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Assuntos Tratados
Rua 23, esq. com a Av. Fued José Sebba, Qd. A 06, Lts. 15/24, Jardim Goiás

Em 12/12/2017 foi realizada a Visita Técnica para a instalação da Rede Consumo Seguro e Saúde
/ GO
doGoiânia
Distrito
Federal – RCCS / DF com o objetivo de mobilizar e incentivar os órgãos e entidades
locais para estruturar o trabalho integrado e voltado para a proteção à saúde e à segurança do
consumidor.
O encontro, que se estendeu ao longo de todo o dia, no auditório do Laboratório Central de Saúde
Pública (Lacen-DF), foi promovido em conjunto pelo Lacen e pela Diretoria de Vigilância
Sanitária (Divisa / DF), além da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), do Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e Secretaria Nacional do Consumidor,
do Ministério da Justiça (Senacon), os quais integram o Grupo de Trabalho Brasil Consumo
Seguro e Saúde – GT. Brasil da RCSS. O evento contou com a participação de representantes de
diferentes órgãos e instituições: Ministério da Saúde, Ministério Público do DF e Territórios
(MPDFT), Receita Federal, Hospital das Forças Armadas (HFA), Procon/DF, Sup. do Inmetro de
Goiás (SURGO), RCSS/BA e MT entre outros. Segue a lista de presença, anexa.
Todas as apresentações das mesas durante a programação abordaram diferentes e bem-sucedidas
formas de atuação conjunta e destacaram a importância das parcerias, complementariedade entre
os órgãos e o intercâmbio de informações e experiências.
ENCAMINHAMENTOS DEFINIDOS NO ENCONTRO DA RCSS-DF

1. Agendada reunião, para 31/1/2018, com local a ser definido, com todos os integrantes da
RCSS/DF para definição de estratégias locais da rede;
2. Agendar reunião com as Secretarias Executivas e de Vigilância em Saúde do Ministério da
Saúde e com o Secretário de Saúde do DF, com o apoio do Dr. Neílton de Oliveira;
3. Agendar reunião com a Drª. Ivoneide Andrade, Diretora-geral do Procon/DF, com o objetivo
de avaliar a viabilidade de submeter projetos para utilização do Fundo Constitucional,
mencionado pelo Promotor de Justiça, Dr. Paulo Binischeski, para a coleta de registros
hospitalares de acidentes de consumo;
4. Marcar reunião com os Gerentes de Risco e Rede Sentinela, com o objetivo de estabelecer
sistemática para coleta de registros hospitalares de acidentes de consumo;
5. Conhecer as experiências do hospital de PE, de acordo com o sugerido pela Drª. Rosa Nancy,
representante da Divisa / DF (detalhar a proposta);
6. Analisar sugestão de usar incentivos de adesão como verba e selo para os hospitais que
notificarem os acidentes de consumo;
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7. Trabalhar a ideia de ficha única para captação dos acidentes de consumo (exemplo: Sistemas de
Informações de Acidentes de Consumo (SIAC) e o Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN);
8. Marcar reunião com o Dr. Paulo Guimarães, do Hospital das Forças Armadas, para debater
sobre suporte ao GT Brasil durante as visitas técnicas aos estados.

Trabalhar em equipe não significa que todos
tenham que fazer tudo, mas sim ter a
consciência do todo e do papel de cada um
neste todo.
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OUTROS LINKS RELACIONADOS
1.

http://portal.anvisa.gov.br/resultado-debusca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=380783
1&_101_type=content&_101_groupId=219201&_101_urlTitle=rede-consumo-seguro-e-saude-se-encontra-nodf&redirect=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fresultado-debusca%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_c
ol_id%3Dcolumn1%26p_p_col_count%3D1%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Drede%2Bconsumo%2Bseguro%2Bda
%2Bbahia%26_3_cur%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_format%3D%26_3_f
ormDate%3D1441824476958&inheritRedirect=true
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