
 

Arquivo 
Dados 

Unificados 
 

Elaborado em: 18/06/2020 Última Revisão: 18/06/2020 

Nº Revisão: 001 Página 1 de 1 

 
Definição 
As notificações listadas nesse arquivo são todas notificações consideradas no          

boletim da SES/GO. Essa planilha é resultado da unificação das notificações do e-SUS             
Notifica e do SIVEP Gripe após filtrar todas inconsistências como casos duplicados e fichas              
canceladas. 

Além de todo processo de higienização e padronização nos dados dos sistemas,            
também é feito um enriquecimento dos dados para acrescentar informações que não estão             
diretamente nos sistemas. 

Esse arquivo deve ser instrumento de trabalho de todas equipes de vigilância            
epidemiológica, seja do nível municipal, regional ou estadual. O arquivo possui diversas            
informações e é imprescindível que todos tenham conhecimento de quais dados estão            
presentes nesse arquivo. 

Caso algum paciente do município não esteja nesse arquivo: 
1. O paciente não foi notificado nos sistemas oficiais, a notificação precisa ser            

realizada no sistema. Não existe outra forma de contabilizar o caso; 
2. Existem duas ou mais notificações para o mesmo paciente em uma mesma            

janela de sintomas (período igual ou inferior a 14 dias). Nesse caso as             
notificações serão listadas no arquivo de inconsistências       
dados_duplicados_esus. Para entender sobre esse arquivo clique aqui; 
 

A classificação de cada notificação está disponível na coluna Y do arquivo. Essa             
coluna que é utilizada para contabilizar os casos confirmados, suspeitos e descartados.            
Caso alguma notificação esteja com a classificação “SUSPEITO” no arquivo, porém é um             
caso CONFIRMADO ou DESCARTADO, é porque a notificação não foi classificada           
corretamente. Para entender melhor o fluxo de contabilização de casos clique aqui. 
 

 
Resultado das alterações 
Todas alterações realizadas no sistema serão consideradas no próximo ciclo de           

atualização do boletim, um período médio de 2 horas. Para entender o ciclo de atualização               
do boletim clique aqui. Em relação ao arquivo dados unificados, as alterações terão reflexo              
no próximo ciclo de geração do arquivo. Atualmente os arquivos são gerados às 06:00,              
12:00 e 17:00, todos os dias. 
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