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Vigilância Sanitária promovendo cuidados e segurança dos pacientes
A vigilância sanitária de Mato Grosso, em conjunto com a vigilância epidemiológica, ambiental e saúde do trabalhador realizou uma série de ações
voltadas a promoção de cuidados e segurança do paciente nos mutirões oftalmológicos no estado. As ações foram realizadas durante as etapas pré e póscirurgias de catarata. Antes do início de cada mutirão foram traçadas medidas para o preparo e liberação das atividades propostas pela empresa
prestadora dos serviços oftalmológicos, como análises da água servida, inspeções sanitárias nos hotéis, pousadas, alojamentos e restaurantes das
cidades onde os mutirões aconteceram. As carretas utilizadas para os serviços - consulta, exames e centro cirúrgico - foram inspecionadas previamente e
monitoradas diariamente quanto aos possíveis riscos à segurança dos pacientes. Também participaram das ações outros setores da saúde como a
regulação, a atenção à saúde, a rede hospitalar, o SAMU, e outros órgãos como Defesa Civil. Segundo a Superintendente da Vigilância em Saúde, Tatiana
Belmonte, foi necessária uma ação conjunta de todas as vigilâncias para identificar potenciais riscos e dar tratamento a eles em cada etapa do mutirão.

Copa do Mundo Sub-17 FIFA Brasil 2019

Após 22 dias de intenso trabalho, no dia 17 de novembro foi disputada a final
da Copa do Mundo Sub-17 Fifa Brasil 2019, em que o Brasil conquistou o
tetracampeonato. Sob o olhar atento e trabalho conjunto das Visas locais e
das Vigilâncias em Saúde/MS, o campeonato ocorreu sem grandes
intercorrências. Nesse período foram realizados pelas Visas locais cerca de
129 inspeções em estabelecimentos fornecedores de alimentação e cerca de
64 inspeções nos serviços de saúde. As medidas corretivas das
irregularidades encontradas foram implementadas. O relatório final da
atuação das Vigilâncias Sanitárias está sendo elaborado. Agradecemos e
parabenizamos as Visas de Cariacica/ES, de Goiânia/GO e do Distrito Federal
pelo empenho e excelente atuação.
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Licenciamento sanitário municipal

Com o objetivo de conhecer melhor o processo de licenciamento sanitário
adotado nos municípios brasileiros, sobretudo em relação aos critérios
abordados na RDC 153/17, a Anvisa fez um levantamento sobre o
licenciamento sanitário junto aos órgãos de Vigilância Sanitária
Municipais, através de formulário eletrônico distribuído pelos respectivos
coordenadores estaduais. 2.111 municípios brasileiros enviaram
informações acerca do conhecimento e implementação da RDC 153/17,
além de procedimentos adotados para o licenciamento sanitário, tais
como: momento de análise documental e inspeção sanitária, cobrança de
taxa, tempo médio para concessão de licença sanitária e informatização.
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Acesse aqui os resultados
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Exercício Geral de Resposta a Emergência Nucelar na Central Almirante Álvaro Alberto

Agenda
Reunião do GT-Visa nos dias 9 e 10 de dezembro.
Acompanhe o que foi discutido clicando aqui

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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Fonte: Flickr/Eletronuclear

Nos dias 30 e 31 de outubro foi realizado e Exercício Geral de Resposta a Emergência Nuclear em Angra dos Reis/RJ,
com duração de 30 horas. Estes exercícios, geralmente são componentes chaves na adequada preparação do Estado
brasileiro, nos níveis nacional, estadual e local, uma vez que fornecem uma visão única da situação do preparo das
instituições respondedoras, além de servirem como base para um programa de melhoria contínua na estrutura de
resposta. No Exercício Geral, foi simulado uma intercorrência na Central Almirante Álvaro Alberto que levou as
instituições participantes a elaborarem as respostas de acordo com Planos de Emergência específicos. Em ação
coordenada com os órgãos da Vigilância em Saúde e da Segurança Pública a exitosa atuação da Vigilância Sanitária
de Angra dos Reis foi realizada conforme o previsto no Plano de Contingência Complementar da Saúde de Angra dos
Reis – Desastres Tecnológicos – Emergência Nuclear. Às 9h40 do dia 30 de outubro a Anvisa foi acionada para
compor o Centro Nacional de Gerenciamento de Emergência Nuclear – CNAGEN. A reunião de de briefing do
Exercício e de planejamento para as atividades de 2020 será realizada no dia 21 de novembro no Gabinete de
Segurança Institucional da Casa Civil.

Edição especial da Revista
Visa em Debate
A Anvisa, por meio da Assessoria do Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária, lançou edital para seleção de artigos científicos
relacionados com a avaliação das ações da Vigilância Sanitária. Os
artigos serão publicados na Revista Visa em Debate, desenvolvidos
por profissionais das Vigilâncias Sanitárias estaduais, do Distrito
Federal e das municipais, pelas unidades técnicas da Anvisa, por
professores, pesquisadores e estudantes. Informações detalhadas
podem ser consultadas no portal da Anvisa.
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