
CEInfo

A Coordenação de Epidemiologia e Informação da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo 

(SMS-SP) foi criada em 2001 com o objetivo de viabilizar a produção de informação estratégica e 

de suporte à gestão nos diversos níveis da SMS-SP. Como características fundamentais dessa 

coordenação destacam-se a incorporação da epidemiologia como um saber fundamental para o 

conhecimento do processo saúde-doença no coletivo e que subsidia práticas de planejamento, 

gestão e intervenção assistencial ou preventiva, as ações para melhoria da qualidade das bases 

de dados e a ampla disseminação das informações produzidas.

Valores

Atuação em consonância com os princípios do SUS

Democratização da informação

Criatividade, pensamento crítico e protagonismo

Compromisso com o aprimoramento da informação

Enfoque epidemiológico na produção da informação

Missão

Promover a produção e o uso da informação voltada para 

a gestão de políticas públicas de saúde e melhoria das 

condições de saúde para a população da cidade de São 

Paulo.

Visão de futuro

Constituir-se e ser reconhecida como referência na 

produção da informação, contribuindo para o aprimora-

mento da gestão do SUS, a melhoria das condições de 

saúde da população e o exercício pleno da cidadania.

Painel de Monitoramento da Situação de Saúde e da Atuação dos Serviços da 

SMS-SP: instrumento de gestão que acompanha a atuação da SMS-SP nas prioridades do SUS 

municipal, operado pelo monitoramento de elenco de indicadores que informam sobre o 

andamento das atividades dos serviços e seus efeitos na saúde da população 

(painelsms@prefeitura.sp.gov.br).

Disponível em Rede Prodam - SMS

Organização da CEInfo

GISA

PRO-AIM SINASC

Coor denação

GIA

NDNAA

NAT

Coordenação - 
NAT – Núcleo de Assessoria Técnica 
NAA – Núcleo de Apoio Administrativo - 
ND – Núcleo de Divulgação - 
SINASC - Gerência do Sistema de Informação de Nascidos Vivos - 
PROAIM – Gerência do Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade - 
GIA – Gerência de Informação Assistencial - 
GISA – Gerência de Geoprocessamento e Informação Socioambiental -  

smsceinfo@prefeitura.sp.gov.br

ceinfoapoio@prefeitura.sp.gov.br
ceinfodivulgacao@prefeitura.sp.gov.br 

sinasc@prefeitura.sp.gov.br
proaim@prefeitura.sp.gov.br 

ceinfogia@prefeitura.sp.gov.br
ceinfogeoprocessamento@prefeitura.sp.gov.br

Tecnologias de apoio à gestão desenvolvidas ou disponibilizadas pela CEInfo

Busca Saúde - Sistema de localização de Estabelecimentos de Saúde da rede SUS do 

município de São Paulo: permite aos munícipes realizarem consultas sobre a rede de 

estabelecimentos de atendimento e serviços de saúde do SUS do Município de São Paulo de 

várias maneiras:

Atribuições - Portaria nº 2.220/2012

I - Produzir informações e análises, de caráter estratégico, integrador e articulador das 

diversas áreas de interesse para a gestão e, para subsidiar a formulação de políticas de saúde, 

para aplicação ao planejamento e estabelecimento de prioridades, e para avaliação de 

políticas, programas, ações e serviços da SMS;

II - Desenvolver, implantar e avaliar, não de forma exclusiva, tecnologias de informação para 

análise, uso e difusão da informação em saúde na SMS;

III – Desenvolver pesquisas, estudos e instrumentos de análise de dados e produção de 

informações, com o uso da epidemiologia e de métodos quantitativos, da economia da saúde, 

dos determinantes sociais, do geoprocessamento, para aplicação nos processos de gestão e 

para divulgação de temas de interesse da SMS, para seus órgãos e setores e para a sociedade-

em geral;

IV - Contribuir para fortalecer a capacidade de profissionais para obtenção, produção e análise 

de dados e informações de saúde e sua aplicação aos processos de gestão, às ações e serviços 

de saúde;

V – Promover, monitorar e participar com outros órgãos e setores afins para melhoria da 

qualidade de dados e informações produzidas e utilizadas pela SMS;

VI - Gerenciar os Sistemas de Informações sobre Nascidos Vivos e sobre Mortalidade no 

âmbito de atuação da SMS na Cidade de São Paulo, em interlocução com as demais instâncias 

do SUS;

Perfil Dinâmico da Situação de Saúde em São Paulo: ferramenta voltada à produção de 

perfis da situação de saúde da população, da estrutura e da atuação dos serviços que objetiva 

contribuir para estabelecer diagnósticos sobre os principais problemas de saúde e do 

desempenho dos serviços em análises espaciais e temporais nos diversos níveis da SMS-SP.

Disponível em Rede Prodam - SMS

TabWin e TabNet: aplicativos desenvolvidos pelo Datasus/MS para tabulação on-line de 

diversas bases de dados, preparados pela CEInfo para disponibilizar dados populacionais, de 

mortalidade, nascidos vivos, aids, acidente de trabalho, câncer, produção assistencial e 

cadastrais, com possibilidade de identificação de unidades e geração de diferentes agregações 

territoriais intramunicipais.

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/tabnet/

StatPlanet: ferramenta interativa de visualização de dados e mapeamento, preparada pela 

CEInfo para disponibilizar indicadores de consultas médicas, mortalidade e nascimentos, 

desagregadas por CRS, Subprefeituras e Distritos Administrativos da Cidade de São Paulo.

www.prefeitura.sp.gov.br/saude/statplanet

Moro neste Endereço - o usuário poderá localizar a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referên-

cia para o local de sua residência além de localizar outros tipos de serviços nas proximidades.

Endereço - permite a localização de todos os tipos de serviços próximos a qualquer endereço 

especificado.

Unidade de Atendimento - o usuário poderá localizar os tipos de serviços que deseja consultar 

em um determinado local (endereço) por meio de uma palavra chave.

http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/
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Levantamentos de dados de base populacional complementares às informa-

ções disponibilizadas pelos sistemas de informação do SUS

ISA-Capital: inquéritos de saúde domiciliares realizados por meio de convênio entre a SMS-SP e a 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP/USP), nos anos 2003, 2008 e 2015, 

que permitem ampliar o conhecimento sobre os fatores de risco, a morbidade referida e o uso de 

serviços por toda a população usuária ou não do SUS na cidade de São Paulo.  

Registro de Câncer de Base Populacional de São Paulo: funciona na FSP/USP e, através de 

convênio específico com a SMS-SP, recebe apoio técnico e financeiro para manutenção de suas 

atividades. Sua base de dados é disponibilizada pela CEInfo para tabulação on line.

Publicações

Periódicos

Boletim CEInfo - Saúde em Dados: elenco de dados e indicadores selecionados, desagregados por 

Coordenadoria e Supervisão Técnica de Saúde. Inclui informações demográficas, nascidos vivos, morta-

lidade, doenças de notificação compulsória e assistenciais.

Boletim CEInfo Análise: aborda temas diversos e se caracteriza por divulgar análises de dados 

produzindo informações e permitindo aprofundar o conhecimento sobre tais temas. 

Boletim Eletrônico CEInfo: divulga análises sintéticas sobre temas relevantes para o SUS São Paulo. 

Especiais

Série Boletim ISA – Capital – publicações temáticas dos resultados dos inquéritos de saúde de base 

domiciliar realizados no Município de São Paulo em 2003 e 2008. 

Boletim CEInfo Especial Geoprocessamento

Boletim CEInfo Especial Selo SINASC

Diagnóstico Sintético de Saúde da Cidade de São Paulo

Apostilas, Cartilhas e Manuais

Todas as publicações encontram-se disponíveis em texto integral na página de internet da SMS-SP.


