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A ASNVS
Sua principal função é promover conexões intra e intersetoriais com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS)
no intuito de fortalecê-lo.
Além disso, é responsável por gerir, articular, descentralizar e acompanhar as ações de vigilância sanitária e seus
modelos de financiamento; planejar e acompanhar as ações de desenvolvimento da gestão de informação do SNVS; e
assessorar as Diretorias da Anvisa na integração de ações e no desenvolvimento de projetos transversais e prioritários.
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GT-VISA, GT-VS E CIT
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Atividades desenvolvidas
Curso de formação de tutores

Capacita Visa
O Capacita-Visa tem por objetivo estimular o aprimoramento dos
processos de formação, capacitação, qualificação e aperfeiçoamento
profissional no âmbito do SNVS.
Atualmente, o Programa está focado na construção de um modelo que
estruture os processos de formação do profissional da vigilância sanitária
a partir da percepção dos profissionais dos estados e dos municípios sobre
as ações de formação e desenvolvimento profissional ofertadas pelos
entes do SNVS. A construção de modelo requer a participação de todos os
entes do SNVS. Para tanto, foi criado um grupo de trabalho com
representantes da Anvisa, Conass e Conasems, além da contratação de
uma especialista no tema.

Anvisa e o SUS
Segundo a RDC 255 de 2018, compete à Anvisa promover a proteção
da saúde da população por meio do controle sanitário na produção,
na comercialização e no uso de produtos e serviços submetidos à
vigilância sanitária, inclusive nos ambientes, nos processos, nos
insumos e nas tecnologias a eles relacionados, e no controle de portos,
aeroportos, fronteiras e recintos alfandegados. Portanto, a Anvisa se
integra com o SUS, como órgão regulador dos produtos e tecnologias
que estarão disponíveis para uso.

5

Vacinação na Anvisa
No dia 10 de maio, em parceria com o Ministério da Saúde, foi
realizada a campanha de vacinação na Anvisa, desenvolvida pela
Coordenação de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho
(CSQVT). Aberta a servidores, comissionados, terceirizados e
estagiários da agência, reuniu dezenas de pessoas na sala 7 do
Bloco E. Nosso estagiário, Ygor Oliveira, foi enviado para ajudar
com o preenchimento dos cartões de vacina.

ANVISA
Assessoria do Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária
Sia - Trecho 5, área especial 57 Bloco D - 2º andar
Brasília - DF
Telefone: (61) 3462-4120/6921

Assessoria do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária - ASNVS

arievilO rogY e edardnA ed ogirdoR ,enyloraC allebasI :oãçazilaedI

O resultado da parceria entre Anvisa e Fiocruz, teve-se a
idealização e o desenvolvimento do curso de
Especialização, na modalide EaD, Qualidade em Saúde e
Segurança do Paciente. Com o intuito de capacitar
profissionais da rede hospitalar, da vigilância sanitária e
do nível central ligado à gestão, o curso proporciona os
conteúdos e conhecimentos necessários para a
implantação dos Núcleos de Segurança do Paciente. Ao
todo, foram recebidas 1.200 inscrições para a seleção de
tutores do curso. Serão selecionados 50 como tutores, e
15 como suplentes. Em 15 de julho de 2019 o curso terá
início.
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Implementação de ações, programas e políticas que impactam diretamente ou indiretamente no SUS são debatidas e
pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), de forma a fortalecer a governança e adesão dos entes da
Federação. A CIT é composta por representantes da União, dos Estados e dos Municípios, sendo reconhecida como uma
inovação gerencial na política pública de saúde. A CIT conta com o apoio técnico de grupos de trabalho para subsidiar a
tomada de decisão, que, nos assuntos relacionados à Vigilância Sanitária, cabe ao GT-Visa – Grupo de Trabalho da
Vigilância Sanitária – vinculado ao GT-VS – Grupo de Trabalho de Vigilância em Saúde – Coordenado pelo MS. O GT-Visa
conta com a representação das Regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, contando também com
representação da rede laboratórios oficiais, indicados pelo Conass e Conasems. O GT-Visa se reúne a cada dois meses,
tendo a sua coordenação feita pela Assessoria do SNVS. Se você está trabalhando em alguma regulamentação que
impacte no SNVS, entre em contato conosco para que a sua proposição possa ser discutida com os representantes do
SNVS.

