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Monitoramento VISA-M
Roteiro para Aplicação e Instrutivo de Preenchimento

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
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).
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A missão do “GT Diagnosticar” (pág. 3) inicialmente referia-se apenas à adequação
dos formulários para o Diagnóstico PAVISA de 2010. Entretanto, durante o
desenvolvimento desse trabalho, o grupo considerou importante institucionalizar um
“Roteiro de Monitoramento das Vigilâncias Sanitárias Municipais”, 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 revisão dos formulários e deve integrar-se ao Diagnóstico PAVISA na intranet do
CVS sob o título: Estrutura VISA.
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).

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS
CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Grupo de Vigilância Sanitária 0 - Sed
de

Endereço – Bairro – Município – SP – Tel – Fax – E-mail

Monitoramento dos Serviços Municipais de Vigilância Sanitária

9

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO:
1a. Nome: ________________________________________________________________________________
1b. CNPJ: ____________________

1c. Código IBGE: _________________

UF: SP

1d. População: ___________________

1e. CGR: _____________________________________________________________________________________________

2. IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DA VISA-M:
2a. Nome: ____________________________________________________________________________________________
2b. Código CNES: _________________________________

2c. Código SIA-SUS: _______________________________

2d. Endereço: __________________________________________________________________________________________
2e. Bairro: ____________________________________________________________________________________________
2f. CEP: _____________

2g. Tel.: ___________________

2i. E-mail: _______________________________________

Ramal:_______

2h. Fax: _____________________

2j. Site: __________________________________________

3. IDENTIFICAÇÃO DOS GESTORES MUNICIPAIS:
3a. Prefeito: ___________________________________________________________________________________________
3b. Secretario de Saúde: _________________________________________________________________________________
3c. Responsável pela VISA-M: ____________________________________________________________________________

4. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE VISA:
Preencher: Anexo I – Recursos Humanos

5. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA VISA-M:
5a. A VISA-M está inserida no organograma da SMS?

( ) Não. Especifique: ____________________________________
(

) Sim - (anexar organograma)

__ /__ /201__ - __________________________________________________________________ _________________________
NOME E ASSINATURA DO TÉCNICO DO GVS/SGVS

NOME DO GVS/SGVS

6. ESTRUTURA FÍSICA DA VISA-M:
LOCAL TRABALHO
ESTRUTURA OBSERVADA

ÁREA
ADMINISTRATIVA

ÁREA
TÉCNICA

SALA DE
REUNIÃO

RECEPÇÃO

Edificação
Instalações
Condições de Trabalho
Observação: ____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

7. ACESSO A VISA-M
7a. A localização da VISA-M é de fácil acesso aos profissionais e população?

(

) Sim

( ) Não

8. INSTRUMENTOS LEGAIS DE CONSTITUIÇÃO DA VISA-M
8a. Criação da VISA-M
( ) Não
(

) Sim. Citar: _____________________________________

Data Publicação: ___ / ___ / ___

8b. Atribuições e competências da VISA-M
( ) Não
( ) Sim. Citar: _____________________________________

Data Publicação: ___ / ___ / ___

8c. Nomeação dos membros da equipe
( ) Não
( ) Sim. Citar: _____________________________________

Data Publicação: ___ / ___ / ___

8d. Os membros nomeados são os mesmos que
executam as ações de VISA?

(

) Não

(

) Sim, integralmente

(

) Sim, parcialmente

9. INSTRUMENTOS LEGAIS PARA ATUAÇÃO DA VISA
9a. Código Sanitário

(

) Não

(

) Sim. Citar: __________________________________________________________

9b. Lei Estadual 10.177/98 - Processos administrativos

(

) Não. Citar: ______________________________

(

) Sim

9c. Portaria CVS 1/07 - Procedimentos técnicos e administrativos

(

) Não

(

) Sim

9d. Resolução SS 72/02 – Fluxo de Informação do SIVISA

(

) Não

(

) Sim

9e. Portaria CVS 15/02 – Laudo Técnico de Avaliação (LTA)

(

) Não

(

) Sim
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10. RECURSOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAÇÃO DA VISA:
10a. Possui serviço exclusivo de protocolo?

(

) Sim

(

) Não. Citar: ______________________________

10b. Possui impressos próprios para execução de atos
administrativos de infração sanitária?

(

) Sim

(

) Não. Citar: ______________________________

10c. Possui impressos próprios para recolhimento de taxas
e multas?

(

) Sim

(

) Não. Citar: ______________________________

10d. Possui impressos para coleta de amostras de
produtos?

(

) Sim

(

) Não

10e. Possui ou disponibiliza impressos para execução de
outros atos administrativos como para montagem de
processos?

(

) Sim. Citar: ______________________________

(

) Não

10f. Tornam públicos os atos administrativos e técnicos?

(

) Sim. Citar: ______________________________

(

) Não

10g. Os processos atendem às legislações pertinentes à
montagem, tramitação, despachos e informações?

(

) Sim

(

) Não

11. INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ATUAÇÃO DA VISA:
11a. Viatura Oficial

(

) Não

(

) Sim. Uso exclusivo

(

) Sim. Uso compartilhado

11b. Telefone

(

) Não

(

) Sim. Uso exclusivo

(

) Sim. Uso compartilhado

11c. Celular

(

) Não

(

) Sim

11d. Fac-símile (Fax)

(

) Não

(

) Sim. Uso exclusivo

(

) Sim. Uso compartilhado

11e. Computador

(

) Não

(

) Sim. Uso exclusivo

(

) Sim. Uso compartilhado

11f. Impressora

(

) Não

(

) Sim. Uso exclusivo

(

) Sim. Uso compartilhado

11g. Internet

(

) Não

(

) Sim. Uso exclusivo

(

) Sim. Uso compartilhado

11h. Equipamento de Proteção Individual

(

) Não

(

) Sim

11n. Caixa térmica

(

) Não

(

) Sim

11i. Saco plástico

(

) Não

(

) Sim

11o. Lacre

(

) Não

(

) Sim

11j. Barbante

(

) Não

(

) Sim

11p. Termômetro

(

) Não

(

) Sim

11k. Máquina Fotográfica

(

) Não

(

) Sim

11q. Trena

(

) Não

(

) Sim

11l. Kit PROÁGUA

(

) Não

(

) Sim

11r. Phmetro

(

) Não

(

) Sim

11m. Luxímetro

(

) Não

(

) Sim

11s. Decibelímetro

(

) Não

(

) Sim

Outros. Citar:

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

__ /__ /201__ - __________________________________________________________________ _________________________
NOME E ASSINATURA DO TÉCNICO DO GVS/SGVS

NOME DO GVS/SGVS

12. RECURSOS FINANCEIROS PARA ATUAÇÃO DA VISA:
12a. A VISA tem conhecimento da composição dos recursos financeiros para suas ações?
( ) Não

(

) Sim

Citar: __________________________________________________________________________________

12b. Explicite a composição dos recursos financeiros para as ações de Vigilância Sanitária:
FONTE DE RECURSO

VALOR
(R$)

PERIODICIDADE

Taxas de Fiscalização e de Multas
Orçamento Municipal
Bloco de Vigilância em Saúde
Componente:
VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA E
AMBIENTAL EM SAÚDE

TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS
(EX-TFECD)

Bloco de Vigilância em Saúde
Componente:
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

TETO FINANCEIRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TFVS
(ADICIONAL)

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE PFVPS
AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE
VS
PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE
VS - PRODUTOS/SERVIÇOS

Piso Variável de Vigilância Sanitária - PVVISA
Educação Permanente
Outro. Citar: __________________________________________________________
VALOR TOTAL (R$)

13. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SIVISA:
13a. Versão instalada:

_____________________________________________________________________________________

13b. Número de profissionais por tipo de usuário do sistema:
FUNÇÃO DO USUÁRIO

COORDENADOR
DA VISA

TÉCNICO
DA VISA

ADMINISTRATIVO
DA VISA

PROFISSIONAL
OUTRO SERVIÇO

Administrador

0

0

0

0

Usuário Limitado

0

0

0

0

) Sim. Citar nº: __________________

(

) Não

TIPO DE USUÁRIO

13c. A VISA-M possui profissionais capacitados no uso do SIVISA?

(

13d. O módulo “CADASTRO” é alimentado adequadamente?

(

) Sim

(

) Não

13e. O módulo “SOLICITAÇÕES” é alimentado adequadamente?

(

) Sim

(

) Não

13f. O módulo “PROCEDIMENTOS” é alimentado adequadamente?

(

) Sim

(

) Não

13g. Os técnicos de VISA legalmente instituídos estão registrados no SIVISA?

(

) Sim

(

) Não

13h. Realiza back-up do banco
de dados?

( ) Sim. Outro Período:
_________________________

( ) Sim
Diariamente

( ) Sim
Semanalmente

( ) Sim
Mensalmente

(

) Não

13i. Realiza exportação do banco de dados?

(

) Sim

(

) Não

13j. O SIVISA instrumentaliza avaliações de VISA relacionadas:
1. À qualidade das informações nos diversos módulos?
2. Aos indicadores de pactuação?
3. Aos tipos de procedimentos?
4. Aos locais dos procedimentos?
5. À produtividade dos técnicos da equipe?

(
(
(
(
(

) Sim
) Sim
) Sim
) Sim
) Sim

(
(
(
(
(

) Não
) Não
) Não
) Não
) Não
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14. ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO:
14a. A equipe utiliza algum método para a organização do trabalho?

(

) Não

(

) Sim
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14b. Assinale a forma de priorização do seu trabalho:
(

) Ordem de entrada de demandas no protocolo do serviço

(

) Ordem de entrada de demandas no protocolo do serviço, priorizando o grau de risco

(

) Conforme pactuado no PAVISA

(

) Outro.

Especifique _____________________________________________________________________________

14c. O PAVISA está contemplado no Plano Municipal de Saúde?

(

) Não

(

) Integralmente

(

) Parcialmente

14d. Os técnicos de VISA participaram da elaboração do PAVISA?

(

) Não

(

) Integralmente

(

) Parcialmente

14e. Aqueles que não participaram da elaboração do PAVISA tem
conhecimento sobre o seu conteúdo?

(

) Não

(

) Sim

14f. A VISA-M faz avaliação do seu processo de trabalho?

( ) Não

( ) Sim. Citar: _____________________

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

__ /__ /201__ - __________________________________________________________________ _________________________
NOME E ASSINATURA DO TÉCNICO DO GVS/SGVS

NOME DO GVS/SGVS
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4. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE VISA:
4a. Nome: __________________________________________________________________________________________________________________
Nº Credencial: _______________________________________________

Vínculo Empregatício: _________________________________________

Categoria Profissional: _________________________________________

Cargo/Função Atividade: _______________________________________

Dedicação Exclusiva à VISA-M?

Carga Horária Semanal: ________________________________________

( ) SIM

( ) Não

Especifique: ________________________________________________________________________________________________________________
Área atuação: _______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

4b. Nome: __________________________________________________________________________________________________________________
Nº Credencial: _______________________________________________

Vínculo Empregatício: _________________________________________

Categoria Profissional: _________________________________________

Cargo/Função Atividade: _______________________________________

Dedicação Exclusiva à VISA-M?

Carga Horária Semanal: ________________________________________

( ) SIM

( ) Não

Especifique: ________________________________________________________________________________________________________________
Área atuação: _______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

4c. Nome: __________________________________________________________________________________________________________________
Nº Credencial: _______________________________________________

Vínculo Empregatício: _________________________________________

Categoria Profissional: _________________________________________

Cargo/Função Atividade: _______________________________________

Dedicação Exclusiva à VISA-M?

Carga Horária Semanal: ________________________________________

( ) SIM

( ) Não

Especifique: ________________________________________________________________________________________________________________
Área atuação: _______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

4d. Nome: __________________________________________________________________________________________________________________
Nº Credencial: _______________________________________________

Vínculo Empregatício: _________________________________________

Categoria Profissional: _________________________________________

Cargo/Função Atividade: _______________________________________

Dedicação Exclusiva à VISA-M?

Carga Horária Semanal: ________________________________________

( ) SIM

( ) Não

Especifique: ________________________________________________________________________________________________________________
Área atuação: _______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________

__ /__ /201__ - __________________________________________________________________ _________________________
NOME E ASSINATURA DO TÉCNICO DO GVS/SGVS

NOME DO GVS/SGVS

4. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE VISA:

(CONTINUAÇÃO)

4e. Nome: __________________________________________________________________________________________________________________
Nº Credencial: _______________________________________________

Vínculo Empregatício: _________________________________________

Categoria Profissional: _________________________________________

Cargo/Função Atividade: _______________________________________

Dedicação Exclusiva à VISA-M?

Carga Horária Semanal: ________________________________________

( ) SIM

( ) Não

Especifique: ________________________________________________________________________________________________________________
Área atuação: _______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
4f. Nome: __________________________________________________________________________________________________________________
Nº Credencial: _______________________________________________

Vínculo Empregatício: _________________________________________

Categoria Profissional: _________________________________________

Cargo/Função Atividade: _______________________________________

Dedicação Exclusiva à VISA-M?

Carga Horária Semanal: ________________________________________

( ) SIM

( ) Não

Especifique: ________________________________________________________________________________________________________________
Área atuação: _______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
4g. Nome: __________________________________________________________________________________________________________________
Nº Credencial: _______________________________________________

Vínculo Empregatício: _________________________________________

Categoria Profissional: _________________________________________

Cargo/Função Atividade: _______________________________________

Dedicação Exclusiva à VISA-M?

Carga Horária Semanal: ________________________________________

( ) SIM

( ) Não

Especifique: ________________________________________________________________________________________________________________
Área atuação: _______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
4h. Nome: __________________________________________________________________________________________________________________
Nº Credencial: _______________________________________________

Vínculo Empregatício: _________________________________________

Categoria Profissional: _________________________________________

Cargo/Função Atividade: _______________________________________

Dedicação Exclusiva à VISA-M?

Carga Horária Semanal: ________________________________________

( ) SIM

( ) Não

Especifique: ________________________________________________________________________________________________________________
Área atuação: _______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
4i. Nome: __________________________________________________________________________________________________________________
Nº Credencial: _______________________________________________

Vínculo Empregatício: _________________________________________

Categoria Profissional: _________________________________________

Cargo/Função Atividade: _______________________________________

Dedicação Exclusiva à VISA-M?

Carga Horária Semanal: ________________________________________

( ) SIM

( ) Não

Especifique: ________________________________________________________________________________________________________________
Área atuação: _______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
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1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO:
1a. Nome

- Registrar o nome do município cujas informações serão descritas neste questionário

1b. CNPJ

- Registrar o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da Prefeitura Municipal

1c. Código IBGE

- Registrar o código numérico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do
referido município

1d. População

- Registrar o número de habitantes do município, conforme a estimativa populacional
para 2008 divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE

1e. CGR

- Registrar o nome do Colegiado de Gestão Regional do qual o município participa

2. IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DA VISA-M:
2a. Nome

- Registrar o nome do serviço de vigilância sanitária do referido município (VISA-M)

2b. Código CNES

- Registrar o código numérico do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
(CNES) da referida VISA-M

2c. Código SIA-SUS

- Registrar o código numérico da VISA-M cadastrada no Sistema de Informação
Ambulatorial do Sistema Único de Saúde

2d. Endereço

- Registrar o tipo (rua, avenida, praça, etc.), o nome e o número do logradouro em que
está situada a referida VISA-M. Registrar também o complemento (anexo, sala, frente,
fundo, sobreloja, etc.), se houver

2e. Bairro

- Registrar o tipo (Vila, Jardim, etc.) e o nome do bairro do referido endereço

2f. CEP

- Registrar o número do Código de Endereçamento Postal da referida VISA-M

2g. Tel

- Registrar o código numérico de Discagem Direta à Distância (DDD) e o número do
telefone da VISA-M

Ramal

- Registrar o número do ramal telefônico, se houver

2h. Fax

- Registrar o código numérico de Discagem Direta à Distância (DDD) mais o número do
aparelho de fac-símile utilizado pela VISA-M, se houver

2i. E-Mail

- Registrar o endereçamento eletrônico utilizado pela VISA-M, se houver

2j. Site

- Registrar o endereçamento do sítio eletrônico da VISA-M, se houver

3. IDENTIFICAÇÃO DOS GESTORES MUNICIPAIS:
3a. Prefeito

- Registrar o nome do prefeito atual do referido município

3b. Secretario de Saúde

- Registrar o nome do secretário de saúde atual do referido município

3c. Responsável pela VISA-M

- Registrar o nome do responsável atual pela referida VISA-M

4. IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE VISA:
Preencher: Anexo I – Recursos Humanos – Este anexo apresenta vários quadros: 4a, 4b, 4c, 4d,
etc. Cada quadro corresponde a um profissional integrante da equipe de VISA-M e solicita o mesmo
conjunto de informações, como segue:
Nome

- Registrar o nome completo do profissional de VISA-M

Nº Credencial

- Registrar o número da respectiva credencial atualizada

Vínculo Empregatício

- Registrar o vínculo empregatício - CLT, estatutário, temporário, etc. - que consta na folha
de pagamento (holerite) do referido profissional

Categoria Profissional

- Registrar a respectiva categoria profissional - médico, dentista, técnico de laboratório,
técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem do trabalho, etc.
Nota: Consulte a Tabela 06 do Anexo XII da Portaria CVS 1/07.

Cargo/Função Atividade

- Registrar a função exercida na VISA-M: diretor, coordenador, gerente, arquiteto,
farmacêutico, etc.

Dedicação Exclusiva à VISA-M?
Sim

- Assinalar “x” se o referido profissional trabalhar exclusivamente na VISA-M

Não

- Assinalar “x” se o referido profissional exercer atividades na VISA-M e em outros setores
da Prefeitura

Carga Horária Semanal

- Registrar o total de horas efetivamente trabalhadas durante a semana na VISA-M

Especifique

- No caso de ter assinalado “Não”, registrar o nome dos setores que trabalha além da VISAM

Área De Atuação

- Registrar as áreas técnicas nas quais o referido profissional atua na vigilância sanitária
(alimentos, medicamentos, água, resíduos, serviços de saúde, saúde do trabalhador, outros)

5. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA VISA-M:
5a. A VISA-M está inserida no organograma da SMS?
Não

- Assinalar “x” se a VISA-M estiver subordinada a outra pasta da Prefeitura Municipal que
não seja a da Secretaria Municipal de Saúde - SMS

Especifique

- Registrar o nome pelo qual é reconhecida a referida pasta

Sim (Anexar Organograma)

- Assinalar “x” se a VISA-M estiver subordinada à Secretaria Municipal de Saúde. Neste
caso, solicitar cópia do organograma e anexar ao presente roteiro

6. Estrutura física DA VISA-M: - Assinalar “x” na intersecção da coluna (Local Trabalho) com a
linha (Estrutura Observada) quando verificar que há adequação às normas sanitárias e de construção
civil, considerando:
Área Administrativa

- Área de trabalho da equipe de apoio administrativo

Área Técnica

- Área de trabalho da equipe técnica

Sala de Reunião

- Área de reunião para uso da equipe técnica e ou para atendimento aos usuários

Recepção

- Área de atendimento ao público e ou protocolo

Edificação

- Observar a área física construída: estrutura, materiais de construção, aberturas, fechamentos,
revestimentos e coberturas

Instalações

- Observar acessibilidade, conforto ambiental e privacidade

Condições de Trabalho

- Observar ergonomia e quantidade de mobiliário, acústica, luminosidade, dimensão do local,
privacidade, fluxo para o trânsito de pessoas, localização em relação às outras áreas do
serviço, etc.

Observação

- Registrar o que e porque do desacordo às normas sanitárias e de construção civil, se houver
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7. ACESSO A VISA-M – Assinalar “x” na alternativa correspondente:
7a. A localização da visa-m é de fácil acesso aos profissionais e população?
Sim

- Se o endereço de localização da VISA-M é facilitada por vias e meios de transporte

Não

- Se o endereço de localização da VISA-M é dificultada com a falta ou a inadequação de vias e
meios de transporte

8. INSTRUMENTOS LEGAIS DE CONSTITUIÇÃO DA VISA-M – Informar se possui instrumento
legal para:

8a. Criação da VISA-M
Não

- Assinalar “x” se não houver instrumento legal aprovado no município para criação da VISA-M

Sim

- Assinalar “x” se houver instrumento legal aprovado no município para criação da VISA-M

Citar

- Registrar o tipo - Lei, Decreto ou Portaria - e o número do respectivo instrumento legal

Data Publicação

- Registrar dia, mês e ano da publicação do citado instrumento legal

8b. Atribuições e competências da VISA-M
Não

- Assinalar “x” se não houver instrumento legal aprovado no município que defina as atribuições e
competências da VISA-M

Sim

- Assinalar “x” se houver instrumento legal aprovado no município que defina as atribuições e
competências da VISA-M

Citar

- Registrar o tipo - Lei, Decreto ou Portaria - e o número do respectivo instrumento legal

Data Publicação

- Registrar dia, mês e ano da publicação do citado instrumento legal

8c. Nomeação dos membros da equipe
Não

- Assinalar “x” se não houver instrumento legal que nomeie cada um dos técnicos da VISA-M

Sim

- Assinalar “x” se houver instrumento legal que nomeie cada um dos técnicos da VISA-M

Citar

- Registrar o tipo - Lei, Decreto ou Portaria - e o número do respectivo instrumento legal

Data Publicação

- Registrar dia, mês e ano da publicação do citado instrumento legal. Anexar cópia.

8d. Os membros nomeados são os mesmos que executam as ações de VISA?
Não

- Assinalar “x” após verificar que um ou mais técnicos nomeados no instrumento legal citado no
item anterior não atuam na VISA-M

Sim, Integralmente

- Assinalar “x” após verificar se todos os técnicos que atuam efetivamente na VISA-M são os
mesmos nomeados no instrumento legal citado no item anterior

Sim, Parcialmente

- Assinalar “x” após verificar se algum dos técnicos que atuam efetivamente na VISA-M não está
nomeado no instrumento legal citado no item anterior ou, se dos nomeados algum não atua na
equipe
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9. INSTRUMENTOS LEGAIS PARA ATUAÇÃO DA VISA – Informar se os procedimentos
de VISA conformam-se às seguintes legislações:
9a. Código Sanitário
Não

- Assinalar “x” se não utiliza código sanitário como instrumento legal para atuação da VISA-M

Sim

- Assinalar “x” se utiliza código sanitário como instrumento legal para atuação da VISA-M

Citar

- Registrar o tipo - Lei, Decreto ou Portaria - número e ano de publicação do instrumento legal que estabelece o
Código Sanitário utilizado pela VISA-M

9b. Lei Estadual 10.177/98 - Procedimentos administrativos
Não

- Assinalar “x” se não utiliza a referida lei para orientar os processos administrativos da VISA-M

Citar

- Registrar o tipo - Lei, Decreto ou Portaria - número e ano da publicação de outro instrumento legal utilizado
para a citada finalidade

Sim

- Assinalar “x” se utiliza a referida lei para orientar os processos administrativos da VISA-M

9c. Portaria CVS 1/07 - Procedimentos técnicos e administrativos - Assinalar “x” na alternativa
correspondente à resposta:
Não

- Se não utiliza a referida portaria para orientar os procedimentos técnicos e administrativos da VISA-M

Sim

- Se utiliza a referida portaria para orientar os procedimentos técnicos e administrativos da VISA-M

9d. Resolução SS 72/02 – Fluxo de Informação do SIVISA - Assinalar “x” na alternativa
correspondente à resposta:
Não

- Se não cumpre o determinado pela referida resolução em relação à exportação dos dados do SIVISA

Sim

- Se cumpre o determinado pela referida resolução em relação à exportação dos dados do SIVISA

9e. Portaria CVS 15/02 – Laudo Técnico de Avaliação (LTA) - Assinalar “x” na alternativa
correspondente à resposta:
Não

- Se não cumpre o determinado pela referida portaria

Sim

- Se cumpre o determinado pela referida portaria

10. RECURSOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAÇÃO DA VISA:
10a. Possui serviço exclusivo de protocolo?
Sim

- Assinalar “x” se a VISA-M possui serviço exclusivo de protocolo

Não

- Assinalar “x” se a VISA-M utiliza serviço de protocolo em conjunto com outros setores

Citar

- Registrar qual serviço de protocolo utiliza: Prefeitura, SMS, UBS, etc.

10b. Possui impressos para execução de atos administrativos de infração sanitária?
Sim

- Assinalar “x” se possuir impressos (AI, AIP, etc.) em conformidade legal para execução de atos
administrativos de natureza sanitária

Não

- Assinalar “x” se não possuir impressos (AI, AIP, etc.) em conformidade legal para execução de atos
administrativos de natureza sanitária

Citar

- Na resposta negativa, justifique a não conformidade legal e ou a falta de impressos para autuação
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10c. Possui impressos para recolhimento de taxas e multas?
Sim

- Assinalar “x” se possuir impressos em conformidade legal para recolhimento de taxas e multas

Não

- Assinalar “x” se não possuir impressos em conformidade legal para recolhimento de taxas e multas

Citar

- Na resposta negativa, justifique a não conformidade legal e ou a falta de impressos para recolhimento

10d. Possui impressos para coleta de amostras de produtos?
Sim

- Assinalar “x” se possuir impressos adequados para coleta de amostras de produtos

Não

- Assinalar “x” se não possuir impressos para a respectiva finalidade

10e. Possui ou disponibiliza impressos para execução de outros atos administrativos?
Sim

- Assinalar “x” se possuir ou tiver à disposição impressos próprios para execução de outros atos administrativos

Citar

- Registrar os tipos de impressos: modelo de requerimento, capa de processo, formulários do SIVISA, etc.

Não

- Assinalar “x” se não possuir ou não tiver à disposição impressos próprios para execução de outros atos
administrativos

10f. Tornam públicos os atos administrativos e técnicos?
Sim

- Assinalar “x” após verificar a existência da publicação nos últimos seis meses de alguns atos administrativos
e técnicos

Citar

- Registrar o meio utilizado para a publicação dos atos: imprensa local, imprensa regional, mural, Diário
Oficial do Município (DOM) ou do estado (DOE), etc.

Não

- Assinalar “x” após verificar que não há nenhuma publicação nos últimos seis meses de atos administrativos e
técnicos

10g. Os processos atendem às legislações pertinentes?
Sim

- Assinalar “x” após verificar se alguns dos processos existentes na VISA-M atendem às legislações citadas nos
itens 9b e 9c no que diz respeito à autuação, tramitação, despachos e informações.

Não

- Assinalar “x” após verificar se alguns dos processos existentes na VISA-M não atendem às legislações citadas
nos itens 9b e 9c no que diz respeito à autuação, tramitação, despachos e informações.

11. INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA ATUAÇÃO DA VISA:
Para cada uma das questões relacionadas - 11a. Viatura Oficial; 11b. Telefone; 11d. Fac-símile (Fax); 11e.
informar se tem os seguintes instrumentos e equipamentos,
assinalando “X” na alternativa correspondente à resposta, compreendendo como:

Computador; 11f. Impressora; e, 11g. Internet -

Não

- Se a VISA-M não possuir o referido instrumento ou equipamento

Sim

- Se a VISA-M possuir o referido instrumento ou equipamento

Sim. Uso Exclusivo

- Se a VISA-M possuir o referido instrumento ou equipamento e usá-lo exclusivamente para
suas atividades

Sim. Uso Compartilhado

- Se a VISA-M possuir o referido instrumento ou equipamento e, além de usá-lo,
disponibilizá-lo para outros setores ou serviços.
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Para cada uma das questões relacionadas - 11c. Celular; 11h. Equipamento de Proteção Individual; 11i. Saco
plástico; 11j. Barbante; 11k. Máquina Fotográfica; 11l. Kit PROÁGUA; 11m. Luxímetro; 11n. Caixa térmica; 11o. Lacre;
11p. Termômetro; 11q. Trena; 11r. Phmetro; e, 11s. Decibelímetro - informar se tem os seguintes instrumentos,

assinalando “X” na alternativa correspondente à resposta, compreendendo como:
Não

- Se a VISA-M não possuir o referido instrumento

Sim

- Se a VISA-M possuir o referido instrumento

Outros. Citar - Registrar todos os insumos e equipamentos utilizados pela VISA-M além daqueles
listados anteriormente.

12. RECURSOS FINANCEIROS PARA ATUAÇÃO DA VISA:
12a. A VISA-M tem conhecimento da composição dos recursos financeiros para suas ações? Assinalar “x” na alternativa correspondente à resposta:
Não

- Se nenhum dos integrantes da equipe municipal de VISA souber responder ao questionado

Citar

- Registrar a razão do desconhecimento da equipe sobre o referido assunto

Sim

- Se qualquer integrante da equipe municipal de VISA souber responder ao questionado

12b. Explicite a composição dos recursos financeiros para as ações de Vigilância Sanitária – Se
na questão anterior (12a) a alternativa assinalada foi:
Não

- Vá para o item 13 e desconsidere este.

Sim

- Solicitar ao entrevistado a explicitação dos valores e a periodicidade da entrada do recurso - mensal,
trimestral, quadrimestral, anual, etc. - conforme a tabela, compreendendo:
Taxas de Fiscalização e de Multas - Informar somente o valor proveniente das ações de Vigilância
Sanitária
Orçamento Municipal – Informar somente o valor destinado especificamente à Vigilância Sanitária
TFVS (adicional), TFVS, PFVPS, Ações Estruturantes De Vigilância Sanitária e Piso Estratégico - São
recursos provenientes de repasses do governo federal que poderão ser obtidos no site do Fundo Nacional de
Saúde (www.fns.saude.gov.br), transferência Fundo a Fundo, conforme a Portaria MS/GM 1.106 de
12/5/2010.
Piso Variável de VISA – PVVISA - Informar o valor total, considerando que é constituído por incentivos
específicos, por adesão ou indicação epidemiológica, conforme normatização específica (item II do artigo 2º
da Portaria MS/GM 1.106 de 12/5/2010).
Outro. Citar - Informar a fonte e respectivos valores e periodicidade da entrada do recurso, caso o
município tenha financiamento para o desenvolvimento das ações de VISA, oriundos de outras fontes.

13. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SIVISA:
13a. Versão instalada – Informar qual a versão utilizada pela VISA-M no uso do SIVISA
13b. Número de profissionais por tipo de usuário do sistema – Registrar o número de
profissionais que alimentam o SIVISA, considerando a função que desempenha na equipe de
VISA-M (coordenador, técnico, administrativo ou outro) e segundo a condição de usuário do
sistema, considerando como:
Administrador

- Profissional que gerencia o sistema com acesso ilimitado a todos os módulos e guias. Sua senha
permite monitorar e alterar as informações de todos os usuários e garantir a segurança do
sistema. É ele quem define os locais de acesso do usuário limitado

Usuário Limitado

- Profissional autorizado pelo administrador do SIVISA, cuja senha permite somente acesso
limitado ao sistema
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13c. A VISA-M possui profissionais capacitados no uso do SIVISA?
Sim

- Assinalar “x” se houver profissional que foi capacitado pela VISA estadual (GVS, CVS) para operar o
referido sistema

Citar nº

- Informar o número de profissionais na referida condição

Não

- Assinalar “x” se não houver profissional que foi capacitado pela VISA estadual para operar o sistema

13d. O módulo “CADASTRO” é alimentado adequadamente? - Assinalar “x” na alternativa
correspondente à resposta:
Sim

- Após verificar aleatoriamente que os registros de Cadastro de Estabelecimentos estão adequados ao
preconizado pela Portaria CVS 1/07, em especial seu Anexo XII

Não

- Após verificar aleatoriamente que os registros de Cadastro de Estabelecimentos não estão adequados ao
preconizado pela Portaria CVS 1/07, em especial seu Anexo XII

Nota: Utilizar como amostra uma ficha de cadastro por Subgrupo dos Grupos I e III e por Agrupamento do Grupo II do
Anexo I da Portaria CVS 1/07.

13e. O módulo “SOLICITAÇÕES” é alimentado adequadamente? - Assinalar “x” na alternativa
correspondente à resposta:
Sim

- Após verificar aleatoriamente que os registros de Solicitações para suas mais diversas finalidades estão
adequados ao preconizado pela Portaria CVS 1/07, em especial seu Anexo XII

Não

- Após verificar aleatoriamente que os registros de Solicitações para suas mais diversas finalidades não estão
adequados ao preconizado pela Portaria CVS 1/07, em especial seu Anexo XII

Nota: Utilizar como amostragem um formulário impresso para cada tipo de solicitação (item 7, Anexo XI, Portaria CVS 1/07).

13f. O módulo “PROCEDIMENTOS” é alimentado adequadamente? - Assinalar “x” na alternativa
correspondente à resposta:
Sim

- Após verificar aleatoriamente que os registros de todo tipo de Procedimento estão adequados ao preconizado
pela Portaria CVS 1/07, em especial seu Anexo XV

Não

- Após verificar aleatoriamente que os registros de todo tipo de Procedimento não estão adequados ao
preconizado pela Portaria CVS 1/07, em especial seu Anexo XV

Nota: Utilizar como amostragem formulários impressos para cada um dos procedimentos (Inspeção Sanitária, Colheita de
Amostra e Educação e Comunicação em VISA) por diferentes origens (denúncia, programada e solicitação de outro órgão).
Consulte itens 24 e 21A do Anexo XIV da portaria CVS 1/07.

13g. Os técnicos de VISA legalmente instituídos estão registrados no SIVISA? - Assinalar “x” na
alternativa correspondente à resposta:
Sim

- Após verificar que todos os profissionais relacionados na questão 8c estão registrados no módulo
“Procedimentos”, menu “Cadastro de Equipe”, guia “Profissionais”

Não

- Após verificar que nem todos os profissionais relacionados na questão 8c estão registrados no módulo
“Procedimentos”, menu “Cadastro de Equipe”, guia “Profissionais”
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13h. Realiza back-up do banco de dados? - Assinalar “x” na alternativa correspondente à resposta
após verificar se o responsável pelo SIVISA na VISA-M realiza cópia de segurança do banco de
dados, sistematicamente
Sim. Diariamente

- Se constatar um backup para cada dia dos últimos sete dias úteis

Sim. Semanalmente

- Se constatar um backup para cada sete dias durante os últimos trinta dias

Sim. Mensalmente

- Se constatar um backup por mês durante os últimos três meses

Sim. Outro Período

- Se constatar que os backups são realizados sistematicamente com período diferente dos
anteriores. Neste caso, informe o intervalo entre os backups realizados

Não

- Se constatar que não há backup ou que a data do último realizado excede 90 dias

13i. Realiza exportação do banco de dados? - Assinalar “x” na alternativa correspondente à
resposta:
Sim

- Após verificar que a VISA-M envia o banco de dados na periodicidade estabelecida pela
Resolução SS 72/02

Não

- Após verificar que a VISA-M não acata o estabelecido pela Resolução SS 72/02 no que se refere
à exportação do banco de dados do SIVISA

13j. O SIVISA instrumentaliza avaliações de VISA, relacionadas: - Assinalar “x” na alternativa
correspondente à resposta, após verificar que o responsável pela VISA-M (diretor, gerente,
coordenador ou outro cargo) utiliza os dados do SIVISA na avaliação dos seguintes itens:
1. À qualidade das informações nos diversos módulos?
Sim

- Se os dados registrados em todos os módulos do SIVISA possuem informações completas, claras e
precisas, conforme os instrutivos da Portaria CVS 1/07, em especial os Anexos XII e XV

Não

- Se não há dados registrados no SIVISA ou quando há, se são incompletos, confusos e ou imprecisos

Nota: Utilizar como amostragem as mesmas fichas verificadas nos itens 13d, 13e e 13f

2. Aos indicadores de pactuação?
Sim

- Se as informações registradas no SIVISA possibilitam alimentar os indicadores pactuados no
PAVISA e PAVS

Não

- Se as informações registradas no SIVISA não possibilitam alimentar os indicadores pactuados no
PAVISA e PAVS

Nota: Eleger alguns indicadores e verificar se os registros lançados nos sistemas de informação de monitoramento
pertinentes (Diagnóstico PAVISA/CVS, SIA-SUS/MS, SISPACTO e PAVS/CCD) conferem com os relatórios de
saída do SIVISA para o mesmo período dos lançamentos.

3. Aos tipos de procedimentos?
Sim

- Após verificar que existem informações consolidadas e divulgadas relativas aos procedimentos
executados pela VISA-M, como Relatórios de Atividades e ou de Gestão, Boletins, Artigos
Publicados em meios de comunicação, entre outros.

Não

- Após verificar que não existe qualquer informação elaborada e divulgada sobre os procedimentos

4. Aos locais dos procedimentos?
Sim

- Após verificar que existem informações consolidadas e divulgadas relativas aos locais dos
procedimentos executados pela VISA-M, como Relatórios de Atividades e ou de Gestão, Boletins,
Artigos Publicados em meios de comunicação, entre outros.

Não

- Após verificar que não existe qualquer informação elaborada e divulgada sobre os referidos locais

Nota: Entende-se por “Locais”: os estabelecimentos cadastráveis pela VISA (Anexo I, Port. CVS 1/07) ou não (CNAEIBGE e Tabela 01 do Anexo XV – Port. CVS 01/07).
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Monitoramento dos Serviços Municipais de Vigilância Sanitária
5. À produtividade dos técnicos da equipe?
Sim

- Após verificar que existem informações de avaliação de produtividade individual dos profissionais
da VISA-M por procedimentos realizados, como Relatórios de Atividades e ou de Gestão, entre
outros.

Não

- Após verificar que não existe qualquer informação sobre a referida produtividade

14. ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRABALHO:
14a. A equipe utiliza algum método para a organização do trabalho? - Assinalar “x” na
alternativa correspondente à resposta:
Sim

- Após verificar que a VISA-M possui algum método para organização do trabalho

Não

- Após verificar que a VISA-M não possui qualquer método de organização do trabalho.

14b. Assinale a forma de priorização do seu trabalho: - Se na questão anterior (14a) a resposta
assinalada foi:
Não - Deixe essa questão em branco e vá para a questão 14c.
Sim - Assinale “x” na alternativa que corresponde à forma de organização do trabalho.
Ordem de entrada de demandas no
protocolo do serviço

- Se a programação definida diariamente para a execução das ações pelos
profissionais da VISA obedece à ordem de entrada de solicitações e denúncias
efetuadas pelos usuários do serviço.

Ordem de entrada de demandas no
protocolo do serviço, priorizando o
grau de risco

- Se a programação definida diariamente para a execução das ações pelos
profissionais da VISA obedece à ordem de entrada de solicitações e denúncias
efetuadas pelos usuários do serviço, porém com priorização de atendimento
para aquelas consideradas de maior risco pelo responsável da VISA-M.

Conforme pactuado no PAVISA

- Se a programação definida diariamente para a execução das ações pelos
profissionais da VISA prioriza o estabelecido no PAVISA além de atender as
demandas diárias do serviço.

Outro. Especifique

- Se a programação definida diariamente para a execução das ações pelos
profissionais da VISA obedece a qualquer outro método de organização do
processo de trabalho. Nesse caso, descreva a forma.

14c. O PAVISA está contemplado no Plano Municipal de Saúde? - Assinalar “x” na alternativa
correspondente à resposta:
Não

- Quando as atividades de vigilância sanitária do PAVISA - pactuadas com o GVS - não estão
discriminadas no Plano de Saúde do município

Integralmente

- Quando TODAS as atividades de vigilância sanitária do PAVISA - pactuadas com o GVS - estão
discriminadas no Plano de Saúde do município

Parcialmente

- Quando PARTE das atividades de vigilância sanitária do PAVISA - pactuadas com o GVS - estão
discriminadas no Plano de Saúde do município
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14d. Os técnicos de VISA participaram da elaboração do PAVISA? - Assinalar “x” na alternativa
correspondente à resposta:
Não

- Quando os técnicos da VISA-M não tenham participado da elaboração do Plano de Ação de
Vigilância Sanitária (PAVISA), pactuado com o GVS

Integralmente

- Quando TODOS os técnicos da VISA-M tenham participado da elaboração do Plano de Ação de
Vigilância Sanitária (PAVISA), pactuado com o GVS

Parcialmente

- Quando PARTE dos técnicos da VISA-M tenham participado da elaboração do Plano de Ação de
Vigilância Sanitária (PAVISA), pactuado com o GVS

14e. Aqueles que não participaram da elaboração do PAVISA tem conhecimento sobre o seu
conteúdo? - Assinalar “x” na alternativa correspondente à resposta:
Não

- Após verificar que os integrantes da equipe que não participaram da elaboração também
desconhecem o conteúdo do PAVISA

Sim

- Após verificar que os integrantes da equipe que não participaram da elaboração, tenham tomado
conhecimento do conteúdo do PAVISA de alguma maneira

14f. A VISA-M faz avaliação do seu processo de trabalho? - Assinalar “x” na alternativa
correspondente à resposta:
Não

- Após verificar que a VISA-M não realiza qualquer tipo de avaliação do processo de trabalho

Sim. Citar

- Após verificar que existem documentos (Relatórios de atividades, de gestão ou outro qualquer) no
qual consta avaliação do processo de trabalho da VISA-M, independente do uso do SIVISA para
essa finalidade. Relate de que maneira isto é feito

