


Nova versão e-SUS Notifica

Com o objetivo de aperfeiçoar a ferramenta e atender as necessidades e estratégias 
para o enfrentamento da pandemia será lançada uma nova versão 2.33.1 do sistema 
e-SUS Notifica (módulo de notificação). Dessa forma, ocorrerão algumas mudanças 
importantes na ficha de notificação, como a inclusão de novos de campos e alterações 
de algumas regras. As melhorias e ajustes terão impacto nas bases de dados extraídas 
via API (readaptação de quem consome os dados) ou diretamente pela aplicação, bem 
como nos sistemas locais que integram o e-SUS Notifica via Robô Notifica.

Acesso via autenticação gov.br 

O Gov.br é um projeto de unificação dos canais digitais do governo federal. Mas ele é, 
acima de tudo, um projeto sobre como a relação do cidadão com o Estado deve ser: 
simples, transparente e focada nas necessidades do usuário de serviços públicos.

Inicialmente o acesso será realizado de forma híbrida pelo período de três meses, ou 
seja, o usuário poderá acessar o sistema da forma habitual através do botão “ENTRAR” 
ou ao clicar em “Entrar com gov.br”, que será redirecionado para a página da plataforma.

Uma vez que o usuário utilizar o acesso via gov.br, essa será a única forma de acesso 
ao sistema.

Com a utilização do cadastro via gov.br todas notificações digitadas pelo usuário em 
diferentes logins serão migrados para o e-mail e CPF cadastrado na plataforma gov.br.



Manual Passo a passo para cadastro no Gov.Br

1. Acesse: www.gov.br;
2. Clique em Entrar; 

Os novos usuários que realizarem o cadastro por meio da plataforma gov.br receberão 
automaticamente o perfil autocadastro sem a necessidade de aprovação e de confirmação 
do e-mail pelo perfil gestor municipal ou estadual.

Níveis de autenticação gov.br e a funcionalidade de 
autocompletar

A plataforma gov.br trabalha com níveis de autenticação, cujo objetivo é ser um recurso 
de segurança da informação da identidade. Os níveis são subdivididos em:
•  1- Nível Básico - Bronze;
•  2 - Nível Verificado - Prata; e
•  3 - Nível Comprovado - Ouro.
que, por sua vez, possuem selos e catálogo de confiabilidade. 

Dessa forma, o usuário com os níveis de autenticidade prata ou ouro terão acesso à 
funcionalidade de autocompletar no momento da digitação do CPF da pessoa na ficha 
de notificação. Mais informações sobre os níveis do gov.br.

http://www.gov.br
https://manual-roteiro-integracao-login-unico.servicos.gov.br/pt/stable/catalogoconfiabilidades.html


4. Selecione a opção Número do CPF;

3. Clique em Criar sua conta gov.br;



5. Preencha os dados e clique em Avançar;

6. Complete as informações e clique em Avançar;



7. Selecione a forma de habilitação de cadastro que desejar e clique em Avançar;

8. Informe o código e clique em Avançar;

9. Cadastre uma senha de acordo com as medidas de segurança informadas e clique em 
Concluir.;

O Seu cadastro no portal gov.br está completo.



Primeiro acesso ao Notifica com a validação gov.br

1. Acesse: notifica.saude.gov.br;
2. Clique em Entrar com gov.br; 

3. Digite o seu CPF e clique em Avançar;

http://notifica.saude.gov.br


Acesso ao novo usuário no e-SUS Notifica

Para os novos usuários, será necessário completar os dados de cadastro.

5. Informe o número de celular para receber a SMS com o código de acesso. Clique em 
Enviar codigo;

4. Informe a senha cadastrada no Gov.br e clique em Entrar;

6. Informe o código enviado para o celular informado e clique em Validar código;



7. Leia atentamente a Autorização de uso de dados pessoais do serviço e-SUS Notifica 
e se estiver em acordo clique em Autorizar; 

8. Complete os dados e clique em Cadastrar;

ATENÇÂO: 
• Se o usuário possuir CNES é necessário que seja informado no momento do cadastro. 

Caso o usuário possua mais de um CNES o Notifica permite o cadastro de ambos.
• Se o usuário não possuir CNES, este deve selecionar uma das opções:

• Profissional liberal sem cadastro no CNES;
• Pessoa juridica sem cadastro no CNES (neste caso, informe o número do CNPJ).



9. Selecione o módulo desejado para acesso ao sistema e clique em Cadastrar.

Após seguir os passos o cadastro é efetuado com sucesso.

ATENÇÂO: 
• O acesso ao e-SUS Notifica com o perfil Autocadastro será liberado automaticamente 

para o módulo de “notificação Covid-19”.



Acesso ao usuário já cadastrado

Ao realizar os passos de 1 a 4 do Primeiro acesso ao Notifica com a validação gov.br, será 
necessário  autorizar o uso de dados pessoais.

5. Clique em Autorizar;

Após a autorização o usuário já está apto a utilizar o sistema.



Ajuste no campo Pesquisar, disponível na página de visualização de notificações para 
permitir a busca dos registros pelo número do CPF. Importante destacar que a pesquisa 
por nome do paciente deverá ser realizada a partir do primeiro nome seguido do 
segundo e assim sucessivamente, com o mínimo de 10 caracteres.

Principais aperfeiçoamentos do sistema e-SUS Notifica

1. Módulo notificações

Na grid do painel de visualização serão apresentados novos campos:
• Data de notificação;
• Resultado do Teste RT-PCR;
• Resultado do Teste RT-LAMP;
• Resultado do Teste Rápido Antígeno;
• Resultado do Teste Sorológico IgM;
• Resultado do Teste Sorológico IgA;
• Resultado do Teste Rápido Anticorpo IgM;
• Evolução do Caso; e
• Classificação Final.



Inclusão de outras possibilidades de seleção no Filtro Avançado na tela de Visualizar 
Notificações, como:
• Município de Residência;
• Evolução do caso;
• Classificação final; e 
• Resultados de todos os exames da ficha, além de permitir a múltipla seleção de 

categorias dos campos:
• Estado do Teste;
• Tipo de Teste;
• Resultado do Teste;
• Evolução do caso; e 
• Classificação final.

Por meio das ações disponíveis específica para cada registro, na opção “Visualizar 
Notificação”, serão apresentados os campos: 
• Estado de Notificação;
• Município de Notificação; e
• CNES da instituição do notificador, quando houver.



Permitir a visualização de toda a ficha de notificação, quando o gestor municipal ou 
estadual for editar ou encerrar um registro em vez de visualizar parte dos dados. 

Na opção “Histórico de Notificação”, foram excluídos os campos:
• CNES; e
• Data da Notificação.
 e inserido o:
• Número da Notificação.



Foi realizado ajuste no preenchimento dos campos Nome Completo e Nome Completo 
da Mãe para permitir digitar somente letras.

A categoria Assintomático passou a ser a primeira opção do campo Sintomas.

Inclusão de campos sobre referentes a estratégia e local de realização da testagem. 

Inclusão do campo Estratégia. 
• Com o objetivo de identificar a estratégia e o local de realização da testagem, foram 

incluídos os campos “Estratégia”, no qual o notificador poderá marcar se foi um 
diagnóstico assistencial em pessoas com sintomas de síndrome gripal, busca ativa de 
assintomáticos ou se triagem de população específica;

• Tratando-se de uma busca ativa de assintomáticos, o notificador poderá sinalizar se foi 
por meio do monitoramento de contatos, de investigação de surtos ou monitoramento 
de viajantes com risco de VOC.   Uma vez marcada a categoria “Outro” o usuário 
deverá especificar a estratégia de busca ativa diferente das categorias descritas 
disponíveis na ficha;

• O notificador também poderá especificar em qual população foi realizada a triagem, 
caso marque essa opção: trabalhadores de serviços essenciais ou estratégicos, 
profissionais de saúde, gestantes e puérperas e povos ou comunidades tradicionais.   
Ao marcar a categoria “Outro” será possível o usuário especificar outra população 
diferente das descritas na ficha.  



Inclusão de campos referentes à vacina Covid-19. Esses campos serão preenchidos 
automaticamente pelo sistema quando o usuário digitar o CPF ou o CNS do paciente.

Inclusão do campo Local de realização da testagem:   
• o Por último, O notificador deverá sinalizar o local onde foi realizada a testagem. 

Ao marcar “Outro” será possível usuário deverá especificar outro local diferente dos 
descritas na ficha.



A integração é feita a partir da base de dados de vacinação oriunda da Rede Nacional 
de Dados em Saúde (RNDS). Uma vez que não for encontrado o CPF ou o CNS na 
base de dados de vacinação, o campo “Recebeu vacina Covid-19” será automaticamente 
preenchido como “Não” e “Ignorado” quando o paciente não possuir CPF ou CNS. 
Inclusão da categoria Outros no campo Condições: uma vez selecionada a categoria 
“Outros”, o usuário deverá especificar outras condições de saúde não citadas na ficha de 
notificação, como deficiência auditiva, deficiência física, síndrome de down, entre outras.

Inclusão de novas categorias no campo Tipo de Teste:
• RT-LAMP; 
• Teste rápido anticorpo IgM; 
• Teste rápido anticorpo IgG.

Inclusão dos campos Fabricante e Lote para o teste rápido de antígeno:
• Quando o campo “Tipo de Teste” for igual a “Teste rápido de antígeno”, o usuário 

deverá obrigatoriamente informar o “Fabricante” e “Lote” do teste.

Inclusão de campos referentes a exames laboratoriais. 
• Na nova versão do e-SUS Notifica será possível selecionar mais de um teste na ficha, 

além de indicar para cada teste selecionado o estado (solicitado, coletado, concluído 
ou exame não solicitado); a data da coleta quando o estado do teste for coletado ou 
concluído e ainda, o resultado de cada exame quando o estado do teste for concluído.

• Além disso será possível a inclusão do mesmo tipo de teste, quando em algumas 
situações for realizado em datas diferentes.



Inclusão de regra no campo Sintomas e Data de Início de Sintomas:
• Quando o campo “Sintomas” for igual a “Assintomático” as demais categorias 

disponíveis para seleção serão desabilitadas no sistema, bem como o campo “Data 
de início dos sintomas”.

Inclusão de regra nos campos Resultado do teste e Classificação Final:
• Quando o campo “Resultado do teste” for igual a “Detectável” para os testes RT-PCR 

ou RT-LAMP, automaticamente o campo “Classificação Final” será preenchido com a 
categoria “Confirmado Laboratorial”.  Entretanto, o gestor municipal poderá alterar a 
Classificação Final, se necessário.



2. Cadastro vinculado ao CNES

O usuário poderá cadastrar um ou mais códigos de estabelecimentos de saúde (CNES) 
por meio do menu Meus Dados.

Dessa forma, no momento da notificação, o usuário selecionará o código do 
estabelecimento de saúde correspondente àquela notificação.



Ressalta-se que o município e o estado de notificação que constarão na ficha serão 
os mesmos do CNES selecionado no momento da notificação. Por isso a importância 
de o usuário ficar atento ao CNES, antes de começar a digitação de nova ficha de 
notificação do sistema. 




