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Introdução
A elaboração, implantação, pactuação e execução do Plano de Ação de Vigilância
Sanitária (PAVISA) para o quadriênio 2008/2011 são resultados de um esforço conjunto
dos componentes do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária (SEVISA) e dos diversos
7
setores da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), iniciado em 2007, com o
propósito de fortalecer e consolidar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e o
Sistema Único de Saúde (SUS).
Os 645 municípios do estado de São Paulo (100%) elaboraram e pactuaram seus
PAVISA na Comissão Intergestores Bipartite de São Paulo (CIB-SP) e, desde então, o Centro
de Vigilância Sanitária (CVS) tem realizado reuniões anuais de monitoramento com os
diretores regionais dos Grupos e Subgrupos de Vigilância Sanitária (GVS e SGVS) com a
perspectiva de avaliar e melhorar as estratégias de operacionalização do que foi
pactuado.
Com esse propósito, o Núcleo Técnico de Planejamento, Informação e
Informática do Centro de Vigilância Sanitária (NTPII/CVS) elaborou e disponibilizou na
intranet do CVS (julho/2009) uma ferramenta denominada “DIAGNÓSTICO PAVISA”.
Essa ferramenta consiste num banco de dados das atividades previstas no
PAVISA, desenvolvidas pelas VISA municipais e regionais. Sua alimentação é efetuada
somente pelos GVS e SGVS em formulários eletrônicos, definidos pelos técnicos de
vigilância sanitária do nível central e regional da SES/SP, em Oficina de Trabalho realizada
no primeiro trimestre de 2009. A compilação e apresentação dos dados de 2008 e de
2009 (tabelas e gráficos) foram divulgadas e avaliadas em reuniões seqüenciais com
técnicos do CVS, GVS, SGVS, COSEMS-SP e ANVISA, sob a responsabilidade do NTPII/CVS.
Uma das deliberações dos monitoramentos foi criar Grupos de Trabalho
temáticos para aperfeiçoar e desenvolver novos instrumentos e ferramentas de
planejamento e informação – GT Diagnosticar, GT Avaliar, GT Capacitar e GT Cadastrar – composto
por técnicos do nível central (1 profissional/área técnica do CVS = 5) e das macrorregionais de
VISA: G7, G8, G9 e G10 (1 profissional/GVS, sendo 3 GVS/G = 12), sob a coordenação do
NTPII/CVS (2 profissionais).

A missão do “GT Diagnosticar” (pág. 3) refere-se à adequação dos formulários para
o Diagnóstico PAVISA de 2010. Portanto, o presente instrutivo é o produto elaborado
baseado na revisão daqueles utilizados para os diagnósticos de 2008 e 2009. Esse
processo se deu em reuniões ocorridas no CVS entre março e agosto de 2010 e contou
com participações eventuais dos seguintes técnicos: Ana Bose e Marina Rodrigues (GVS XII
Araraquara),

Lilian Guedes (GVS XVI Botucatu), Janaína Jorge (GVS VIII Mogi das Cruzes), Helena

Nascimento (GVS XXI Presidente Prudente), Pedro Roschel (DITEP/ CVS), Cristiane Rezende e
Francisco Campos (SAMA/CVS), José Conrado (SERSA/CVS), Ricardo Lorenzi e Simone dos
Santos (DVST/CVS) e Eliane Gandolfi (Toxicovigilância/CVS).
Além do produto ora apresentado, o GT Diagnosticar considerou importante a
institucionalização de um “Roteiro de Monitoramento das Vigilâncias Sanitárias
Municipais” (Formulário: Estrutura de VISA), a ser aplicado pelos gestores regionais nos
municípios, visto que as ações estruturantes não tinham sido objeto dos diagnósticos
anteriores. Esse roteiro e seu instrutivo foram elaborados logo após a definição dos
novos formulários e passa a integrar os próximos diagnósticos. Do processo de revisão,
seguem as alterações mais relevantes, de forma geral e segundo o tipo do formulário:
1. Variável “SI – Sem Informação” solicita o esclarecimento dessa situação e não mais
sua justificativa no campo “Observação”.
2. Variável “N.A. – Não se aplica” redefinido o texto explicativo.
3. Excluída a meta “4e – programa VISAT Agrotóxico”. Suas atividades passam a ser
consideradas na meta “5a – Programa de Toxicovigilância de Agrotóxicos”.
Meta x Objetivo
1. Alterou-se a denominação e o conceito de “Profissional Qualificado” para “Equipe
Qualificada”.
2. Alterou-se a denominação e o conceito de “Situação Sanitária” para “Divulgação”.
Meta x Universo
1. Não houve alteração estrutural ou de nomenclaturas, somente as instruções foram
aprimoradas.
Capacitação
1. Limitou-se a apenas duas variáveis: “Evento” e “Realização”. As demais passam a ser
contempladas no novo formulário: “Estrutura de VISA”.
Recursos Humanos
1. Sem alteração
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Objetivo
Acompanhar e avaliar anualmente as metas que compõem o Plano de Ação de
Vigilância Sanitária (PAVISA) para o quadriênio 2008/2011, pactuadas entre os gestores
municipais e regionais do estado de São Paulo, conforme Deliberação CIB 54/2008.

Acesso à Intranet CVS
Acesse: http://www.cvs.saude.sp.gov.br/
Clique com o mouse sobre a aba “Serviços”.
No menu aberto, clique sobre “Intranet”.
Na nova janela, entre com seu “login” e “senha” e clique sobre o botão “ok”. Caso
não seja cadastrado, clique sobre “Você não é cadastrado?” e siga as instruções para
essa finalidade.

Acesso ao Diagnóstico PAVISA
Clique sobre a frase “Diagnóstico PAVISA”

Instruções Gerais
Para elaboração do Diagnóstico PAVISA é necessário preencher quatro formulários
por Equipe de Vigilância
Sanitária Municipal (VISA-M)
e por Regional (GVS e SGVS),
são eles:
• Metas por Objetivos
• Metas por Universo
• Capacitação
• Recursos Humanos

Estes Formulários são acessados, clicando-se com o mouse sobre o título correspondente.

9

Todos os formulários requerem
inicialmente, a identificação
da Equipe de VISA, segundo
o ano do registro desejado.

PESQUISA DE DADOS:
Após identificar equipe e ano desejados, clicar no botão “Busca”.

INCLUSÃO DE DADOS:
Assim que entrar na nova página, clicar sobre o botão “Incluir Novo”.

Ao abrir a nova janela, em
qualquer um dos formulários,
será necessário registrar o campo
“Equipe de VISA”, selecionando a alternativa
correspondente.

1 – No caso de informações referentes à Equipe de VISA Regional, selecionar
“GVS Estadual” ou “SGVS Estadual”, conforme o caso. Em seguida, selecionar
o nome correspondente ao “Grupo” ou “Subgrupo”.
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2 – No caso de informações referentes à Equipe de VISA Municipal, selecionar
“Municipal” e, em seguida, clicar sobre o binóculo.
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• Abrirá uma nova janela “Busca de Cidade”.
• Registre o nome ou parte do nome da cidade no campo em branco
denominado “Busque pelo nome da cidade:”.
• Em seguida clique sobre o botão “ok”.
• Na relação que surgirá, clique sobre o nome do município desejado.
Automaticamente esse nome migrará para o campo “Município”.
• Registre os dados solicitados de acordo com as instruções de cada
formulário.
• Ao concluir, vá para o rodapé do formulário e clique sobre um dos três
botões existentes:

Se desejar salvar os
dados registrados

Para entrar com
novos dados

• Se desistir de salvar os registros
efetuados
• Se quiser mudar de formulário
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Formulário METAS POR OBJETIVOS
Este formulário tem por objetivo diagnosticar as atividades realizadas pelas Equipes
de VISA Municipais e Regionais, segundo o ano informado, conforme pacto
estabelecido entre gestores no Anexo I do Plano de Ação de Vigilância Sanitária
(PAVISA).

META
VISA

EQUIPE
QUALIFICADA

CONTRATAÇÃO

DIVULGAÇÃO

ATIVIDADES
EDUCATIVAS

TRABALHO
INTERINSTITUCIONAL

OBSERVAÇÃO

1a
1b
1c
...
...
9d

META VISA – Referencia alfa-numérica da meta descrita na coluna denominada
“ESTRATÉGIA ESTADUAL DE VISA / META (ME-VISA)” do instrumento “Plano de Ação de
Vigilância Sanitária / Anexo I – Ações Estratégicas”.
Cada linha desta coluna corresponde a uma meta. Ver relação no Anexo I – Metas
das Ações Estratégicas do PAVISA 2008/2011.
As demais colunas – Equipe Qualificada, Contratação, Divulgação, Atividades Educativas,
Trabalho Interinstitucional e Observação –

correspondem às informações solicitadas para a

meta referida na linha.
Com exceção da coluna observação, todas as colunas possuem um campo padrão
para resposta no qual deve ser selecionada uma das alternativas:
S = Sim. Se a resposta for afirmativa
N = Não. Se a resposta for negativa
SI = Sem Informação. Se desconhecer a resposta. Neste caso, justificar no campo “Observação”.
NA = Não se aplica. Se não houver aplicabilidade para a questão, ou seja, não existe o objeto da
ação no território municipal; ou se existe e a atuação é do outro gestor.
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Equipe Qualificada – “A Equipe de Vigilância Sanitária está qualificada para realizar
as ações para o alcance da referida Meta de VISA?”.
Considera-se “Qualificada” a equipe que possui pelo menos um profissional com
formação e ou experiência em vigilância sanitária específica para o alcance da
referida meta, independente de ter passado por algum evento de capacitação para
essa finalidade.
Contratação – “A Equipe de Vigilância Sanitária participa das decisões de compra ou
contratação de serviços e produtos da referida meta para o SUS no território de sua
abrangência?”.
Nota: Essa questão tem pertinência principalmente para as metas: 1a, 1b, 1c, 1f, 3a e 3c.

Divulgação – “A Equipe de Vigilância Sanitária divulgou por qualquer meio de
comunicação – mídia, folheto, reunião, etc. – os resultados das atividades previstos na
respectiva Meta de VISA?”.
Atividades Educativas – “A Equipe de Vigilância Sanitária realizou alguma atividade
de educação sanitária no sentido de alcançar a referida Meta de VISA?”.
Trabalho Interinstucional – “A Equipe de Vigilância Sanitária participou de algum
grupo com representantes interinstitucionais como Conselhos, Comissões e outros
assemelhados no sentido de alcançar a referida Meta de VISA?”. Se sim, relacioná-los
no campo “Observação”.
Observação – Este campo deve ser utilizado somente para esclarecer as informações
respondidas na respectiva Meta de VISA.
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Formulário METAS POR UNIVERSO
Este formulário tem por objetivo subsidiar a avaliação do que foi realizado mediante
o pacto estabelecido entre o estado e o município no quadriênio 2.008/2011.
Possibilita perceber as dificuldades de cumprimento das metas de forma a orientar a
definição das ações estratégicas para cada ano do referido período.
Preencher um formulário por GVS, um por SGVS e um por município da região.

ATIVIDADE
INTERESSE
DA SAÚDE

UNIVERSO

META PACTUADA

META REALIZADA

( Nº ESTABELECIMENTOS)

( Nº )

( Nº )

EXISTENTE
CNAE

CADASTRADO
SIVISA

ESTAB. A
INSPECIONAR

INSPEÇÕES A
REALIZAR
POR ESTAB.

ESTAB.
INSPECIONADOS

INSPEÇÕES
REALIZADAS

AÇÃO
COMPART.

RESP.
SANITÁRIA

0 – NÃO
1 – SIM

2 – MUNICÍPIO
3 - ESTADO

OBSERVAÇÃO

0000-0/00
0000-0/00

Atividade de Interesse da Saúde / CNAE – Refere-se ao código numérico da
Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CNAE), relacionados e descritos
tanto no “Anexo I da Portaria CVS 01/2007”, quanto no instrumento “Plano de Ação
de Vigilância Sanitária / Anexo II – Inspeções Sanitárias”.
Para cada linha de código “CNAE”, responder às questões formuladas nas colunas
subseqüentes, conforme segue:

Universo (Nº Estabelecimentos)
Existente – Informar o número de estabelecimentos existentes ou estimados no
referido território até 31 de dezembro do ano anterior ao pacto, utilizando como
fonte o cadastro existente na Prefeitura Municipal.
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Cadastrado SIVISA – Informar o número de estabelecimentos cadastrados no
SIVISA até 31 de dezembro do ano anterior ao pacto, conforme o CNAE
relacionado na linha.
Fonte de Informação: Sistema de Informação em Vigilância Sanitária (SIVISA) – Relatório
Estabelecimentos x Atividade Econômica. Por meio deste relatório é
possível obter listagem dos números CEVS existentes na base de dados
por atividade econômica (CNAE).

Meta Pactuada (Nº)
Estabelecimentos a Inspecionar – Registrar o número de estabelecimentos do
respectivo CNAE que o gestor se comprometeu a fiscalizar no ano.
Fonte de Informação: Anexo II do PAVISA 2008/2011 que consta do Processo de Pactuação
Municipal.

Inspeções a realizar por Estabelecimento – Registrar o número total de inspeções
por estabelecimento do respectivo CNAE que o gestor se comprometeu a realizar
no ano.
Fonte de Informação: Anexo II do PAVISA 2008/2011 que consta do Processo de Pactuação
Municipal.

Meta Realizada (Nº)
Estabelecimentos Inspecionados – Registrar o número de estabelecimentos do
respectivo CNAE que foram inspecionados no município no ano.
Fonte de Informação: Sistema de Informação em Vigilância Sanitária (SIVISA).

Inspeções Realizadas – Registrar o número total de inspeções realizadas no
município, nos estabelecimentos do respectivo CNAE, no ano.
Fonte de Informação: Sistema de Informação em Vigilância Sanitária (SIVISA).
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Resp. Sanitária / 2-Município / 3-Estado – Identificar o gestor responsável pelo
cadastramento, emissão de CEVS e execução dos procedimentos de VISA nos
estabelecimentos do referido CNAE. Selecionar uma das alternativas no campo
padrão de resposta:
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(2) Município – Somente o município
Nota: Neste caso, as colunas de “META PACTUADA” e “META REALIZADA” devem estar em branco
no formulário do GVS ou do SGVS, e informadas somente no formulário do município.

(3) Estado – Somente o estado
Nota: Neste caso, as colunas de “META PACTUADA” e “META REALIZADA” devem estar em branco
no formulário do município em questão e informadas no formulário do GVS ou SGVS.

Ação Compartilhada / 0-Não / 1-Sim – Ações conjuntas pactuadas e realizadas pelas
equipes de VISA municipal e regional, no ano de referência. Selecionar uma das
alternativas no campo padrão de resposta:
(0) Não – Quando somente a equipe do responsável sanitário (identificado na coluna
anterior) executa a ação

(1) Sim – Quando a equipe do responsável sanitário (identificado na coluna anterior)
executa a ação acompanhado pela outra equipe de VISA

Observações – Esclarecer ou complementar com informações pertinentes.
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Formulário CAPACITAÇÃO
Este formulário (um para cada município) é de preenchimento e uso exclusivo do
gestor estadual. Tem por objetivo traçar o retrato do processo de capacitações de
vigilância sanitária no ano em todos os municípios de sua região.

META VISA

EVENTO

REALIZAÇÃO

1a
1b
1c
...
...
9d

Equipe de VISA – Ver instruções às páginas 8 e 9 do presente instrutivo.

META VISA – Referencia alfa-numérica da meta descrita na coluna denominada
“ESTRATÉGIA ESTADUAL DE VISA / META (ME-VISA)” do instrumento “Plano de Ação de
Vigilância Sanitária / Anexo I – Ações Estratégicas”.
Cada linha desta coluna corresponde a uma meta. Ver relação no Anexo I – Metas
das Ações Estratégicas do PAVISA 2008/2011.
As demais colunas – Evento e Realização – correspondem às informações solicitadas para
a meta referida na linha.
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Evento – “O gestor estadual (CVS, GVS e ou SGVS) promoveu um ou mais evento no ano
para que o referido município fosse capacitado para realizar as ações previstas para o
alcance da respectiva Meta Estadual de VISA?” – Selecionar uma das alternativas no
campo padrão de resposta:
S = Sim - Se a resposta for afirmativa
N = Não - Se a resposta for negativa
NA = Não se aplica - Se não pactuou eventos de capacitação para o alcance da
referida meta

Realização – Identifica o ente gestor que promoveu o respectivo evento. Selecionar
uma das alternativas no campo padrão de resposta:
(0) Não se aplica - Quando respondido “N” ou “NA” na questão anterior
(1) CVS - Quando o Centro de Vigilância Sanitária realizou o evento de capacitação
(2) GVS/SGVS - Quando a regional realizou o evento de capacitação
(3) VISA-M - Quando o município realizou o evento de capacitação
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Formulário RECURSOS HUMANOS
Este formulário (um para cada município) é de preenchimento e uso exclusivo do
gestor estadual. Tem por objetivo verificar a manutenção da equipe de VISA em
função das alterações dos gestores municipais – prefeito e secretario de saúde – e,
traçar o perfil da equipe de vigilância sanitária em todos os municípios de sua região,
instrumentalizando o diretor do GVS e SGVS para as articulações de ordem política
para a execução das ações de VISA.

Ano:
Equipe de VISA:

Municipal

Município:
Nº Habitantes:
Prefeito:
Secretario de Saúde:
Profissionais N.M.:
Profissionais N.U.:
Coordenador:
Administrativo:
Situação:
Observações:

Ano – Selecionar o ano do início do pacto ou o ano do reajuste de metas referente às
informações que serão registradas neste formulário.

Equipe de VISA – O campo já vem preenchido como “Municipal”.

Município – Ver instruções à página 9 do presente instrutivo.
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Nº Habitantes – Registrar o número de habitantes do referido município, conforme a
estimativa populacional para 2008 divulgada pelo IBGE.

Prefeito – Selecionar uma das alternativas apresentadas, considerando:
1 - Reeleito - se o prefeito em exercício é o mesmo do ano anterior
2 - Novo - se o prefeito em exercício é diferente do ano anterior

Sec. da Saúde – Selecionar uma das alternativas apresentadas, considerando:
1 - Mantido - se o secretário de saúde municipal em exercício é o mesmo do ano
anterior
2 - Novo - se o secretário de saúde municipal em exercício é diferente do ano
anterior

Profissionais N.M. – Com exceção do coordenador da VISA-M, registrar o número de
profissionais da equipe com formação de nível médio (2º grau) existente no momento
do pacto ou do reajuste das metas
Nota: Considerar como fonte de informação a publicação vigente da Portaria Municipal que institui e
credencia os profissionais da equipe de Vigilância Sanitária Municipal (VISA-M)

Profissionais N.U. – Com exceção do coordenador da VISA-M, registrar o número de
profissionais da equipe com formação universitária (3º grau) existente no momento
do pacto ou do reajuste das metas
Nota: Considerar como fonte de informação a publicação vigente da Portaria Municipal que institui e
credencia os profissionais da equipe de Vigilância Sanitária Municipal (VISA-M)
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Coordenador – Selecionar uma das alternativas apresentadas, considerando:
0 – Não há - se não havia coordenador em exercício no momento do pacto ou do
reajuste das metas
1 – N.M. - se no momento do pacto ou do reajuste das metas o secretário de
saúde municipal em exercício era o mesmo do ano anterior
2 – N.U. - se no momento do pacto ou do reajuste das metas o secretário de saúde
municipal em exercício era diferente do ano anterior

Admin. – Registrar o número de profissionais administrativos atuantes na VISA-M no
momento do pacto ou do reajuste das metas

Situação – Registrar, considerando o número de técnicos que integram a equipe de
VISA-M publicada no momento do pacto ou do reajuste de metas em relação à
publicada no ano anterior:
1 - Mantida 100% - se não houve qualquer alteração do número de técnicos
2 - Mantida > 50% - se metade ou mais do número de técnicos se mantém
3 - Mantida < 50% - se menos da metade do número de técnicos se mantém
4 - Inexistente - se não houver equipe de VISA-M publicada

Observações – Este campo deve ser utilizado somente para esclarecer as informações
pertinentes ao quadro de recursos humanos da equipe de VISA-M.
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Formulário ESTRUTURA VISA
Este formulário tem por objetivo diagnosticar as ações estruturantes das Vigilâncias
Sanitárias Municipais (VISA-M) que permitem viabilizar o pacto estabelecido no Plano
de Ação de Vigilância Sanitária (PAVISA).
Deve ser preenchido um formulário por município, pelo GVS ou SGVS
correspondente, após aplicação do Roteiro durante visitas e reuniões de
monitoramento na VISA-M.

Equipe de VISA – Ver instruções às páginas 8 e 9 do presente instrutivo.

Ano:
( *)

Município:

VISA incluída no organograma SMS:

Ano – Selecionar o ano referente às informações que serão registradas neste
formulário.

Município – Ver instruções à página 9 do presente instrutivo.

VISA incluída no organograma SMS – Selecionar a alternativa correspondente.
S – Se a VISA-M estiver subordinada à Secretaria Municipal de Saúde.
N - Se a VISA-M não estiver subordinada à Secretaria Municipal de Saúde.
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Estrutura Física da VISA-M

Área
Administrativa

Área
Técnica

Sala de
Reunião

Recepção

Edificação:
Instalações:
Condições de Trabalho:
Observação:

Os itens - Edificação, Instalações e Condições de Trabalho - possuem um campo padrão para
resposta, no qual é possível selecionar uma alternativa, para cada uma das áreas de
trabalho - Área Administrativa, Área Técnica, Sala de Reunião, Recepção -, são elas:
S - Satisfatória – O respectivo local de trabalho, exclusivo para uso da equipe
de VISA-M, possui as condições adequadas às normas sanitárias e de
construção civil
I - Insatisfatória – O respectivo local de trabalho, exclusivo para uso da
equipe de VISA-M, não possui condições adequadas às normas sanitárias e
de construção civil
N - Inexistente – Não existe o respectivo local para uso exclusivo dos
profissionais da VISA-M
Área Administrativa - Área de trabalho da equipe de apoio administrativo da VISA-M
Área Técnica - Área de trabalho da equipe técnica da VISA-M
Área de Reunião - Área de reunião para uso da equipe técnica e ou para atendimento aos
usuários da VISA-M.
Recepção - Área de recepção ao público e ou protocolo da VISA-M.
Edificação – Área física: estrutura, materiais de construção, aberturas, fechamentos,
revestimentos e coberturas.
Instalações – Acessibilidade, conforto ambiental e privacidade.
Condições de Trabalho – Mobiliário em número suficiente e em condições
ergonométricas. Local com acústica, luminosidade, privacidade, dimensão e fluxo para o
trânsito de pessoas e localização, em relação às outras áreas do serviço.
Observação – Relatar as condições de inadequações encontradas para cada local de
trabalho no qual foi selecionada a alternativa “I - Insatisfatória”.
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Acesso:

Acesso – Selecionar a alternativa correspondente, conforme a facilidade de acesso à
sede da VISA-M.
S - Sim - Se o endereço de localização da VISA-M é facilitada por vias e meios
de transporte
N - Não - Se o endereço de localização da VISA-M é dificultada com a falta ou
a inadequação de vias e meios de transporte
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Criação:
Base Legal

Atribuições e Competências:

Constituição
VISA-M

Nomeação:
Operacional:

Os itens – Criação, Atribuições e Nomeação – referentes aos instrumentos legais (I.L.) de
constituição da VISA-M possuem um campo padrão para resposta, no qual é possível
selecionar apenas uma das alternativas:
N - Não - Se não houver
S - Sim - Se houver

Base Legal Constituição VISA-M – Informar se a VISA-M possui “I.L.” para seu
funcionamento, considerando:
Criação – I.L. aprovado no município que institui a VISA-M na respectiva
Secretaria Municipal de Saúde
Atribuições e Competências – I.L. aprovado no município que defina as
atribuições e competências da VISA-M.
Nomeação – I.L. que nomeie cada um dos técnicos da VISA-M.

O item – Operacional – referente aos instrumentos legais (I.L.) de constituição da VISAM possuem um campo padrão para resposta com alternativas diferenciadas, no qual
é possível selecionar apenas uma delas:
N - Não - Se algum dos nomeados não atua na VISA-M
S - Integralmente - Se todos os nomeados executam ações na VISA-M
P - Parcialmente - Se parte dos nomeados executam ações na VISA-M
Operacional – Quando os técnicos nomeados pela referida I.L. são os mesmos
que executam as ações de VISA.
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Código Sanitário:
Lei Est. 10.177/98:

Base legal

Port. CVS 1/07:

Atuação
VISA-M

Res. SS 72/02:
Port. CVS 15/02
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Base Legal / Atuação VISA-M – Informar se os procedimentos de VISA conformam-se
aos seguintes instrumentos legais:
Código Sanitário – Selecionar, uma das alternativas abaixo, no campo padrão
para resposta.
N - Não - não utiliza qualquer código sanitário
M - Municipal - utiliza código sanitário municipal
E - Estadual - utiliza código sanitário estadual
Os itens – Lei, Portarias e Resolução - possuem um campo padrão para resposta, no
qual é possível selecionar apenas uma das alternativas:
N - Não - Se não utiliza
S - Sim - Se utiliza
Lei Est. 10.177/98 – Regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Estadual.
Port. CVS 1/07 – Dispõe sobre o SEVISA, define o CEVS e os procedimentos
administrativos a serem adotados pelas equipes estaduais e municipais de
vigilância sanitária no estado de São Paulo e dá outras providências.
Res. SS 72/02 – Institui o SIVISA no Estado de São Paulo, trata das atribuições
comuns das esferas de poder estadual e municipal na organização e
coordenação do sistema e dá providências correlatas.
Port. CVS 15/02 – Define diretrizes, critérios e procedimentos para a avaliação
físico–funcional de projetos de edificações dos estabelecimentos de interesse
à saúde para emissão de LTA.

Protocolo Exclusivo:
Impressos – Infração Sanitária:
Recursos
Administrativos

Impressos – Taxas e Multas:
Impressos – Coleta Amostras:

Atuação
VISA-M

Impressos – Outros:
Publicação de Atos:
Conformidade dos Processos:

Recursos Administrativos / Atuação VISA-M – Considerando a existência dos
recursos administrativos a seguir, selecionar uma das alternativas apresentadas no
campo padrão para resposta:
N - Não - Em caso negativo
S - Sim - Em caso afirmativo
Protocolo Exclusivo - Serviço de Protocolo é de uso exclusivo da VISA-M.
Impressos - Infração Sanitária - Impressos em conformidade legal para
execução de atos administrativos de natureza sanitária como: Auto de
Infração (AI), Auto de Imposição de Penalidade (AIP), entre outros.
Impressos - Taxas e Multas - Impressos em conformidade legal para
recolhimento de taxas e multas.
Impressos - Coleta Amostras - Impressos adequados para coleta de amostras
de produtos.
Impressos - Outros - Impressos próprios municipais para execução de outros
atos administrativos.
Publicação de Atos - Publicação dos atos administrativos e técnicos da VISA-M
em imprensa local, imprensa regional, mural, Diário Oficial do Município
(DOM) ou do estado (DOE), etc.
Conformidade dos Processos – Processos existentes na VISA-M atendem às
legislações referentes à autuação, tramitação, despachos e informações.
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Transporte:

Instrumentos e
Equipamentos

Comunicação:

Atuação
VISA-M

EPI:
Equipamentos:
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Instrumentos e Equipamentos / Atuação VISA-M – Assinalar a alternativa
correspondente no campo padrão para resposta, conforme a existência dos insumos
e equipamentos a seguir:
Transporte – Viatura oficial para uso da VISA-M (Item 11a do Roteiro de
Monitoramento das Vigilâncias Sanitárias Municipais).

N - Não – Não possui
S - Exclusivo – Possui e é usado exclusivamente pela VISA-M
C - Compartilhado – Possui e, além de usá-lo, outros setores e serviços
da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) utilizam-no.
Comunicação – Equipamentos de comunicação: telefone, celular, fax,
computador, impressora e internet (Itens 11b a 11g do Roteiro de Monitoramento das
Vigilâncias Sanitárias Municipais).

N - Não - Não possui
S - Exclusivo - Quando quatro ou mais tipos dos referidos equipamentos
forem de uso exclusivo da VISA-M
C - Compartilhado - Quando quatro ou mais tipos dos referidos equipamentos
forem utilizados pela VISA-M e também por outros setores e serviços da SMS.
EPI – Equipamento de Proteção Individual para atuação do profissional da
VISA-M (Item 11h do Roteiro de Monitoramento das Vigilâncias Sanitárias Municipais).
N - Não – Se não houver
S - Sim – Se houver

Instrumentos – Saco plástico, barbante, máquina fotográfica, kit PROÁGUA,
Luxímetro,

Caixa

Térmica,

Lacre,

Termômetro,

Trena,

pHmetro

e

Decibelímetro (Itens 11i a 11s do Roteiro de Monitoramento das Vigilâncias Sanitárias
Municipais).

N - Não - Não possui nenhum dos referidos instrumentos.
S - Sim - Possui 7 (sete) ou mais tipos dos referidos instrumentos.
P - Parcialmente - Possui de 1 (um) a 6 (seis) tipos dos referidos
instrumentos.

Recursos Financeiros
Atuação VISA-M

Composição:
Repasse:

Recursos Financeiros / Atuação VISA-M
Composição – Selecionar uma das alternativas correspondentes.
N - Não - Os integrantes da equipe municipal de VISA desconhecem a
composição dos recursos financeiros para o desenvolvimento das
ações de vigilância sanitária.
S - Sim – Pelo menos um integrante da VISA-M conhece a composição
dos recursos financeiros para o desenvolvimento das ações de
vigilância sanitária.
Repasse – Registrar o valor total em reais (R$) - (Item 12b do Roteiro de
Monitoramento das Vigilâncias Sanitárias Municipais).
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Versão:
Usuário Administrador:
Usuário Limitado:
Profissionais Capacitados:
Módulo - CADASTRO:
SIVISA

Módulo - SOLICITAÇÕES:

Sistema de
Informação
em
Vigilância
Sanitária

Módulo - PROCEDIMENTOS:
Profissionais Cadastrados:
Back-up do Banco de Dados:
Exportação do Banco de Dados:
Avaliação - Qualidade dos dados:
Avaliação - Indicadores de Pactuação:
Avaliação - Tipos de Procedimentos:
Avaliação – Locais dos Procedimentos:
Avaliação – Produtividade da Equipe:

SIVISA – Sistema de Informação em Vigilância Sanitária – Selecionar uma das
alternativas correspondentes, conforme itens descritos a seguir.
S - Sim – Em caso afirmativo.
N - Não – Em caso negativo.
Versão – A VISA-M utiliza a última versão do SIVISA disponibilizada pelo CVS.
Usuário Administrador – Existência de pelo menos um técnico coordenador
ou integrante da equipe de VISA-M gerencia o sistema com acesso ilimitado a
todos os módulos e guias.
Usuário Limitado – Existência de pelo menos um técnico da equipe de VISA-M
autorizado a acessar o SIVISA de forma limitada pelo administrador do
referido sistema.
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Profissionais Capacitados – Existência de pelo menos um técnico –
coordenador ou integrante - da equipe de VISA-M que foi capacitado pela
VISA estadual (CVS ou GVS ou SGVS) para operar o SIVISA.
Módulo - CADASTRO - Cadastro de Estabelecimentos com registros
adequados ao preconizado pela Portaria CVS 1/07, em especial seu Anexo XII.
Módulo - SOLICITAÇÕES - Solicitações por finalidades diversas com registros
adequados ao preconizado pela Portaria CVS 1/07, em especial seu Anexo XII.
Módulo - PROCEDIMENTOS - Formulários de Procedimentos com registros
adequados ao preconizado pela Portaria CVS 1/07, em especial seu Anexo XV.
Profissionais Cadastrados – Todos os técnicos instituídos legalmente
(nomeados em portaria municipal vigente e atualizada) estão registrados no SIVISA.

Back-up do Banco de Dados - Responsável pelo SIVISA na VISA-M realiza cópia
de segurança do banco de dados, sistematicamente.
Exportação do Banco de Dados - A VISA-M envia o banco de dados em
conformidade com o que dispõe a Resolução SS 72/02.
Avaliação - Qualidade dos dados - O responsável pela VISA-M (diretor, gerente,
coordenador ou outro cargo)

faz a avaliação da qualidade dos dados registrados

em todos os módulos do SIVISA.
Avaliação - Indicadores de Pactuação - O responsável pela VISA-M (diretor,
gerente, coordenador ou outro cargo)

utiliza os dados do SIVISA para alimentar os

indicadores pactuados no PAVISA e PAVS (intranet CCD e SIA-SUS).
Avaliação - Tipos de Procedimentos - O responsável pela VISA-M (diretor,
gerente, coordenador ou outro cargo)

utiliza os dados do SIVISA na avaliação e

divulgação (qualquer meio de comunicação) dos procedimentos executados pelo
serviço.
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Avaliação – Locais dos Procedimentos - O responsável pela equipe municipal
de vigilância sanitária (diretor, gerente, coordenador ou outro cargo) utiliza os dados
do SIVISA na avaliação e divulgação (em qualquer meio de comunicação) das
condições relativas aos locais dos procedimentos executados pela VISA-M.
Avaliação – Produtividade da Equipe - O responsável pela VISA-M (diretor,
gerente, coordenador ou outro cargo)

utiliza os dados do SIVISA na avaliação da

produtividade individual dos profissionais da VISA-M por procedimentos
realizados.

Método:
Priorização do Trabalho:
Organização
do Processo
de Trabalho

PAVISA - Inserção no PMS:
PAVISA - Elaboração pelos Técnicos:
PAVISA - Ciência dos Técnicos:
Avaliação:

Organização do Processo de Trabalho – Selecionar uma das alternativas
correspondentes, conforme itens descritos a seguir.
S - Sim – Em caso afirmativo.
N - Não – Em caso negativo.
NA – Não se Aplica – No caso de incoerência com questões
respondidas anteriormente.
Método – A VISA-M possui algum método para organização do seu trabalho.
Priorização do Trabalho – A VISA-M utiliza algum método para priorização do
seu trabalho.
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PAVISA - Inserção no PMS – As atividades de vigilância sanitária do Plano de
Ação de Vigilância Sanitária (PAVISA), pactuadas com o GVS, estão
discriminadas, integral ou parcialmente, no Plano Municipal de Saúde (PMS).
PAVISA - Elaboração pelos Técnicos – Todos ou parte dos técnicos da VISA-M
participaram da elaboração do PAVISA, pactuado com o GVS.
PAVISA - Ciência dos Técnicos – Os integrantes da VISA-M que não
participaram da elaboração, têm conhecimento do conteúdo do PAVISA de
alguma maneira.
Avaliação – Existência de documentos no qual consta avaliação do processo
de trabalho da VISA-M, independente do uso do SIVISA para essa finalidade.
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Anexo I – Metas das Ações Estratégicas do PAVISA 2008/2011
1.a. 100% dos serviços de terapia renal substitutiva (TRS) sob controle sanitário
1.b. 100% dos serviços hemoterápicos sob controle sanitário
1.c. 100% dos Hospitais, Maternidades, Centros de Parto Normal, Berçários, Bancos de Leite Materno, UTI Adulto e UTI
Neonatal sob controle sanitário
1.d. 100% dos estabelecimentos que prestam assistência odontológica sob controle sanitário
1.e. 100% das instituições geriátricas sob controle sanitário
1.f. 100% dos serviços de diagnóstico e tratamento do câncer de colo de útero e de mama sob controle sanitário
2.a. 100% das creches sob controle sanitário
3.a. 100% dos medicamentos sob controle sanitário
3.b. 100% dos produtos alimentícios sob controle sanitário
3.c. 100% dos produtos para saúde / correlatos sob controle sanitário
3.d. 100% dos cosméticos, produtos de higiene, perfumes e saneantes sob controle sanitário
4.a. 100% do Programa Estadual de Vigilância em Saúde do Trabalhador Canavieiro – PEVISAT Canavieiro implementado
4.b. 100% do Programa Estadual de Vigilância em Saúde do Trabalhador Exposto ao Benzeno – VISAT Benzeno implementado
4.c. 100% do Programa Estadual de Vigilância em Saúde do Trabalhador Exposto ao Amianto – VISAT Amianto implementado
4.d. 100% dos locais com maior ocorrência de agravos relacionados ao trabalho sob controle sanitário
4.e. 100% do Programa Estadual de Vigilância em Saúde do Trabalhador Exposto ao Agrotóxico – VISAT Agrotóxico
implementado
5.a. 100% do Programa Estadual de Toxicovigilância implementado
6.a. 100% do PROÁGUA implementado
6.b. 75% dos estabelecimentos grandes geradores de resíduos de serviços de saúde atendendo ao Programa de Gerenciamento
de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS)
6.c. 100% das áreas contaminadas e degradadas e emergências ambientais sob controle sanitário
7.a. 1 evento/ano/município para capacitação de ESF em conteúdos básicos de vigilância sanitária realizado
7.b. 1 convênio/ano firmado com instituições de ensino superior para promoção conjunta de cursos de especialização em
vigilância sanitária para profissionais da esfera pública
7.c. 100% das capacitações em vigilância sanitária realizadas no quadriênio com o tema “Promoção da saúde: aspectos
conceituais e metodológicos de interesse para técnicos de vigilância sanitária” incluído
7.d. 1 Convênio formalizado com instituição de ensino ou pesquisa para desenvolvimento de 1 projeto de pesquisa relacionado
a ação prioritária para controle do risco sanitário
7.e. 1 projeto de pesquisa relacionado a ação prioritária para controle do risco sanitário elaborado para ser desenvolvido por
instituição de ensino ou pesquisa
7.f. 1 Cadastro de Instituições de Ensino e Pesquisa com linhas de pesquisa afins às ações estratégicas para controle do risco
sanitário no quadriênio elaborado
7.g. 1 Comitê criado no CVS para definir temas prioritários para divulgação em eventos técnico-científicos
7.h. 3 oficinas/ano para capacitação dos técnicos de vigilância sanitária na sistematização de experiências para inscrevê-las em
eventos técnico-científicos
7.i. 2 trabalhos, pelo menos, por GVS/SGVS inscritos em eventos técnico-científicos
7.j. 2 técnicos, pelo menos, por GVS/SGVS que tenham seus trabalhos aprovados em eventos técnico-científicos com inscrição
financiada para participar dos respectivos eventos
7.k. Técnicos de vigilância sanitária incluídos entre o público alvo das políticas de qualificação de profissionais em pósgraduação (stricto sensu) na área de Ciência e Tecnologia (C & T)
8.a. 1 nova metodologia para o processo de trabalho em vigilância sanitária
8.b. 100% da produção de conhecimento gerada nas diversas áreas da Vigilância Sanitária divulgada
8.c. Sistema de Informação Estadual de Vigilância Sanitária - SIVISA implementado
8.d. 100% dos Planos de Ação de Vigilância Sanitária implementados
8.e. 100% dos indicadores de monitoramento e avaliação em Vigilância Sanitária incluídos no instrumento de auditoria
8.f. 100% dos Colegiados Gestores Regionais com fóruns de discussão de vigilância sanitária criados durante o quadriênio
9.a. 100% dos eventos para formação e capacitação dos conselheiros estaduais e municipais realizados no quadriênio com
conteúdos sobre vigilância sanitária incluídos
9.b. 4 Informativos/ano elaborados e divulgados no Conselho Estadual de Saúde
9.c. 100% das Vigilâncias Sanitárias com material informativo sobre consulta pública
9.d. 1 evento por ano, abordando aspectos de vigilância sanitária numa perspectiva intersetorial, realizado em cada um dos
territórios de abrangência do GVS
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