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Fundamento: Lei Federal nº 8.666/1993, art. 67 e Lei Estadual 
nº 17.928/2012, arts. 51/54. Vigência: A partir de 07/06/2021. 
Signatário: ISMAEL ALEXANDRINO JÚNIOR, Secretário de Estado 
da Saúde.
<#ABC#240675#18#284765/>

Protocolo 240675
<#ABC#240676#18#284766>

Aviso de Licitação
A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE-SES/GO, torna público 
que a realização da sessão de abertura do Pregão Eletrônico nº 
091/2021, Processo Administrativo: 202000010030063, cujo objeto 
é a Contratação de empresa para prestação de serviços continuados 
de manutenção corretiva em motobombas e motores elétricos com 
fornecimento de toda mão de obra, insumos, transporte e demais 
custos sobre demanda, para atender as necessidades da Secretaria 
de Estado da Saúde de Goiás, conforme condições e demais 
especificações contidas neste edital e seus anexos Valor 
Estimado R$ 24.862,99.O edital encontra-se à disposição dos 
interessados na Gerência de Compras Governamentais/SES-GO, 
situada na Rua SC-l, nº 299, Parque Santa Cruz, Goiânia/GO, CEP: 
74.860-270 - Fone: 3201- 3800/3459, e no site: www.comprasnet.
go.gov.br. inicialmente marcada para o dia 11/06/2021às 09:00 h, 
fica adiada para 15/07/2021 a partir das 09:00 h (Horário de Brasília) 
O adiamento ocorre face à necessidade de fazer constar no Termo 
de Referência a possibilidade de vistoria.
Data da abertura da sessão pública: A partir das 09:00 h do dia 
15/07/2021 (Horário de Brasília)
Goiânia/GO, 30 de junho 2021.
Lucas Araújo Garcês - Gerente da GCG/SES-GO
<#ABC#240676#18#284766/>

Protocolo 240676
<#ABC#240715#18#284809>

Portaria nº 921/2021 - SES
Institui a Rede Estadual de Vigilância Epidemiológica Hospitalar 

(REVEH) na Secretária de Estado de Saúde de Goiás e dá outras 
orientações.

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de 
suas atribuições legais, e:

0.Considerando o Decreto nº. 78.231, de 12 de agosto 
de 1976, que regulamenta a Lei n° 6.259, de 30 de outubro de 
1975, que dispõe sobre a organização das ações de Vigilância 
Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de Imunizações, 
estabelece normas relativas à notificação compulsória de 
doenças, e dá outras providências.

0.Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, que dispõe sobre a execução de ações de vigilância 
epidemiológica como uma das atribuições do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e define Vigilância Epidemiológica como 
um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a 
detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores deter-
minantes e condicionantes de saúde individual e coletiva, com 
a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção 
e controle das doenças e agravos;

0.Considerando o Regulamento Sanitário Internacio-
nal de 2005 (RSI) que institui os mecanismos de verificação das 
emergências em saúde pública de importância internacional;

0.Considerando a Portaria Conjunta nº 20/SAS/
SVS/MS, de 25 maio de 2005, que estabelece que todas as 
Autorizações de Internação Hospitalar - AIH com agravos de 
notificação compulsória (ANC) identificadas através da CID10, 
sejam avaliadas pela equipe da Vigilância Epidemiológica em 
âmbito Hospitalar ou pelo Serviço de Vigilância Epidemiológica 
(VE) da Secretaria Municipal de Saúde / Secretaria Estadual 
de Saúde;

0.Considerando a Portaria nº30/SVS/MS, de 07 de 
julho de 2005, que institui o Centro de Informações Estratégicas 
em Vigilância em Saúde, define suas atribuições, composição 
e coordenação que dispõem sobre a necessidade do Estado 
obter informações epidemiológicas atualizadas para identificar 
precocemente emergências de relevância estadual e nacional, 
estabelecer parcerias com os municípios para investigação epi-
demiológica, formular respostas adequadas e oportunas, assim 
como monitorar e avaliar as intervenções implementadas.

0.Considerando a Portaria nº 2.663, de 09 de outubro 

de 2019, que define os valores anuais do Piso Fixo de Vigilância 
em Saúde (PFVS), do Grupo de Vigilância em Saúde do Bloco 
de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, destinados 
às Secretarias Estaduais, Distrital e Municipais de Saúde e dá 
outras providências.

0.Considerando a Portaria nº 3.311, de 12 de 
dezembro de 2019, altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/
MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o financia-
mento das ações de vigilância em saúde.

0.Considerando a Resolução nº 588, de 12 de julho 
de 2018, instituía Política Nacional de Vigilância em Saúde 
(PNVS).

0.Considerando a Portaria nº 1.061, de maio de 2020, 
revoga a Portaria nº 264, de 17 de fevereiro de 2020, e altera 
a Portaria de Consolidação nº 4/GM/MS, de 28 de setembro 
de 2017, para incluir a doença de Chagas crônica, na 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.

0.Considerando que o ambiente hospitalar é 
importante fonte para a notificação compulsória de doenças, 
agravos e eventos de saúde pública, principalmente os casos 
mais graves, e que a investigação epidemiológica desses casos 
pode demonstrar o surgimento de novas doenças ou mudanças 
na história natural de uma doença ou no seu comportamento 
epidemiológico, com impacto para a saúde pública no Estado.

0.Considerando a necessidade de definir as 
competências e responsabilidades no que se refere à 
organização e operacionalização dos Núcleos de Vigilância 
Epidemiológica Hospitalar (NVEH) do Estado de Goiás;

RESOLVE:

Art.01 Instituir a Rede Estadual de Vigilância Epidemioló-
gica Hospitalar (REVEH), com os objetivos principais: implementar 
e gerir a estratégia de vigilância epidemiológica hospitalar do 
Estado de Goiás, por meio de monitoramentos, assessorias e apoio 
a capacitações; apoiar o gerenciamento de ações e atividades 
hospitalares por meio de análise de informações epidemiológicas 
relacionadas às doenças, agravos e eventos de saúde pública de 
notificações compulsórias (DNC).

Art.02 A REVEH será composta por unidades operacionais 
denominadas Núcleos de Vigilância Epidemiológica Hospitalar 
(NVEH):

§1º Cada hospital público estadual sob gestão direta 
da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) ou de 
Organizações Sociais (OS) pertencente à REVEH terá (1) um 
NVEH que deverá ter, no mínimo, a estrutura descrita no Anexo 1 
desta Portaria (disponível no site da SES-GO);

§2º Será facultada a participação aos hospitais da rede 
privada de Saúde;

Art.03 O NVEH deverá desenvolver ações de vigilância 
epidemiológica respeitando as normas do Sistema Nacional de 
Vigilância em Saúde (SNVS) e as respectivas normas estaduais 
e municipais complementares preconizadas pelas autoridades de 
Vigilância em Saúde.

Art.04 Para fins de organização e estruturação da REVEH, 
os hospitais deverão atender aos seguintes critérios:

I. Possuir no mínimo 50 leitos;
II. Os hospitais com menos de 50 leitos com convenio com 

instituições de ensino superior (hospital escola) poderão solicitar 
avaliação;

III. Possuir equipamento de informática com computador 
conectado à internet, linha tele fônica exclusiva, mobiliário e espaço 
físico adequados para o funcionamento do NVEH;

IV. Dispor de uma equipe técnico-administrativa 
formalmente designada pela direção hospitalar, cujo quantitativo e 
qualificação deverão estar de acordo com as atribuições dos NVEH;

V. Serem especializados em doenças infecciosas, uni-
versitários ou de ensino e integrantes da Rede de Hospitais-Sen-
tinela para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e/
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ou integrantes de outras redes já efetivadas para a verificação de 
emergências em Saúde Pública;

VI. Concentrar o maior volume de atendimentos de 
indivíduos com doenças ou agravos de interesse em Saúde Pública, 
em particular os constantes na Portaria de Consolidação nº 04 GM/
MS, de 28 de setembro de 2017(alterada pela Portarianº1. 061, de 
maio de 2020);

VII. Não ter capacidade ociosa.

Art.05 Aos hospitais municipais a adesão é facultativa e 
aos hospitais estaduais é indispensável à adesão a REVEH. Para 
tal, deverão apresentar a SES-GO a seguinte documentação:

I. Cadastro no CNES;
II. Termo de Adesão assinado pelo diretor e pelo represen-

tante da instituição mantedora (Anexo 02 desta Portaria disponível 
no site da SES - GO);

III. Quando os hospitais forem administrados por OS, 
deverão apresentar os documentos acima e o contrato de gestão.

Art.06 Para a composição mínima de equipes e estrutura 
básica dos NVEH o hospital participante da REVEH será classificado 
por nível de complexidade de acordo com critérios estabelecidos no 
Anexo 1 desta Portaria (disponível no site da SES-GO);

Parágrafo único: O NVEH deverá, preferencialmente, 
ser constituído por profissional de nível superior com formação em 
enfermagem com especialização em saúde pública/coletiva/epide-
miologia ou experiência comprovada em saúde pública/vigilância 
e equipe multidisciplinar objetivando a melhora continuada dos 
processos de trabalho e desenvolvimento assistencial do hospital;

Art.07 Os profissionais atuantes nos NVEH deverão ser 
capacitados em Vigilância Epidemiológica e em operacionalização 
dos sistemas de informação em saúde - Sistema de Informação 
de Mortalidade (SIM), Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN), Sistema de Informação de Nascido Vivo 
(SINASC), Gerenciador de Ambiente laboratorial (GAL) e demais 
sistemas oficiais do Ministério da Saúde pelas esferas municipais 
com a colaboração da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO).

Art.08 A não implantação do NVEH não isenta a unidade 
da notificação de doenças e agravos relacionados na Portaria de 
Consolidação nº 4/GM/MS, de 28 de setembro de 2017(alterada 
pela Portaria nº 1.061, de maio de 2020), independentemente 
de sua natureza e da existência de relação para a prestação de 
serviços.

Art.09 Na organização da Rede de Vigilância Epidemioló-
gica Hospitalar são atribuições do NVEH:

I. Elaborar, implementar e manter o sistema de busca 
ativa em pacientes internados ou atendido sem pronto-socorro e 
ambulatório para a detecção de DNC e/ou eventos de saúde pública 
como a ocorrência de surto ou epidemia, doença ou agravo de causa 
desconhecida e outros decorrentes de desastres ou acidentes;

II. Realizar notificação compulsória imediata em até 24 
horas ao primeiro nível hierárquico superior, para as doenças que 
necessitam de ação de controle e investigação imediata, segundo 
normas e procedimentos estabelecidos pela Secretaria de Vigilância 
em Saúde do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde;

III. Notificar, investigar no âmbito hospitalar, as doenças de 
notificação compulsória (DNC), utilizando as fichas de notificação e 
investigação padronizadas e digitá-las no Sistema de Informação de 
Agravos de Notificação (SINAN) e demais sistemas de informação 
oficiais do Ministério da Saúde;

IV. Realizar investigação epidemiológica das doenças, 
eventos e agravos constantes da Portaria Consolidada 04/GM/MS, 
de 28 de setembro de 2017(alterada pela Portaria nº1. 061, de maio 
de 2020), detectados no ambiente hospitalar, em articulação com a 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e com a Secretaria Estadual 
de Saúde (SES), segundo as normas e procedimentos estabeleci-
dos pela SVS/MS;

V. Realizar as atividades de investigação de casos, surtos 
e de interrupção da cadeia de transmissão das DNC detectadas no 
âmbito hospitalar;

VI. Monitorar e participar da investigação de óbitos 
maternos declarados e de mulheres em idade fértil, ocorridos no 
ambiente hospitalar, em conjunto com a comissão de análise de 
óbitos e em articulação com a SMS e com a SES, nos termos da 
Portaria n° 2254 de 05 de agosto de 2010/GM/MS;

VII. Monitorar e participar da investigação dos óbitos 
fetais e infantis ocorridos no ambiente hospitalar, em conjunto com 
a comissão de análise de óbitos e em articulação com a SMS e com 
a SES, nos termos definidos na Portaria n° 2254 de 05 agosto de 
2010/GM/MS;

VIII. Consolidar, analisar e divulgar as informações 
referentes às DNC no ambiente hospitalar, subsidiando o 
planejamento e a avaliação das ações para os gestores;

IX. Promover um trabalho integrado com o laboratório do 
hospital e com outros laboratórios de referência, bem como serviços 
de anatomia patológica,estabelecendo fluxo interno de envio de 
amostras e de recebimento de resultados de exames referentes às 
DNC e eventos de importância em saúde pública;

X. Incentivar o envio de material para necropsias ou a 
coleta de material e fragmentos de órgãos para exames micro-
biológicos e anatomopatológicos em caso de óbito por causa mal 
definida;

XI. Estabelecer um fluxo deinformação com a farmácia 
para recebimento de informação de pacientes em uso de 
medicamentos próprios de DNC;

XII. Disponibilizar a integração com o serviço de arquivo 
médico e a comissão de revisão de prontuário do hospital para o 
acesso às informações necessárias à vigilância epidemiológica 
contidas nos prontuários e outros registros de atendimento;

XIII. Desenvolver processo de trabalho integrado com 
os setores estratégicos da unidade hospitalar, tais como: Núcleo 
de Segurança do Paciente, Serviço de Arquivo de Prontuário, 
Comissão de Revisão de Prontuário, Comissão de Revisão de 
Óbitos, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Registro 
Hospitalar de Câncer, Gerência de Risco Sanitário Hospitalar, 
Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde e Centro de 
Referência de Imunobiológicos Especiais (CRIE), para fins de im-
plementação das atividades de vigilância epidemiológica.

XIV. Monitorar, avaliar e divulgar o perfil de morbimortali-
dade hospitalar;

XV. Realizar estudos epidemiológicos complementares 
das DNC no ambiente hospitalar;

XVI. Elaborar e divulgar periodicamente relatórios das 
doenças notificadas no hospital e realizar sistematicamente 
reuniões com as equipes médicas e de outros profissionais;

XVII. Promover capacitação continuada dos profissio-
nais do serviço sobre o preenchimento das fichas de notificação e 
investigação do SINAN, declarações de óbitos e de nascidos vivos;

XVIII. Proporcionar campo de estágio em vigilância epi-
demiológica no ambiente hospitalar para residentes e alunos de 
cursos de especialização ou curso técnicos profissionalizante;

XIX. Contribuir para o desenvolvimento do ensino e da 
pesquisa na área de vigilância epidemiológica em âmbito hospitalar;

XX. Avaliar as ações desenvolvidas utilizando indicadores 
de qualidade, nas dimensões estrutura, processo e resultado;

XXI. Elaborar relatórios trimestrais de desempenho do 
NVEH e de perfil de morbimortalidade hospitalar, das DNC, em 
instrumento e fluxo padronizado pela SVEH/CIEVS/GVE/SUVISA/
SES-GO.

XXII. Elaborar e encaminhar a SVEH a Programação 
Anual das Atividades e Relatório das Atividades Realizadas, em 
instrumento e fluxo padronizado pela SVEH/CIEVS/GVE/SUVISA.

XXIII. Promover um trabalho integrado com o Núcleo de 
Vigilância Epidemiológica Municipal;

Art.10 Na organização da Vigilância Epidemiológica em 
Âmbito Hospitalar compete ao gestor estadual do SUS:

I - identificar os hospitais que podem se constituir em 
referência estadual para a Vigilância Epidemiológica em Âmbito 
Hospitalar em seu território e avaliar a adequação dessas unidades 
aos critérios de seleção elencados no Anexo I a esta Portaria 
(disponível no site da SES - GO);

II - submeter à homologação da CIB a relação dos hospitais 
de referência estadual, para posterior informação à SVS/MS;
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III - coordenar, em seu âmbito de ação, a Vigilância Epi-
demiológica em Âmbito Hospitalar, articulada à Rede CIEVS e às 
demais prioridades de vigilância em saúde definidas pelo gestor 
estadual;

IV - elaborar normas técnicas complementares às do nível 
federal para sua unidade federada, sempre que necessário;

V - apoiar tecnicamente os hospitais na implantação 
dos NVHE, por meio de assessoria técnica e da capacitação de 
recursos humanos;

VI - apoiar a estruturação e a manutenção dos NVHE que 
eventualmente passem a integrar uma rede de referência estadual 
para a Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar;

VII - executar e/ou complementar as ações desencadea-
das conforme as atividades de vigilância epidemiológica realizadas 
no âmbito hospitalar, em seu território; e

VIII - monitorar e avaliar, no seu âmbito de ação, a 
vigilância epidemiológica em âmbito hospitalar, em articulação com 
os gestores municipais.

Art.11 Na organização da Vigilância Epidemiológica em 
Âmbito Hospitalar compete ao gestor municipal do SUS:

I - definir, em conjunto com o gestor estadual, os hospitais 
de referência municipal e/ou estadual em seu território, de acordo 
com os critérios estabelecidos no Anexo I a esta Portaria (disponível 
no site da SES - GO);

II - apoiar tecnicamente os hospitais na implantação dos 
NVEH de referência, municipal e/ou estadual por meio de assessoria 
técnica e da capacitação de recursos humanos;

III - elaborar normas técnicas complementares para os 
NVEH no âmbito Município, sempre que necessário;

IV - coordenar, em seu âmbito de ação, a Vigilância Epi-
demiológica em Âmbito Hospitalar, articulada à Rede CIEVS e às 
demais prioridades de vigilância em saúde definidas pelo gestor 
municipal;

V - executar e/ou complementar as ações desencadeadas 
conforme as atividades de vigilância epidemiológica realizadas no 
âmbito hospitalar, em seu território; e

VI - monitorar e avaliar, em seu âmbito de ação, a 
Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar, em articulação 
com o gestor estadual.

Art. 12 Na organização da Vigilância Epidemiológica em 
Âmbito Hospitalar compete ao gestor do Hospital:

I - Garantir a estruturação, espaço físico, equipe mínima 
de recursos humanos e equipamentos e a manutenção da Vigilância 
Epidemiológica Hospitalar;

II - Designar, formalmente, um técnico de nível superior 
da área de saúde com formação em saúde público/coletiva/coletiva/
epidemiologia ou experiência comprovada em saúde pública/
vigilância epidemiológica, como responsável técnico pela Vigilância 
Epidemiológica Hospitalar que deve dedicar, no mínimo, 30 horas 
semanais à Vigilância Epidemiológica, distribuídas por 07 dias 
por semana no período matutino e vespertino (incluindo finais de 
semana e feriados);

III - Apoiar a execução e/ou complementação das ações 
desencadeadas, conforme as atividades de vigilância epidemiológi-
ca realizadas no âmbito hospitalar;

IV - Acompanhar, em seu âmbito de ação, os indicadores 
epidemiológicos e operacionais da Vigilância Epidemiológica 
Hospitalar;

V - Acompanhar, em articulação, com o setor financeiro 
hospitalar e o responsável pela Vigilância Epidemiológica Hospitalar, 
a execução e prestação de contas dos recursos repassados pela 
Secretaria Estadual de Saúde para manutenção de ações e serviços 
estratégicos em vigilância em saúde, quando a unidade hospitalar 
for integrante da Rede de Vigilância Epidemiológica Hospitalar/
Ministério da Saúde.

Art.13 Na organização da Vigilância Epidemiológica em 
Âmbito Hospitalar compete ao Núcleo de Vigilância Epidemiológica 
Hospitalar - NVEH:

I. Contribuir para o fortalecimento da Vigilância em Saúde;
II. Garantir a notificação e investigação dos eventos vitais, 

doenças e agravos à saúde de notificação compulsória atendidos/

ocorridos no âmbito da unidade hospitalar;
III. Articular com o corpo clínico e demais setores da 

unidade hospitalar, visando à agilidade e oportunidade nas inves-
tigações epidemiológicas;

IV. Realizar investigação dos óbitos infantis e fetais em 
até 15 dias da ocorrência do óbito, de mulher em idade fértil e 
materno em até sete dias da ocorrência do óbito e por causa mal 
definida e doenças/agravos de notificação compulsória no momento 
da revisão crítica da declaração de óbito;

V. Realizar a notificação e investigação epidemiológica de 
surtos no ambiente hospitalar;

VI. Propor ações de intervenção/controle, quando for o 
caso;

VII. Manter um banco de dados gerando informações que 
contribuam para as ações de planejamento, promoção, prevenção 
e controle;

VIII. Analisar dados dos sistemas de informação em 
saúde pública;

IX. Divulgar informações de saúde pública geradas na 
vigilância epidemiológica em âmbito hospitalar.

X. romover educação continuada dos profissionais do 
NVEH sobre as ações de Vigilância Epidemiológica visando à 
atualização das Normas vigentes;

XI. Promover intercâmbio técnico científico com os profis-
sionais do NVEH;

XII. Colaborar na investigação epidemiológica das 
doenças, eventos e agravos constantes da Portaria de Consolidação 
04 e 05/GM/MS, de 29 de setembro de 2017(alterada pela Portaria 
nº 1.061, de maio de 2020), detectados no ambiente hospitalar que 
representem risco potencial de surtos e epidemias;

XIII. Colaborar na investigação de óbitos maternos 
declarados e de mulheres em idade fértil e dos óbitos infantis e 
fetais, ocorridos no ambiente hospitalar por agravos, eventos e/ou 
doenças que representem risco potencial de surtos e epidemias;

XIV. Implantar e gerenciar os sistemas de informações 
de base epidemiológica dos NVEH visando à coleta dos dados 
necessários às análises da situação de saúde municipal em 
conjunto com a SES-GO (GVE/SUVISA e/ou Regional de Saúde);

XV. Monitorar e avaliar em seu âmbito de ação, a Vigilância 
Epidemiológica em Âmbito Hospitalar.

Art.14 Os NVEH dos hospitais públicos estaduais e 
regionais sob gestão direta da SES-GO ou de Organizações Sociais 
estarão vinculados tecnicamente a Subcoordenação de Vigilância 
Epidemiológica Hospitalar - SVEH/CIEVS/GVE/SUVISA/SES-GO.

Art.15 A Vigilância Epidemiológica Hospitalar deverá 
ter seu funcionamento e processo de trabalho normatizado por 
regimento interno e os procedimentos operacionais padrões 
realizados pelos NVEH deverão estar registrados em meio 
eletrônico ou impresso.

Art.16 Caberá a SVEH/CIEVS/SUVISA, em conjunto com 
as Regionais de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, verificar o 
cumprimento dessa portaria.

Art. 17 Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

CUMPRA-SE e PUBLIQUE-SE.

Gabinete da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, aos 
23 dias do mês de junho de 2021.

ISMAEL ALEXANDRINO JUNIOR,
Secretário de Estado  da Saúde
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