionário de dados – e-SUS Notifica

https://datasus.saude.gov.br/wp-content/uploads/2021/08/Dicionario-de-dados_E-SUS-Notifica_16_08_21.pdf

Manual de Utilização da API e-Sus Notifica

https://datasus.saude.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/Manual-de-Utiliza%C3%A7%C3%A3o-da-API-do-e-
SUS-Notifica.pdf
Todas as informações utilizadas nesta apresentação foram retiradas dos materiais disponibilizados pelo
Ministério da Saúde
 

Documento assinado eletronicamente por Ana Claudia Fernandes Nunes da Silva, Coordenador, em 14/01/2022, às
10:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de
dezembro de 2014.

Documento assinado eletronicamente por Marcia São Pedro Leal Souza, Diretor, em 14/01/2022, às 10:45, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 00041449086 e o código CRC
8B39E5EA.

Referência: Processo nº 019.15988.2022.0004569-33 SEI nº 00041449086

https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/guia-de-vigilancia-epidemiologica-covid-19/@@download/file/Guia%20de%20Vigil%C3%A2ncia%20Epidemiol%C3%B3gica%20Covid-19.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/publicacoes-tecnicas/guias-e-planos/plano-nacional-de-expansao-da-testagem-para-covid-19.pdf/@@download/file/Plano%20Nacional%20de%20Expans%C3%A3o%20da%20Testagem%20para%20Covid-19.pdf
https://datasus.saude.gov.br/wp-content/uploads/2021/08/Tutorial-de-Navegacao-e-SUS-VE_16_08_21.pdf
https://datasus.saude.gov.br/wp-content/uploads/2021/08/eSUS-Notificav7-1.pdf
https://datasus.saude.gov.br/wp-content/uploads/2021/08/Ficha-COVID-e-SUS-Notifica_16_08_21.pdf
https://datasus.saude.gov.br/wp-content/uploads/2021/08/Instrutivo-Ficha-de-Notificacao-e-SUS-Notifica_16_08_21.pdf
https://datasus.saude.gov.br/wp-content/uploads/2021/08/Dicionario-de-dados_E-SUS-Notifica_16_08_21.pdf
https://datasus.saude.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/Manual-de-Utiliza%C3%A7%C3%A3o-da-API-do-e-SUS-Notifica.pdf
http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/decreto-no-15805-de-30-de-dezembro-de-2014
http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/decreto-no-15805-de-30-de-dezembro-de-2014
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

