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PORTARIA Nº 1.419, DE 8 DE JUNHO DE 2017 

Aprova os Regimentos Internos e o Quadro 

Demonstrativo de Cargos em Comissão e das Funções 

de Confiança das unidades integrantes da Estrutura 

Regimental do Ministério da Saúde. 

 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe 

conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista 

o disposto no art. 6º do Decreto nº 8.901, de 10 de novembro de 2016, resolve: Art. 1º 

Ficam aprovados os Regimentos Internos e o Quadro Demonstrativo de Cargos em 

Comissão e das Funções de Confiança das seguintes unidades integrantes da Estrutura 

Regimental do Ministério da Saúde, 

Art. 14. À Coordenação-Geral de Informações e Análise Epidemiológicas 

compete:  

I - coordenar e fomentar estudos, pesquisas e análises de situação de saúde, de 

desigualdades em saúde e de avaliação das ações, programas e políticas de saúde;  

II - coordenar, supervisionar e manter atualizado o Sistema de Informações de 

Nascidos Vivos - Sinasc, o Sistema de Informações de Mortalidade - SIM e o Sistema de 

Notificação de Agravos no componente do Sistema de Vigilância de Violências e 

Acidentes VIVA SINAN;  

III - subsidiar a elaboração e supervisionar a execução das ações no que se refere 

à operacionalização do Sinasc, do SIM e do componente VIVA SINAN e ao uso da 

epidemiologia como apoio à tomada de decisões no SUS, pactuadas nos instrumentos de 

controle e avaliação;  

IV - prestar assessoria técnica a estados, a municípios e ao Distrito Federal no que 

se refere ao Sinasc, ao SIM e componente VIVA SINAN e ao uso da epidemiologia como 

apoio à tomada de decisões no SUS;  

V - coordenar as ações de vigilância de óbito, incluindo a vigilância de óbitos 

infantis e maternos, bem como a vigilância que se dá no contexto do Programa Vida no 

Trânsito em articulação com as demais unidades competentes;  

VI - prestar assessoria técnica, incluindo o monitoramento, para o 

desenvolvimento das ações inerentes aos Serviços de Verificação de Óbito - SVO que 

compõem a Rede Nacional de Serviços de Verificação de Óbito que integra o Sistema 

Nacional de Vigilância em Saúde, em conformidade com as normas vigentes;  

VII - planejar, coordenar, implantar e implementar o Linkage de grandes Bancos 

de Dados em articulação com as demais unidades competentes;  

VIII - coordenar a implantação, implementação e manutenção do Centro de 

Família Internacional de Classificações;  



IX - coordenar e fomentar os Estudos de Carga de Doenças no Brasil;  

X - estimar e publicar indicadores de saúde para monitorar as políticas públicas 

de saúde;  

XI - coordenar as estimativas de população até o nível de municípios em 

articulação com as demais unidades competentes;  

XII - publicar anualmente análise da situação de saúde do Brasil;  

XIII - capacitar profissionais de vigilância em saúde, em caráter suplementar e em 

articulação com as demais unidades competentes, em sua área de atuação; e  

XIV - fomentar a comunicação e divulgação de informações e análises 

epidemiológicas, em articulação com as demais unidades competentes. 

 

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico 

http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 00012017060900083 

Documento assinado digitalmente conforme MP no - 2.200-2 de 24/08/2001, que institui 

a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil 

http://www.in.gov.br/autenticidade.html

