
N ome  da  a pre s e nta ç ã o
CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

CIT - GO



Centro de Informação Toxicológica

 A SES – GO cria o CIT em 1986;
 Vinculado a Rede Nacional de Centros de Informação e 

Assistência Toxicológica; (RENACIAT), coordenada pela 
ANVISA e assessorada pela FIOCRUZ;

 Instituído pela Portaria Nº 1.678 de 02/10/15 
estabelecimento ligado à Rede de Atenção às Urgências 
e Emergências no SUS;

 Segundo a Lista Nacional de Notificação Compulsória 
(Portaria nº 204, de 17/02/16) atua com: acidente por 
animal peçonhento e intoxicação exógena (IE). 



Onde estamos...

Secretaria de Estado da 
Saúde

Leonardo Moura Vilela

Superitendência de 
Vigilância em  Saúde

Maria Cecília Martins Brito

Gerência de Vigilância 
Sanitária de Serviços de 

Saúde

João Ferreira de Morais



CIT- GO – Conceito e funções

 É um estabelecimento de saúde do SUS, especializado em 
toxicologia, que dispõe de equipe multiprofissional, com 
atendimento 24 horas/dia via telefone 0800 646 4350 /0800 722 
6001.

 Funções: 

a) Assistência por teleconsultoria: 

- Aos profissionais de saúde: informar  sobre produtos tóxicos, 
confirmando ou não a toxicidade dos mesmos; sobre suas doses 
tóxicas ou letais;  Informar o quadro clínico  previsto  para o caso e 
as condutas de  tratamento; 

- Aos usuários do SUS: informações sobre produtos tóxicos e de 
primeiros socorros. Orientação sobre encaminhamento para 
unidades de saúde da rede, quando for o caso.



CIT – Conceito e funções

 Funções: 

b)  Ações de promoção à saúde e de prevenção dos agravos: 

- Nos municípios, por meio de orientações aos profissionais, em 
especial os ACS. 

- Divulgação dos riscos tóxicos e medidas preventivas de 
envenenamento, através da elaboração e distribuição de cartazes e 
folhetos.

c) Sistemas de Informação: Notificação no SINAVISA das 
intoxicações agudas e crônicas; Cadastro de produtos; Monitoramento 
e avaliação do SINAN.

d) Educação Permanente: dos seus Recursos Humanos em 
Toxicologia e de outros  profissionais de saúde;

e)  Monitoramento e Distribuição de Soros Antiveneno.



 Apoio aos municípios e RS: livre demanda de orientações diversas, bem como sobre o correto 
preenchimento das notificações e investigações de casos. Controle do estoque de soro.
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Apoio Técnico CIT às RS, municípios, 2011-2015.          

       Teleconsultoria médica:           
  
  Em média 3500 atendimentos /ano

   

Atividades

 Fonte:CIT/SUVISA



0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Apoio por Regional de Saúde- 2015

 Apoio aos municípios e RS: livre demanda de orientações diversas, bem como sobre o correto preenchimento das notificações e 
investigações de casos. Controle do estoque de soro.

 Fonte:CIT/SUVISA



             
        Entre 2013 – 2015:

 Visita em 183 municípios;
 Trabalhado com 935 US;
 Sensibilizados 6.501 profissionais 

em notificação de casos;
 Realização de 35 Ações formativas 

(municípios e faculdades);
 Distribuição de 16.677 materiais 

educativos (folderes, cartazes e 
cartilhas);

 Participação no Governo Itinerante.

 Fonte:CIT/SUVISA



Enfª Alessandra P. da Silva

SES/SUVISA/GVSS

0800 - 646 – 4350

 PLANTÃO 24 HORAS

OBRIGADA!

cit.suvisa@gmail.com
Tel: 62 3241- 2851 
           3287 2778

     0800 646 4350
     0800 722 6001
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