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Quais os impactos que a remoção de mais da  
metade dos servidores da COVISA - para as  
Coordenadorias Regionais de Saúde / Unidades  
de Vigilância em Saúde (UVIS) - traz para a saúde  
da cidade de São Paulo?
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A Vigilância Epidemiológica é um dos 
setores da saúde na cidade de São Paulo 
mais demandados desde janeiro de 2020, 
e para enfrentar a pandemia da Covid-19 
foi necessária a formação de uma força-
-tarefa, incluindo além do Núcleo de Do-
enças Agudas Transmissíveis (NDAT-DVE), 
quase a totalidade de técnicos dos demais 
núcleos que compõem a DVE e muitos de 
outras diretorias, especialmente, a Direto-
ria de Vigilância de Produtos e Serviços de 
Interesse à Saúde (DVPSIS), Divisão de In-
formação de Vigilância em Saúde (DIVS) e 
Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ), 
a Divisão de Vigilância em Saúde Ambien-
tal (DVISAM) e a Divisão de Vigilância em 
Saúde do Trabalhador (DVSAT), que vem 
atuando na elaboração de notas técnicas 
e na investigação de surtos em empresas. 
A atuação rápida e precisa da Divisão de 
Administração e Finanças (DAF), especial-
mente para a compra de insumos e equipa-
mentos de proteção individual (EPI), tem 
sido essencial também nessa guerra contra 
o novo Coronavírus. 

A portaria do prefeito Bruno Covas des-
monta a Coordenação de Vigilância em 
Saúde e transfere servidores da Vigilância 
Epidemiológica, colocando em risco a saú-
de pública como um todo no município de 
São Paulo.

Todos os funcionários da DVE na lista 
de transferência, atuam diretamente 
no trabalho de enfrentamento da pan-
demia de Covid-19.

Foi extinto o Núcleo de Vigilância das 
Infecções Sexualmente Transmissí-
veis (NVIST), com a remoção de todos 
os profissionais do núcleo, incluindo a 
médica infectologista, coordenadora 
do NVIST, departamento imprescindí-
vel no controle da sífilis congênita e 
transmissão vertical do HIV (da ges-
tante para o bebê). Toda essa experti-
se de profissionais foi removida, numa 
canetada, para uma única região na 
cidade. Quem irá olhar para o restante 
da cidade? 

Foram removidos da DVE/Covisa os 
três médicos do Núcleo de Doenças e 
Agravos Não Transmissíveis (NDANT), 
prejudicando a coordenação das Áre-
as Técnicas de Violência e Doenças 
Não Transmissíveis, além do apoio a 
outras áreas da Atenção Básica e da 

O QUE ISSO SIGNIFICA?

REMOÇÃO DE 10 SERVIDORES PARA  
COORDENADORIAS REGIONAIS

QUEM VAI FISCALIZAR, 
COMPARAR, ORIENTAR 
OS SERVIÇOS, NOTIFICAR 
DOENÇAS E REALIZAR 
DIAGNÓSTICOS PARA A 
SAÚDE DA CAPITAL?

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA  
EPIDEMIOLÓGICA - DVE/COVISA
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REMOÇÃO DE 176 SERVIDORES (77%)  
PARA COORDENADORIAS REGIONAIS

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA DE PRODUTOS 
E SERVIÇOS DE INTERESSE DA  
SAÚDE (DVPSIS/COVISA)  
- VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Redução das ações de enfrentamento à 
Covid-19. A Vigilância Sanitária realiza análi-
ses dos protocolos sanitários apresentados 
pelas entidades dos setores econômicos, 
para retomada das atividades não essen-

ciais em estabelecimentos de comércio e 
de serviços, conforme estabelece o Decre-
to 59.473/20, e nas ações de fiscalização 
do uso correto e obrigatório de máscaras 
em estabelecimentos e pela população. 

O QUE ISSO SIGNIFICA?

Rede de Vigilância e Assistência, as-
sim como a análise de informações 
destas áreas.

Capacitar, orientar profissionais dos 
serviços de saúde do município (UBS, 
PS, hospitais, clínicas) e vistoriar es-
ses serviços para adequação de pro-
tocolos de biosseguranças, para 
diminuir riscos de adoecimentos;  

Elaborar documentos técnicos e pro-
tocolos, orientar entidades de classe, 

Isso significa a descontinuidade de 
ações, trabalhos e responsabilidades da Vi-
gilância Epidemiológica sobre a saúde da 
população de toda a cidade de São Paulo e 
não apenas de um território. São elas:

secretarias e órgãos representativos 
para o melhor enfrentamento da pan-
demia de Covid-19;
  
Registrar e monitorar casos leves, gra-
ves e mortes;
  

Coordenar inquéritos sorológicos e 
elaborar relatórios de análise, que 
apontam as possibilidades para um 
plano de reabertura;
 

Apoio técnico para composição de bo-
letins epidemiológicos informativos;

Oferecer capacitação permanente na 
vigilância epidemiológica do HIV, aids 
e sífilis, bem como suporte técnico à 
rede de assistência para a notificação 
de casos.
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1 - NÚCLEO DE VIGILÂNCIA  
DE ALIMENTOS - DVPSIS/COVISA

Redução na segurança do que consu-
mimos. Quem realizará as inspeções 
em indústrias de alimentos, aditivos 
para alimentos, embalagens e águas 
que a população adquire?

Redução na segurança dos serviços 
prestados em estabelecimentos co-
merciais. Quem fará as inspeções do 
comércio varejista de alimentos com 
horário de funcionamento noturno?

Redução nas inspeções de monitora-
mento da CEAGESP.

Redução nas capacitações e inspeções 
dos serviços de alimentação em gran-
des eventos realizados em São Paulo, 
como Carnaval, Parada LGBTQI+, GP 
de Fórmula 1, etc.

Redução nas inspeções sanitárias dos 
veículos de feirantes. 

Atraso na liberação das licenças sani-
tárias de funcionamento das empresas 
de alimentos – 104 atividades relacio-
nadas a alimentos.

Paralisação na execução do Programa 
de Análise de Resíduos de Agrotóxi-
cos (PARA), que coletava amostras de 
produtos de origem vegetal e enviava 
para análise do Laboratório Central de 
Saúde Pública. Caso os alimentos de 
origem vegetal comercializados sejam 
insatisfatórios, é realizado o rastrea-
mento da origem dos alimentos e ado-
tadas as medidas de vigilância sanitária 
e/ou de defesa agrícola pertinentes vi-
sando à adequação de sua produção. 

Paralisação na execução do Programa 
Paulista de Análise Fiscal de Alimentos 
industrializados. 

Atraso na análise das solicitações feitas 
por empresas, conforme exige a legis-
lação, para importação e fabricação de 
produtos dispensados de registros.

O QUE ISSO SIGNIFICA?

REMOÇÃO DE 45 SERVIDORES (90%)  
PARA AS COORDENADORIAS REGIONAIS
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2 - NÚCLEO DE VIGILÂNCIA DE PRODUTOS – DVPSIS/COVISA

3 - NÚCLEO DE VIGILÂNCIA DE  
MEDICAMENTOS – DVPSIS/COVISA

Redução na inspeção nas indústrias de 
cosméticos, produtos de higiene, ab-
sorventes, fraldas e perfumes, atraso 
na liberação de licenças sanitárias para 
funcionamento destas empresas, assim 
como na liberação de Certificação de 
Boas Práticas de Fabricação, Armaze-
nagem e Distribuição de Produtos de 
Interesse da Saúde.

Redução nas inspeções de importado-
res, distribuidores e armazenadores de 
cosméticos, perfumes e produtos de 
higiene e limpeza. 

Impacto na área hospitalar, tendo em 
vista a distribuição, em sistema de con-
signação, de equipamentos e instru-
mentais, próteses e órteses, bem como 
a importação e distribuição de equipa-
mentos voltados para a Covid-19, como 
máscaras, ventiladores, kit de diagnós-
tico in vitro, dentre outros, também 
está em risco. 

Redução no atendimento a denúncias 
relacionadas a produtos de interesse 
da saúde, dentre as quais a fabricação 
e distribuição irregular/clandestina de 
álcool em gel.

Impedimento do acesso seguro a me-
dicamentos pela população por não 
haver mais técnicos capacitados e em 
número suficiente para realizar a ins-
peção em indústrias de medicamen-
tos e farmoquímicas no município de 
São Paulo. As inspeções ocorrerão 
de forma heterogênea, sem a devida 
qualidade, uma vez que não se terá ao 
menos um técnico especializado por 
UVIS. 

Paralisação no processo de aprovação 
de vacina contra Covid-19, por falta de 
inspeção adequada; 

Inviabilização de fabricação de radio-
fármacos utilizados para o tratamento 
e diagnósticos de cânceres e outras 
doenças;

O QUE ISSO SIGNIFICA?

O QUE ISSO SIGNIFICA?

REMOÇÃO DE 30 SERVIDORES (80%) 
PARA AS COORDENADORIAS REGIONAIS

REMOÇÃO DE 29 SERVIDORES (83%) 
PARA AS COORDENADORIAS REGIONAIS
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Suspensão do Programa de Monitora-
mento de Medicamentos com suspeita 
de desvio da qualidade e recolhimento 
dos medicamentos que geram risco à 
saúde; 

Prejuízo de ações para a detecção de 
produtos falsificados e/ou adultera-
dos, que podem colocar em risco a 
saúde da população;

Paralisação de processos adminis-
trativos abertos para a obtenção de 
licenças dos CNAEs para exercer ati-
vidades de alto risco relacionadas às 
indústrias de medicamentos e farmo-
químicas; farmácias de manipulação; 
laboratórios analíticos; distribuidoras, 
fracionadoras de insumos farmacêu-
ticos, importadoras e transportadoras 
de medicamentos e insumos. 

4 - NÚCLEO DE VIGILÂNCIA DE SERVIÇOS DE  
INTERESSE DA SAÚDE – DVPSIS/COVISA

Prejuízo nas inspeções em clínicas de 
reprodução humana, em serviços de 
Diálise, de bancos de sangue e tecido, 
em serviços de assistência domiciliar 
(Home Care), em serviços de vacina-
ção, laboratórios de análises clínicas, 
em serviços de transporte de material 
biológico, Serviço de Apoio Diagnós-
tico Terapêutico (SADT), clínicas mé-
dica e cirúrgica, pronto atendimentos, 
AMA (Assistência Médica Ambulato-
rial), hospitais Dia, serviços odontoló-
gicos com equipamento para Raio-X 
panorâmico. Assim como nas inspe-
ções a instituições de Longa Perma-
nência para Idosos (ILPI), comunida-
des terapêuticas, institucionalizados 
em unidades do sistema prisional. 

Lentidão na resolutividade da coleta e 
controle da qualidade da água utiliza-
da pelos estabelecimentos de diálise, 
bem como outros estabelecimentos, 
causando risco à saúde da população. 

Prejuízo a 5 projetos de monitoramen-
to de inspeções iniciados durante a 
pandemia para prevenção da Covid-19, 
além de paralisação no monitoramen-
to dos locais que realizam teste rápido 
para Covid-19. 

O QUE ISSO SIGNIFICA?

REMOÇÃO DE 57 SERVIDORES (86%)  
PARA AS COORDENADORIAS REGIONAIS
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5 - LABORATÓRIO DE CONTROLE DE  
QUALIDADE (LCQS) – DVPSIS/COVISA 

Suspensão das análises nos laborató-
rios de “Aditivos/Micotoxinas” e “Físi-
co-Químico”, o que significará retirar a 
garantia da qualidade da água forne-
cida à população no município de São 
Paulo pela Sabesp, assim como coloca 
em dúvida a garantia da qualidade de 
águas não tratadas (poços artesianos 
ou bicas).

Suspensão do programa de monitora-
mento de Água Mineral.

Suspensão do Programa Municipal de 
Análise e Monitoramento de Alimentos 
em relação à microbiologia, microsco-
pia e características físico-químicas. 
Na prática, não haverá mais garantia 
da qualidade dos alimentos consumi-
dos pela população da cidade de São 
Paulo.

Paralisação do monitorando da quali-
dade higiênico-sanitária dos alimentos 
prontos fornecidos a institucionaliza-
dos que verificam o cumprimento de 
medidas para se evitar a propagação 
e disseminação da Covid-19. 

Paralisação das análises de amostras 
provenientes de denúncias e de surtos 
alimentares.

O QUE ISSO SIGNIFICA?

REMOÇÃO DE 14 SERVIDORES  
PARA AS COORDENADORIAS REGIONAIS
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REMOÇÃO DE 6 SERVIDORES (50%)  
PARA AS COORDENADORIAS REGIONAIS

DIVISÃO DE INFORMAÇÃO DE  
VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DVIS/COVISA)

O QUE ISSO SIGNIFICA?
Redução na capacidade e demora nas 
análises, tratamentos e divulgação dos 
dados da Covid-19, para população e 
gestores, devido à perda de funcioná-
rios com expertise em trabalhar com 
monitoramento de casos leves, graves 
e óbitos pela doença, por meio dos 
sistemas de informação, programas, 
banco de dados (SRAG e ESUS) e ela-
boração do Tabnet (acesso às bases 
de dados de população e dos sistemas 
de informações do SUS).

Redução na capacidade de análises, 
tratamentos e divulgação de todas as 
ações de vigilância em saúde – vigilân-
cia sanitária, vigilância epidemiológi-
ca, vigilância em saúde do trabalhador, 
vigilância em saúde ambiental e con-
trole de zoonoses – pela diminuição 
da da mão de obra capacitada para o 
recebimento, tratamento, tabulação, 
atualização e divulgação de dados e 
informações. 

Redução na capacidade de recebi-
mento, atualização e envio de infor-
mações sobre vacinação, o que pode 
causar perda de dinheiro do Governo 
Federal para as Campanhas de Vacina-
ção na cidade de São Paulo.

Redução na capacidade de trabalho 
em bancos de dados que dão apoio 
para o enfrentamento de diversas 
doenças e agravos, como Dengue, 
Hepatites, Hanseníase, Tuberculose, 
Meningites, entre outras, o que tam-
bém poderá causar perda de verba da 
União.

Redução na capacidade de desenvol-
vimento de aplicativos/sistemas/fer-
ramentas necessários para a melhoria 
das ações realizadas pela Covisa.

Redução de treinamentos e apoio para 
funcionários das Coordenadorias Re-
gionais de Saúde no uso de sistemas 
de informação, de tabulação, progra-
mas e banco de dados. Quem dará o 
suporte em informática para os diver-
sos setores da Covisa?
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Criada para planejar e desenvolver ações, 
intervenções, estudos e pesquisas acerca 
da promoção da saúde dos trabalhadores, 
a DVISAT desenvolvia o sistema de vigilân-
cia de acidentes de trabalho e doenças re-
lacionadas ao trabalho, para divulgar infor-
mações e subsidiar o desenvolvimento de 
normas e políticas de prevenção aos riscos 
à saúde e à segurança dos trabalhadores. 

A remoção de todo o conjunto de servi-

dores desta divisão da COVISA provocará:

O fim da fiscalização sanitária nos am-
bientes de trabalho para identificar 
riscos à saúde do trabalhador – como 
asma ocupacional e transtorno men-
tal relacionado ao trabalho – e realizar 
ações de intervenção necessárias.

O fim da articulação das ações dos 

REMOÇÃO DE 4 SERVIDORES (28%) 
PARA COORDENADORIAS REGIONAIS

REMOÇÃO DE 27 SERVIDORES PARA AS  
COORDENADORIAS REGIONAIS (100%)

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
AMBIENTAL (DVISAM) 

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO 
TRABALHADOR (DVISAT)

O QUE ISSO SIGNIFICA?

O QUE ISSO SIGNIFICA?

Redução nas inspeções, monitoramen-
tos, análises, diagnósticos, divulgação 
de informações e emissão de licenças 
sobre qualidade da água e do ar, so-
bre a qualidade do saneamento, sobre 
áreas contaminadas no município de 
São Paulo.

Redução da capacidade para diagnósti-
cos das situações de populações expos-
tas aos contaminantes ambientais.

Redução na capacidade de atendi-
mento de crianças de zero a cinco 
anos com problemas respiratórios e 
de análises epidemiológicas relaciona-
das à poluição atmosférica/qualidade 
do ar. 

Redução na capacidade de busca ati-
va de áreas contaminadas.
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Centros de Referência em Saúde do 
Trabalhador.

Redução no poder de ação do Plano 
Municipal de Erradicação do Trabalho 
Escravo e do GT de Trabalho Infantil.

 Com relação à Covid-19, será:

O fim das ações de fiscalização, de 
verificação de denúncias e de im-
plantação de medidas de preven-
ção a esta doença nos ambientes 
de trabalho;

Fim da produção de Notas Técni-
cas para a prevenção de infecção 
em ambientes de trabalho nos se-
tores econômicos essenciais;

Redução na capacidade de presta-
ção de assistência aos trabalhado-
res e familiares vítimas da Covid-19;

Redução na capacidade de im-
plantar e monitorar as medidas de 
prevenção de novas infecções e 
surtos em ambientes de trabalho 
nas fases de reabertura.

REMOÇÃO DE 9 SERVIDORES (100%) 
PARA COORDENADORIAS REGIONAIS

PRAÇA DE ATENDIMENTO

O QUE ISSO SIGNIFICA?

Prejuízos para regularização de em-
presas (inclusive as de pequeno porte 
e MEIs), com atraso em licenças sani-
tárias para inspeções (além da falta de 
técnicos da DVISAT), descontinuidade 
do atendimento telefônico de apoio à 
regularização.

Extinção do setor de cadastro de esta-
belecimentos no Sistema de Vigilância 
Sanitária, diminuição na capacidade 
de recebimento de documentos pe-
las empresas e contato com o público 
(mesmo que via e-mail) de modo cen-
tralizado.

Impacto na atualização das informa-
ções relativas à vigilância fornecidas 
aos cidadãos através das Cartas de 
serviços junto ao Portal SP 156, dificul-
tando o acesso ao público dos servi-
ços que presta a vigilância em saúde.

Mesmo com a abertura de Praça de 
Atendimento nas 27 UVIS regionais 
(Unidade de Vigilância em Saúde) e, 
sobretudo, por existir apenas 9 pro-
fissionais capacitados ao atendimento 
na praça de atendimento central da 
Covisa, como estes profissionais darão 
conta de 27 praças de atendimento re-
gionais?  
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REMOÇÃO DE 9 SERVIDORES (100%)
PARA COORDENADORIAS REGIONAIS

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO  
DE FINANÇAS  (DAF)

O QUE ISSO SIGNIFICA?
Enorme risco de suspensão de contra-

tos, pregões e compras fundamentais para 
a execução de todas as ações da COVISA 
(exemplo: aquisição de reagentes para o 
diagnóstico de Covid-19).

REMOÇÃO DE 2 DOS SERVIDORES (100%)  
PARA COORDENADORIAS REGIONAIS

NÚCLEO DE GESTÃO  
DE PROCESSOS (NGP)

O QUE ISSO SIGNIFICA?
A remoção de todos os servidores 
capacitados do NGP, para dar treina-
mentos, atualizações e suporte no Pro-
grama de Licenciamento Sanitário, pre-
judica a implantação das unidades do 
Descomplica SP no município.

Paralisa a implantação e execução do 
licenciamento automático dos esta-
belecimentos de baixo risco sanitário. 

Prejudica as digitalizações de serviços 
realizados pela COVISA, bem como a 
atualização de legislações federais e 
estaduais. Sem isso, os servidores do 
Sistema Municipal de Vigilância em 
Saúde ficam sem ferramentas para 
atender ao cidadão, fiscalizar e licen-
ciar estabelecimentos.
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