
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

                                                                                               

 
 

 
 

A Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Gerência Executiva de Vigilância em Saúde, 

orienta todos os serviços da rede de saúde da Paraíba, públicos e privados, sobre as recomendações 

da vigilância para o período de 02 a 04 de novembro, referente ao feriado do dia 02 e aos expedientes 

facultativos dos dias 03 e 04, de acordo com a Portaria 446/2022/SEAD. Trata-se de um período 

com grande fluxo de pessoas e, consequentemente, aumento do risco de disseminação de doenças 

transmissíveis e/ou contagiosa.  

Desta forma, é imprescindível uma vigilância ativa para identificação e notificação de casos 

de DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI), de acordo com a Portaria 

GM n° 420, de 02 de março de 2022. Por isso, exigem ferramentas eficientes de alerta e resposta, 

municipal e estadual, para assegurar o rápido acesso à informação e o efetivo apoio técnico desta 

secretaria.  

Diante do exposto, esta pasta recomenda a todos os municípios, as seguintes ações conforme 

fluxograma abaixo:  

✓ Realizar notificação em até 24 horas do(s) caso(s) suspeitos ou confirmados de DNCI para 

a esfera estadual. A notificação deverá ser efetuada por meio dos telefones disponibilizados abaixo; 

✓ Iniciar, imediatamente, a investigação do(s) caso(s) e adotar as medidas de controle, de 

acordo com o Guia de Vigilância Epidemiológica;  

✓ Coletar espécimes clínicos para diagnóstico laboratorial e encaminhar ao laboratório de 

referência – Lacen Estadual.  

RECOMENDAÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE REFERENTE AO FERIADO 

DO DIA 02 E FACULTATIVO DOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2022 

 



 

 

 

Portanto, durante o período de 02 a 04 de outubro do ano em curso, a Vigilância em 

Saúde/SES disponibilizará técnicos em plantão de sobreaviso para atender as notificações de 

emergência em saúde pública e para esclarecimentos de dúvidas aos profissionais de saúde, 

conforme o quadro abaixo: 

 

Período Área técnica Responsáveis Contato 

02 a 04 de novembro 

CIEVS Diana Pinto 98828-2522 

RENAVEH Júlia Freitas 99982-4498 

Vigilância Epidemiológica Talitha Lira 99696-1737 

Vigilância em Saúde Talita Tavares 99925-9326 

 

 

João Pessoa, 27 de outubro de 2022. 

 

 

 

Diana de Fátima Alves Pinto 
Gerente Operacional de Resposta Rápida/GEVS/SES-PB 

 
 
 
 
 

Talita Tavares Alves de Almeida 
Gerente Executiva de Vigilância em Saúde/SES-PB 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – CIEVS/PB 
Avenida Dom Pedro II, 1826, Torre, CEP 58.040-440 – João Pessoa – PB 

Fone:(83)3211-9017 e 3211-9075 Disque notifica: 0800-281-0023 
e-mail:cievs.pb@gmail.com 
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