VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Horário de Funcionamento

Segunda a Sexta das 7 horas e 30 minutos às 19 horas

SUBDIVIDIDO

A. EXPEDIENTE EXTERNO

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

 ATIVIDADES INTERNAS (Administrativas)
B. EXPEDIENTE INTERNO
 ATIVIDADES EXTERNAS (Ações de Campo)

EXPEDIENTE EXTERNO
(ATENDIMENTO AO PÚBLICO)

PERÍODO

HORÁRIO

Segunda a Sexta

07:30

13:00

Procedimentos que você poderá executar:

 Protocolar processo de solicitação
estabelecimentos e serviços;

de

liberação

de

funcionamento

de

 Protocolar solicitação de baixa de estabelecimentos e serviços;
 Protocolar processo de dispensa de alvará e licença sanitária;
 Protocolar processo de inclusão de atividades, alteração de contrato social,
alteração de endereço, ....;
 Protocolar defesa ao Auto de Infração Sanitário (AIS);
 Protocolar, ofícios e documentos diversos;
 Encaminhar solicitação e retirar pareceres, laudos e relatórios técnicos;
 Retirar boleto de pagamento de taxa de atos de vigilância sanitária;
 Retirar alvarás sanitários;
 Retirar documento de baixa de alvará sanitário;
 Verificar o andamento do Processo Administrativo Sanitário (PAS);
 Realizar denúncias SOBRE: Criações irregulares de animais; venda irregular de
produtos alimentícios, medicamentos, domissanitários e produtos de higiene e
limpeza; problemas relacionados à presença e prejuízos causados por animais
sinantrópicos de corrente de atividades nocivas; descarte de resíduos de serviços de

saúde (RSS); .....;
 Consultar sobre o andamento de processos;
 Tirar dúvidas, sobre assuntos diversos, quanto ao campo de atuação da Vigilância
em Saúde.

EXPEDIENTE INTERNO
1 – ATIVIDADES INTERNAS (Administrativas)
PERÍODO

HORÁRIO

Segunda a Sexta
 Análise de processos;
 Digitação de Alvarás Sanitários e
Licenças Sanitárias Especiais;
 Elaboração de pareceres;
 Elaboração de laudos técnicos;
 Elaboração de relatórios;
 Elaboração
de
relatórios,
pareceres
e
laudos
em
atendimento
as
demandas
judiciais;

VIGILÂNCIA
SANITÁRIA

14:00

19:00

14:00

19:00

 Análise de manuais de Boas
Práticas (BP);
 Análise
de
Plano
de
Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde (PGRSS);

 Digitação dos programas, SIM
(Sistema de Informação de
Mortalidade); SINASC (Sistema
de Informação de Nascidos
Vivos); SINAN (Sistema de
Informação de Agravos de
Notificação)

VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA

 PREENCHER

 Avaliação dos PPRA (Programa
de
Prevenção
de
R isco
Ambiental) e PMCSO(Programa
de Controle Médico de saúde

Ocupacional
 Digitação das RINAs (Relatório
individual de Notificação de
Agravos), programa Sistema de
Informações em Saúde do
Trabalhador (SIST/RS);
 Definição de Estratégias de Ação,
através do recebimento de
notícias de acidentes de trabalho
pela RINA e outros instrumentos;
 Definição de Estratégias de Ação,
através do recebimento de
notícias de violências (criança,
mulher, idoso e acidentes de
trânsito) pelo SINAN (Sistema de
Informação de Agravos de
Notificação)
e
outros
instrumentos;

VIGILÂNCIA EM
SAÚDE DO
TRABALHADOR

 Definição de Estratégias de Ação
para liberação de alvará sanitário
para
atividades
complexas
relacionadas
à
saúde
do
trabalhador;
 Desenvolvimento
Prevenção dos
Trânsito (Vida
financiados pelo
Saúde;

do Projeto de
Acidentes do
no Trânsito)
Ministério da

 Gerenciamento dos recursos do
programa VIGISUS II
 Desenvolvimento de materiais
diversos para capacitações em
geral;
 Integrante
permanente
de
Erradicação do trabalho InfantilElaborado pela Secretaria de
Município de Bem-Estar Social;
 Integrante do Conselho gestor do

14:00

19:00

Centro de referencia em Saúde
do Trabalhador (CEREST), como
representante dos trabalhadores
do segmento Saúde;
 Monitoramento(avaliação
das
doses
radiométricas)
e
substituição
mensal
de
dosímetros dos Serviços de
Radiologia da Secretaria de
Município da Saúde; e
 Monitoramento do perfil dos
Fatores de Risco para Doença
Arterial Coronariana no RS, sob
supervisão
do
Instituto
de
Cardiologia/RS e o Centro
Estadual de Vigilância em Saúde
( C EVS) .
 Confecção
de
armadilhas
(larvitrampa) com a finalidade de
coletar
exemplares
para
o
monitoramento de larvas do
mosquito transmissor da dengue
“Aedes aegypti”;
 Digitação de informações sobre
Dengue no Sistema FAD;
 Digitação do Programa de
Informação
de
Triatomíneos
(PIT);
 Digitação e envio trimestral de
informações do Relatório mensal
das atividades de leishmaniose
visceral e Relatório mensal das
atividades
de
leishmaniose
visceral /Atividades de vigilância e
controle de reservatório;
 Elaboração de pareceres;
 Elaboração de laudos técnicos;
 Elaboração de relatórios;

14:00

19:00

VIGILÂNCIA
AMBIENTAL EM
SAÚDE

 Elaboração
de
relatórios,
pareceres
e
laudos
em
atendimento
as
demandas
judiciais;
 Identificação
laboratorial
dos
exemplares de triatomíneos em
atendimento
ao
Programa
Nacional do Controle da Doença
de Chagas (PCDCH);
 Identificação
laboratorial
de
exemplares da Classe Insecta,
com vistas a detecção de
exemplares do mosquito “Aedes
aegypti”, transmissor da dengue;
 Identificação
laboratorial
de
diferentes animais (vertebrados e
invertebrados) com a finalidade
de identificar espécies venenosas
e peçonhentas;

2 - ATIVIDADES EXTERNAS (Ações de Campo)
 Atendimento aos requerimentos
da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) e/ou Centro
Estadual de Vigilância em Saúde
( C EVS) ,
quanto
a
coleta,
apreensão cautelar, apreensão
e/ou inutilização de produtos, ou
de equipamentos em desacordo
com
a
legislação
sanitária
vigente;
 Coletas
de
alimentos
em
atendimento
a
programas
nacionais
e
estaduais
de
monitoramentos da qualidade;
 Diligências
relacionadas
às
demandas judiciais quando da
necessidade de vistorias;
 Fiscalização para licenciamento

14:00

19:00

de empresas e serviços;
 Fiscalização
de
rotina
(monitoramento de empresas e
serviços);

VIGILÂNCIA
SANITÁRIA

 Fiscalização
vinculada
ao
atendimento
de
denúncias,
referente
a:
alimentos,
medicamentos, serviços ilegais
de
saúde,
produtos
domissanitários, etc..);
 Fiscalização conjunta com outros
órgãos (intra e intersetorial e
interinstitucional;
 Realização de palestras em
Universidades,
faculdades,
instituição de ensino de 1º e 2º
graus das redes Pública e
Privada, associações, etc...;
 Vistoria para apurar denúncias,
efetuadas
junto
a
Superintendência de Vigilância
em Saúde;
 Vistoria para apurar denúncias,
originárias em outros setores da
Administração Pública Municipal
 Vistoria para apurar denúncias,
originárias
da
Câmara
de
Vereadores
 Vacinação
em
segmentos
específicos conforme a Política
Nacional de Imunizações (PNI);

VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA

 Realização de palestras em
Universidades,
faculdades,
instituição de ensino de 1º e 2º
graus das redes Pública e
Privada, associações, etc...;
 PREENCHER

14:00

19:00

 Capacitação dos condutores de
veículos de aluguel (táxis),
visando o acolhimento do turista
em parceria com a Secretaria de
Município do Turismo Vistorias de
denúncias envolvendo riscos a
saúde do trabalhador;
 Desenvolvimento do “Projeto Vida
Saudável (Secretaria de Estado
da Saúde/RS) junto aos Setores
Público
(Escolas,
Unidades
Básicas de Saúde), Setor Privado
Sociedade em Geral;

VIGILÂNCIA EM
SAÚDE DO
TRABALHADOR

 Desenvolvimento “in loco” do
projeto da Alimentação Saudável
das Escolas Municipais de ensino
Fundamental, em parceria com a
Secretaria de Município de
Educação;
 Realização de palestras em
Universidades,
faculdades,
instituição de ensino de 1º e 2º
graus das redes Pública e
Privada, associações, etc...;
 Vistoria para liberação do Alvará
Sanitário
de
Atividades
complexas (físicos, químicos,
biológicos e mecânicos);
 Vistorias
de
denúncias
envolvendo agravos a Saúde do
Trabalhador;
 Vistoria em atendimento as
demandas judiciais relacionada a
saúde do trabalhador; e
 Vistoria
integrada
com
o
PROCON na aplicação da lei
Municipal de combate ao Fumo.
 Atendimento a solicitações de

14:00

19:00

Instituições Públicas (escolas,
poderes judiciário, escritórios
regionais
de
órgãos
da
administração direta e indireta da
União e Estado, etc...) quanto a
presença e controle de animais
sinantrópicos;
 Coletas de amostras de água
(Vigilância da Qualidade de água
p/
consumo
humano
VIGIÀGUA);
 Coleta
de
exemplares
de
Triatomíneos em atendimento ao
Programa Nacional do Controle
da Doença de Chagas (PCDCH);

VIGILÂNCIA
AMBIENTAL EM
SAÚDE

 Coletas semanais de exemplares
das armadilhas (larvitrampa), com
vistas à identificação do mosquito
“Aedes aegypti”;
 Coletas quinzenais dos Pontos
Estratégicos
(cemitérios,
borracharias,
postos
de
combustível, estação rodoviária,
aeroporto, entre outros) em
conformidade com o Programa
Nacional de Combate a Dengue
do Ministério da Saúde;
 Coleta de cadáveres (morte
recente) de cães e gatos, com
vistas
ao
programa
do
monitoramento da raiva;
 Diligências
relacionadas
às
demandas judiciais quando da
necessidade
de
vistorias
relacionadas
a
criações
irregulares
de
animais
domésticos;
 Realização de
Universidades,

palestras em
faculdades,

instituição de ensino de 1º e 2º
graus das redes Pública e
Privada, associações, etc...;
 Vistorias em Unidades Básicas de
Saúde (UBS) e da Estratégia da
Saúde da família (ESF), para
avaliação
do
programa
de
gerenciamento
de
animais
sinantrópicos;
 Vistorias Zoosanitárias, referente
às condições higiênico-sanitárias
de
criações
de
animais
domésticos
(aves,
bovinos,
caninos,
caprinos,
felinos,
eqüinos,
leporinos,
ovinos,
suínos);
 Vistorias Zoosanitárias, referente
à
presença
de
animais
sinantrópicos (baratas, bicho-dopé,
carrapatos,
lagartas,
morcegos
não
hematófagos,
moscas,
mosquitos,
pombos
domésticos, roedores, etc..) a fim
de verificar o risco de transmissão
de zoonoses, danos e agravos;

ATIVIDADES NOTURNAS
PERÍODO

HORÁRIO

Segunda a Sexta
 Fiscalização para licenciamento de
empresas e serviços que funcionam
exclusivamente
após
horário
comercial;
 Fiscalização
de
rotina
(monitoramento de empresas e
serviços)
que
funcionam
exclusivamente
após
horário
comercial;

PLANEJADAS

 Fiscalização conjunta com outros
órgãos (intra e intersetorial e
interinstitucional. Ex: Combate ao
abigeato e abate clandestino;

19:00

24:00

19:00

24:00

 Vacinação
em
segmentos
específicos conforme a política
nacional de Imunizações (PNI) em
estabelecimentos e serviços que
funcionam após horário comercial;
 Vistoria para apurar denúncias;

NÃO
PLANEJADAS

 Apreensão de produtos realizados por
órgãos públicos (Polícia Civil; Brigada
Militar; Polícia Rodoviária Federal e/ou
Estadual; Polícia Federal; Secretarias
de Agricultura; Ministério de Agricultura;
Secretaria
da
Fazenda/ICMS),
relacionados ao campo de atuação da
Vigilância em Saúde entre outros);
 Recolhimento de Resíduos de Serviços
de Saúde (RSS), lançados e/ou
descartados em local impróprio, e/ou
área de risco;


SÁBADOS / DOMINGOS / FERIADOS

As ações desenvolvidas nestes dias se assemelham aquelas descritas para o
item: Atividades Noturnas.
A diferença esta no fato de que as ações e serviços poderão ser desenvolvidos
no período das 24 horas, respeitando a individualidade e as circunstâncias de cada
evento.

