QUEM SOMOS?
A Central/CIEVS - Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado de São Paulo, que compõe a Rede CIEVS, tem atuação direta na resposta rápida às
emergências de saúde pública e tem como objetivo detectar, avaliar, monitorar e dar
resposta em tempo oportuno aos eventos que possam se constituir em Emergências
de Saúde Pública de Importância Estadual.
Nossa missão é realizar a identificação precoce e oportuna das emergências epidemiológicas, com a finalidade de propiciar a adoção de medidas de controle adequadas e
diminuir os riscos para a população.

PLANTÃO 24 HORAS CENTRAL/CIEVS
O plantão da Central/CIEVS-SP funciona de maneira ininterrupta 24 horas por dia/sete
dias da semana.
A equipe do plantão é formada por médicos e enfermeiros voltados a saúde pública,
aptos ao atendimento dos demais serviços de saúde e outros profissionais de saúde
para recebimento de notificações de casos suspeitos ou confirmados de doenças e
agravos de notificação compulsória, orientação para esclarecimento sobre condutas de
investigação, diagnóstico e medidas de controle.
No plantão também é feito o atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas
sobre vigilância em saúde.
Central/CIEVS São Paulo/SP
Plantão (24h, 7 dias na semana): Tel. (11) 3066-8750 / 0800-0555466
Email: notifica@saude.sp.gov.br
Equipe CIEVS (horário comercial): Tel. (11) 3066-8752
E-mail: central@saude.sp.gov.br

OBJETIVOS DA CENTRAL/CIEVS
✓ Identificação de emergências epidemiológicas, em conjunto com as demais
áreas técnicas do CVE, de modo contínuo e sistemático, por meio de análises
de dados de notificações e verificação de rumores nos principais meios de comunicação;
✓ Aperfeiçoar os mecanismos de triagem, verificação e análise das notificações
para identificar e responder às emergências epidemiológicas;
✓ Elaboração de informes e alertas para subsidiar a comunicação de riscos.
BASES LEGISLATIVAS
✓ Regulamento Sanitário Internacional 2005 - aprovado pelo Congresso Nacional
por meio do Decreto Legislativo n.º 395/2009, publicado no DOU de 10/07/09.
✓ Portaria nº 1.865, de 10 de agosto de 2006 - Estabelece a Secretaria de Vigilância em Saúde como Ponto Focal Nacional para o Regulamento Sanitário Internacional (2005) junto à Organização Mundial da Saúde.
✓ Portaria nº 30, de 7 de julho de 2005 - Instituiu o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS/MS) definindo suas atribuições, composição e coordenação.
✓ Decreto nº 7.257, de 04 de agosto de 2010 - Inclui o Setor Saúde na composição do Sistema Nacional de Defesa Civil, sob articulação, coordenação e supervisão técnica da Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração
Nacional.
✓ Decreto n.º 7.616, de 17 de novembro de 2011 - Dispõe sobre a declaração de
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN e institui a Força
Nacional do Sistema Único de Saúde - FN-SUS.
✓ Portaria nº 2.952, de 14 de dezembro de 2011 - Regulamenta, no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS), o Decreto nº 7.616, de 17/11/2011.

✓ Portarias MS/GM nº 204, de 17 de fevereiro de 2016 - Define a Lista Nacional
de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública
nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, nos
termos do anexo, e dá outras providências.
✓ Portarias MS/GM nº 205, de 17 de fevereiro de 2016 - Define a lista nacional de
doenças e agravos, na forma do anexo, a serem monitorados por meio da estratégia de vigilância em unidades sentinelas e suas diretrizes.

ATIVIDADES DE ROTINA
LISTA DE VERIFICAÇÃO DE EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA – LVE: A Lista de Verificação de Emergências de Saúde Pública (LVE) é um instrumento adotado pela rede
CIEVS, que tem por objetivo registrar as notificações de emergências de saúde pública
ocorridas de interesse conforme o nível (municipal, estadual e federal), gerando um
documento oficial para divulgação sendo seu uso restrito aos profissionais envolvidos
com a vigilância em saúde pública.
DETECÇÃO DE RUMORES (CLIPPING): A Central/CIEVS dispõe de procedimentos que
visam à detecção, recebimento, verificação, notificação, avaliação, monitoramento e
registro de rumores, notificações e eventos de relevância em saúde pública. Para realização deste processo de detecção são utilizadas algumas ferramentas de apoio como
ProMED mail – Programa para Monitoramento de Doenças Emergentes, HealthMap,
RSSOwl, Google Alerta noticias com programação de citação de assunto, dentre outros.
INFOGRÁFICO MENSAL DO ATENDIMENTO DO PLANTÃO DA CENTRAL/CIEVS: Mensalmente são consolidados os dados registrados de e-mail e busca fonada ao plantão da
central. Todo atendimento é tabulado de acordo com a Divisão, assunto, ações tomadas e desfecho. Além disso são registrados neste documento todas as investigações do
Plantão da Central/CIEVS, normalmente casos específicos e de maior relevância e impacto em saúde publica.
SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA MONITORAMENTO DE EVENTOS DE INTERESSE EM
SAÚDE PÚBLICA: A Central/CIEVS dispõe de plataforma web dinâmica (CEVESP) para o
monitoramento de eventos e agravos de interesse em saúde pública que permite,
frente a uma situação de risco, tomada de decisão em tempo oportuno.

VIGILÂNCIA DE GESTANTES COM EXANTEMA E SÍNDROME CONGÊNITA PELO ZIKA VÍRUS: Desde a declaração da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional

(ESPIN) em 2015, a Central/CIEVS realiza o monitoramento de casos de gestantes com
exantema, bem como de recém-nascidos com suspeita de síndrome congênita pelo
Zika Vírus (SCZ).
VIGILÂNCIA DE DOENÇAS NEUROINVASIVAS POR ARBOVÍRUS: A Central/CIEVS iniciou o
monitoramento das Doenças Neuroinvasivas por Arbovírus em 2016, e no final de
2018 a vigilância passou a ser baseada em Unidades Sentinelas. O objetivo principal
desta vigilância é monitorar as tendências dos casos de doenças neuroinvasivas por
arbovírus e sua relação com os casos notificados de dengue, chikungunya e Zika, além
disso, tentar detectar a introdução, a disseminação ou a reemergência de outros arbovírus neurotrópicos.

EVENTOS DE MASSA

O CIEVS-SP atua de forma articulada em eventos de
massa, por meio do monitoramento integrado da população participante de eventos de relevância nacional e
internacional. A metodologia empregada sempre está
direcionada à coleta e análise de dados em tempo real,
em plataformas específicas. As ações em tempo oportuno garantem a segurança da população no que tange à saúde publica.

Alguns eventos monitorados pela Central/CIEVS:
✓ 38º Jornada Mundial da Juventude – Visita do Papa à Aparecida/SP 2013;
✓ 18º Parada do Orgulho LGBT 2014;
✓ Copa do Mundo FIFA Brasiltm 2014;
✓ WorldSkills Competition 2015;
✓ Olimpíadas 2016;
✓ CONMEBOL – Copa América Brasil 2019

