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GRUPO DE TRABALHO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
SUBGRUPO VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PARTICIPANTES:
ANVISA – Mariângela Torchia, Fernanda da Cruz, Lilian da Cunha, Artur Sousa,
Alex Sander da Matta, Agildo Filho, Luciana Caixeta, Guilherme Bum, Alice Alves,
DATA: 03 de março de 2020.

Otávio Frederico, Ricardo da Silva, Ricardo Eccard, Magda Costa, Rodolfo Nunes.
CGAT/DAI/MS – Anízio Silva e Nármada Garcia.

HORÁRIO: 09h às 17h.

LACEN – Vinicius Leme
LOCAL: Ed Parque Cidade Corporate,
Torre C, 11º andar - CONASS.

CONASEMS – Alessandro Chagas, Rosangela Treichel, Francinez Linhares, Bruna
Araújo, Sueldo Queiroz, Ângela Oliveira, Fabiano Pimenta.
CONASS – Viviane Rocha, Lucélia Scaramussa, Tatiana Belmonte, Elizeu Diniz,
Edmilson Diniz.

RESUMO DO SUBGRUPO DE TRABALHO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
TÓPICOS ABORDADOS:
1. Projeto de Harmonização das Ações de inspeção em Serviços de Saúde
2. COVID-19
3. Informes:
3.1. Código Sanitário
3.2. Comunicação no âmbito do SNVS
4. Vigilância na produção, distribuição e armazenamento de cervejas artesanais
5. Agenda de Prioridades 2020

1. Projeto de Harmonização das Ações de inspeção em Serviços de Saúde
RESUMO: O Gerente-Geral da GGTES, Sr. Guilherme Buss, e a Gerente da GRECS, Sra. Graziela Araújo,
apresentaram os avanços no âmbito do projeto, destacando ao que foi apresentado/discutido com os
Estados/Capitais nos encontros regionais que ocorreram em janeiro e fevereiro de 2020. No âmbito do
projeto, haverá um grupo tripartite que discutirá a harmonização de processo de inspeção sanitária.
ENCAMINHAMENTOS:
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No projeto de Harmonização do Processo de Inspeção Sanitária, Conass e Conasems indicarão os
representantes para participarem do Grupo de Trabalho Tripartite voltado a harmonização de processos de
inspeção sanitária, no mesmo modelo do Grupo de Trabalho Tripartite de Gestão de Documentos do SNVS;
com o objetivo de padronizar e harmonizar os documentos e procedimentos de inspeção sanitária em serviços
de saúde e de interesse para a saúde; e harmonizar as ações no âmbito da assistência, como por exemplo nos
centros cirúrgicos, procedimentos de cateterismo.
2. COVID-19
RESUMO: A GGPAF, GGTES e Lacen do Goiás apresentaram as etapas que foram executadas no âmbito da
operação regresso.
ENCAMINHAMENTOS:
A GGPAF/ANVISA entrará em contato com os aeroportos de Cuiabá/MT e de Confins/MG para dar as
orientações sobre a utilização de ambulâncias para transporte dos pacientes com suspeitas de Covid 19, uma
vez que, as que existem nos aeroportos são para o serviço de emergência médica.
GGPAF/ANVISA elaborará uma nota técnica sobre a limpeza e desinfecção de superfícies nos aeroportos para
a prevenção de transmissão indireta.
GGPAF sugere a divulgação ampla de pequenas medidas de limpeza e desinfecção
GGPAF fazer webinar de orientação para Situações de Riscos em Portos Aeroporto e Fronteiras: como lidar
com ambulâncias e informar acercar de emissão de certificados de atestado de saúde

3. INFORMES:
✓ A representação da ANVISA no COE - COVID19 é Mariângela e Janaína (ASNVS/ANVISA)
✓ GGPAf informa que há um processo formalizado na Casa Civil para que as Vigilâncias Sanitárias dos
Portos, Aeroportos e Fronteiras tenham acesso aos dados dos passageiros para fins de execução de
vigilância ativa.
✓ O Comitê da SENACON (Secretaria Nacional do Consumidor) foi retomado e a primeira reunião será
no dia 11/03/2020.
✓ O Comitê da CGSIM para (Gestão da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de
Empresas e Negócios) realizou sua primeira reunião no dia 04/02/2020.
✓ A RDC nº 153 está em revisão. Foi aprovada pela Dicol a revisão, considerando a não necessidade de
AIR. A Diretora Alessandra Bastos foi sorteada para ser a relatora. Considerando o rito de boas práticas
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regulatórias, a proposta é que seja aberta a consulta pública para fins de atualização ainda no 1º
semestre/2020.
✓ GHBIO: Em relação a publicação da RDC nº 339/2020, que institui o Sistema Nacional de Biovigilância,
estão sendo preparadas oficinas, papo-expresso, Webinar e cursos EAD. A previsão para realização das
oficinas é este semestre. O curso EAD é para o próximo ano.
✓ Anvisa propôs a formatação de um projeto com o objetivo de elaborar um Guia voltado a
construção/atualização do Código Sanitário dos Entes do SNVS.
✓ Anvisa propôs a formatação de um projeto com o objetivo de implementar um modelo de
comunicação no âmbito do SNVS. Inicialmente, serão realizadas oficina com entes do SNVS para a
tomada de subsídios para a formatação do projeto.
4. Vigilância na produção, distribuição e armazenamento de cervejas artesanais
RESUMO: O Sr. Fabiano Pimenta apresentou as dificuldades enfrentadas pela Visa na fiscalização de cervejas
artesanais, dado as dificuldades de entendimento entre MAPA e ANVISA no âmbito do processo de fiscalização
– definição de papéis.
Encaminhamento:
Solicitação de retomada do Grupo de Trabalho de Laboratórios e encaminhada a pauta: vigilância das etapas
de fabricação na produção de cervejas artesanais.
5. Atualização da Agenda de prioridades 2020, com os seguintes temas:
RESUMO: A ASNVS apresentou a situação atual das prioridades pactuadas no âmbito do GTVisa para o ano de
2019. A ASNVS apresentou ainda, proposta de prontos prioritários para o ano de 2020. Ficou acordado que os
pontos prioritários serão:
• Sistema de Gestão da Qualidade (qualificação das ações estratégicas);
• Código Sanitário (Política de Vigilância Sanitária) – Descentralização;
• Gestão da Informação (Observatório Nacional de Segurança Sanitária);
• Práticas avaliativas (Avaliação das Ações de Visa);
• Desenvolvimento profissional (Competências e Percurso Formativo);
• Classificação de Risco (Modelo de Gerenciamento de Risco);
• Comunicação;
• Emergências Sanitárias;
• Laboratório;
• Financiamento – a pedido do CONASS (proposta ANVISA: qualificar o tema);
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Encaminhamento:
Apresentar a agenda prioritária na reunião do GTVS.

