Secretaria da Saúde

GUIA DE INSTRUÇÕES PARA
CADASTRO E PREENCHIMENTO DOS DADOS NO
“CENSO COVID-19”
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 30/03/2020
Segundo a Resolução SS-42, de 30-03-2020, o objetivo desse sistema de vigilância
é obter informações para monitoramento dos casos internados suspeitos e confirmados de
COVID-19.
O preenchimento desse sistema não substitui a notificação e encerramento
oportunos no SIVEP-Gripe Módulo SRAG hospitalizado e e-SUS VE para Síndrome Gripal.

INSTRUÇÕES PARA CADASTRO DO SISTEMA
1. Acessar o site do “Censo COVID-19” (http://censocovid19.saude.sp.gov.br/) e
digitar o CNES.
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2. Cadastrar os dados do hospital e criar a senha.

Profissional responsável: pessoa
responsável pelas informações dos
casos de COVID-19.

3. Confirmar os dados de cadastro.

4. Qualquer dúvida, ligar para 3066-8769 / 3066-8304 / 3065-4847 / 3065-4842 /
3065-4845 ou entrar em contato via Whatsapp para (11) 98341-1612 ou e-mail:
censocovid19@saude.sp.gov.br
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DOS DADOS NO SISTEMA
LEMBRETES
- Envio dos informes “Censo COVID-19” obrigatório até às 10 (dez) horas, diariamente.
- As Informações PACIENTES INTERNADOS e LEITOS deverão levar em consideração todos os
casos até o momento do preenchimento do informe CENSO COVID-19. (“Foto do dia”)
- As informações CASOS NOVOS e SAÍDAS deverão ser referentes ao período de coleta das 00
horas às 23 horas e 59 minutos do dia anterior. (“Balanço do dia”)
- A informação TOTAL DE CASOS deverá ser referente ao número total acumulado até o
momento do preenchimento do informe CENSO COVID-19. (“Acumulado”)

1. Acessar o site do “Censo COVID-19” (http://censocovid19.saude.sp.gov.br/) e digitar
o CNES cadastrado.

2. Fazer login com CNES e senha.
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3. Selecionar a data de preenchimento dos dados.

4. Preencher as informações solicitadas (censo diário, casos novos, saídas, leitos COVID19, total de casos) de acordo com as definições abaixo.
●
●

Caso suspeito: paciente internado com sintomas sugestivos de COVID-19.
Caso confirmado: paciente internado com resultado laboratorial positivo
para COVID-19.

•

Pacientes Internados: número de pacientes internados (enfermaria/retaguarda PS
ou UTI) de casos suspeitos e confirmados COVID-19, no dia do preenchimento.

•

Leitos destinados para COVID-19:
número de leitos (enfermaria ou UTI)
destinados e estruturados para receber pacientes suspeitos e confirmados COVID-19,
conforme o plano de contingência da instituição, no dia do preenchimento.
Leitos disponíveis: número de leitos vagos/disponíveis (enfermaria/retaguarda PS
ou UTI) em todo o hospital/serviço, no dia do preenchimento.

•
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•

Casos novos: pacientes novos internados (enfermaria/retaguarda PS ou UTI) de casos
suspeitos/confirmados COVID-19, no período de 00 horas às 23 horas e 59 minutos do
dia anterior ao preenchimento.

No exemplo acima, a data de hoje é 31/03/2020, mas os dados inseridos são referentes ao dia anterior (30/03/2020).

•

Saídas: altas hospitalares e óbitos de pacientes suspeitos e confirmados COVID-19,
no período de 00 horas às 23 horas e 59 minutos do dia anterior.

•

Total de casos: número de casos internados confirmados e de óbitos confirmados
desde o início da epidemia.

5. Salvar as informações.
6. Qualquer dúvida, ligar para 3066-8769 / 3066-8304 / 3065-4847 / 3065-4842 /
3065-4845 ou entrar em contato via Whatsapp para (11) 98341-1612 ou e-mail:
censocovid19@saude.sp.gov.br

