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NOTA TÉCNICA – Nº 01 | SES/GEVS/CIEVS/PB 
 

João Pessoa, 07 de outubro de 2022  

  

Assunto: Orientações sobre o novo sistema de informação dos casos suspeitos de Monkeypox 

  

Considerando as novas recomendações do Ministério da Saúde do Brasil, a Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba 

orienta os profissionais de saúde por meio desta Nota Técnica quanto à implantação do novo sistema de notificação dos 

casos de Monkeypox em todo o território nacional. 

Novo sistema de informação para a Monkeypox: e-SUS Sinan Monkeypox 

 

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES: 

1. O link de acesso (https://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=ER7Y39373K) para as notificações de Monkeypox 

através do REDCap será desativado, aguardando definição do MS. 

2. Os casos de Monkeypox devem ser notificados no e-SUS Sinan a partir de 10 de outubro de 2022. 

3. O primeiro passo para acesso ao e-SUS Sinan é realizar o cadastro do usuário. 

4. O usuário deverá realizar o cadastro no e-SUS Sinan através do link: https://esussinan.saude.gov.br/login , 

clicando em “Primeiro acesso? Clique aqui”. 

5. Para autorização de acesso ao e-SUS Sinan, antes, é necessário realizar o cadastro no Sistema de Cadastro de 

Permissão de Acesso (SCPA).  

6. Para usuários já cadastrados no SCPA, por exemplo, aqueles que têm acesso ao SIVEP-Gripe não é necessário 

realizar um novo cadastro. Link do SCPA: https://acesso.saude.gov.br/login 

7. Uma vez cadastrado no SCPA, o usuário buscará o sistema e-SUS Sinan na tela inicial da plataforma SCPA, no 

campo de busca, para solicitar o acesso. 

8. O cadastro com o perfil Notificador é liberado automaticamente para acesso ao e-SUS Sinan. 

9. O cadastro com o perfil Técnico de Vigilância ficará com solicitação pendente até que seja permitido o acesso 

pelo gestor estadual; 

10. A permissão de acesso aos perfis de Técnicos de Vigilância funcionará da seguinte forma: 

• Técnico de Vigilância Estadual permite acesso ao Técnico de Vigilância Regional 

• Técnico de Vigilância Regional permite acesso ao Técnico de Vigilância Municipal 

• Técnico de Vigilância Municipal permite acesso ao Técnico de Vigilância CNES 

https://redcap.saude.gov.br/surveys/?s=ER7Y39373K
https://esussinan.saude.gov.br/login
https://acesso.saude.gov.br/login
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Figura 1. Fluxograma de cadastro e acesso ao e-SUS Sinan – Sistema de Notificação de casos de Monkeypox em todo 
território nacional, outubro de 2022. 

 

Elaboração: SES/GEVS/CIEVS PB 

ORIENTAÇÕES GERAIS – USO DO E-SUS SINAN: 
 

• O perfil Notificador consegue: a) visualizar os próprios registros realizados; b) realizar notificação/investigação; c) 

editar notificação/investigação. Obs: a opção de editar notificação/investigação só estará habilitada enquanto a 

notificação não for encerrada pelo Técnico de Vigilância. 

• Somente o perfil Notificador consegue inserir uma notificação no sistema, além da investigação. 

• Somente o perfil Técnico de Vigilância consegue realizar a conclusão dos casos e o encerramento. 

• O usuário logado poderá cadastrar um ou mais CNES (Ex.: profissionais que trabalham em dois ou mais serviços 

de saúde). Dessa forma, no momento da notificação, o usuário deverá selecionar o Tipo de Perfil e o 

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, 

é importante que o usuário esteja atento ao CNES antes de começar a digitação de uma nova ficha. 
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• Quando o endereço de residência do caso de Monkeypox for diferente do município de notificação, a notificação 

poderá ser visualizada, editada e encerrada pelos dois municípios, a depender do perfil de acesso.O usuário tem 

a possibilidade de salvar as informações adicionadas a cada etapa, bastando clicar no botão “Salvar”. Sendo assim, 

o usuário não perderá as informações de um registro que não foi finalizado, podendo retornar ao formulário 

posteriormente para complementar as informações e finalizar a notificação. 

• As fichas digitadas pelo perfil Notificador possuem status de: a) Em preenchimento; b) Não investigada; c) Em 

investigação; d) Encerrada. 

• De acordo com as regras do sistema, o notificador só poderá excluir uma notificação, caso a mesma ainda esteja 

com o status “Em preenchimento”. 

• O status das investigações são apresentados para o perfil Técnico de Vigilância como: a) Não iniciada; b) Em 

investigação o; c) Concluída. 

• Não é permitido ao perfil Notificador realizar a exportação dos dados em .CSV. 

 

IMPORTANTE! 
 

Na versão atual do e-SUS Sinan existe apenas o formulário de notificação para casos de Monkeypox. Entretanto, novos 

formulários para diferentes doenças serão incluídos no futuro. 

Novas orientações quanto à notificação, definições operacionais de caso e do fluxo de vigilância quando necessárias, 

serão oportunamente divulgadas através de notas técnicas emitidas pela Secretaria de Estado da Saúde da Paraíba aos 

profissionais de saúde.  

Para maiores informações entrar em contato com o CIEVS PB através dos telefones:  

• Segunda a sexta-feira, das 08:00h às 16:30h: 0800-281-0023 

• Sábados, domingos e feriados: (83) 9 8828-2522 

 

 
           

Talita Tavares Alves de Almeida 
Gerente Executiva de Vigilância em Saúde 

 
Diana de Fátima Alves Pinto 

Gerente Operacional de Resposta Rápida 

 

 
 


