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20 anos da lei 9.782/99
Passaram-se 20 anos desde a aprovação da Lei 9782/99. De lá para cá, uma série de iniciativas foram implementadas para o aprimoramento do processo de
trabalho na vigilância sanitária. No entanto, é consenso que ainda há muito espaço para melhoria, principalmente nos processos voltados para a redução da
carga administrativa e na gestão da informação para a tomada de decisão. Para que os membros do SNVS possam dialogar sobre projetos estratégicos para
o aprimoramento de ações da Visa, a Assessoria do SNVS da Anvisa está organizando uma série de encontros regionais para comemorar os 20 anos da Lei
9782/19 e dialogar para a construção de uma agenda estratégica para o biênio 2020-2021. Ao todo, serão quatro encontros: Norte, Nordeste, Centro-Oeste
e Sudeste-Sul. O primeiro encontro será da Regional Nordeste, nos dias 7 e 8 de outubro na cidade de Recife/PE. O segundo, será da Regional Norte, nos
dias 21 e 22 de outubro na cidade de Belém/PA. Nesses encontros, participarão os Coordenadores da Visa do Estado e da Capital. A proposta desta
Assessoria para o ano de 2020 é ampliar a participação de municípios. Os encontros Regionais Centro-Oeste e Sudeste-Sul ocorrerão em novembro.
Acompanhe o resultado desses encontros nas próximas edições desse Boletim.

Troca de experiências entre os estados em prol da Inclusão Produtiva

Foto: Delegação em visita a produção de rapadura de
agricultores familiares em Arinos – Regional de Saúde de
Unaí/MG
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Durante os dias 14 e 15 de maio, a Gerência Regional de Saúde – GRS de Unaí/MG recebeu delegação do
Programa de Inclusão Produtiva para Segurança - PRAISSAN da Visa de Rondônia para apresentar a trajetória
do Projeto Noroeste de Minas Empreendedor: consolidação de parcerias para inclusão produtiva segura e
viável, que envolve 12 municípios e diversas entidades parceiras. O projeto traz como resultado a atuação
integrada entre os órgãos de licenciamento sanitário e a inclusão no mercado de produtores da região que
tiveram seus negócios regularizados e ampliados. Agregar valor aos produtos da agricultura familiar é uma
forma de aumentar a renda das famílias, valorizar a cultura e gerar ocupação no campo, esperança avivada
pela publicação da RDC ANVISA Nº 49/2013, conforme afirma o coordenador do Projeto, José Juliano
Espíndula. A Visa-RO, primeira a instituir um Comitê estadual do PRAISSAN, o CISSAN, busca fomentar seus
integrantes com formação e conhecimento prático sobre as experiências de inclusão produtiva com segurança
sanitária para assim, atuar no estado de Rondônia. A delegação contou com duas servidoras da VISA-RO e
uma da Emater-RO. A Anvisa acompanhou a delegação com representante da Coordenação Estratégica de
Ações em Vigilância Sanitária – CEAVS/ASNVS, área que hoje atua na coordenação nacional do PRAISSAN.

Analisar os processos de trabalho desenvolvidos pela vigilância sanitária,
no sentido de alcançar as especificidades e as transversalidades do
trabalho, considerando as diversidades em relação aos locais de produção
dos serviços para o atendimento das demandas institucionais. Com este
objetivo, serão realizadas cinco oficinas regionais em Brasília, na sede da
Anvisa, em que se espera compor um quadro das ações realizadas pelos
profissionais da área, nos âmbitos municipais e estaduais.
A expectativa é reunir grupos mistos, compostos por trabalhadores com
diferentes trajetórias em termos de formação, experiência e vínculos de
trabalho, de todas as áreas que compõem a vigilância sanitária. As duas
primeiras oficinas deverão reunir profissionais da região Nordeste, nos
dias 15 e 17 de outubro, respectivamente. As demais, estão assim
organizadas: Centro-Oeste, 22/10; Norte, 24/10; e Sul e Sudeste,
5/11/2019. A condução dos trabalhos será realizada pela professora
Claudia Maria Marques.
Esta é mais uma iniciativa do Programa de Formação e Aperfeiçoamento
Profissional, o Capacita-Visa.

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
E-mail: asnvs@anvisa.gov.br
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Copa do Mundo FIFA Sub-17
Entre 26 de outubro e 17 de novembro deste ano o Brasil sediará a
Copa do Mundo Fifa Sub-17. A Anvisa e o Ministério da Saúde já estão
realizando as ações preparatórias e, como parte dessas, em 27 de
setembro ocorrerá, na sede da Anvisa, em Brasília, uma reunião de
alinhamento das ações de vigilância sanitária no evento. A reunião
contará com a presença das vigilâncias sanitárias de Goiânia, do
Distrito Federal e de Cariacica, cidades onde os jogos ocorrerão.
Também participarão representantes da Fifa e das áreas técnicas
envolvidas da Anvisa.
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Financiamento 2019 - Piso Variável
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O recurso para o Piso Variável no ano de 2019 foi três vezes maior
quando comparado com o ano de 2018 - passou de R$3,7 milhões em
2018 para R$12,2 milhões em 2019. O recurso será repassado ao
fundo estadual de saúde, para que esse possa coordenar ações
voltadas a adoção de programa de avaliação do risco sanitário
inerente às atividades de alto risco, considerando os requisitos
cognitivos, estruturantes e operacionais e/ou a adoção de programa
de gerenciamento de risco e boas práticas sanitárias em atividades
econômicas de interesse sanitário, considerando a avaliação das
ações de pós-mercado para a melhoria da qualidade e segurança
sanitária.
Saiba mais na Portaria Nº 2.132, de 12 de agosto de 2019
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