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MEMO.CIRC.DVMC.SVS. n. 47/17 - 633/17
Belo Horizonte, 20 de outubro de 2017

Para: Superintendências e Gerencias Regionais de Saúde de Minas Gerais
Assunto: Cadastro nos Sistemas SNGPC. CANAIS e NOTIVISA
Senhor(a)(s) Superintendentes e Gerentes,
Os antimicrobianos (ATMs) são grande importância para a população.
Desde a descoberta até atualmente nota-se que estes resultaram em aumento da
expectativa e qualidade de vida. Entretanto a resistência aos ATMs vem sendo fonte
de preocupação em saúde pública, pois a utilização inadequada de antimicrobianos
levam a tratamentos inefetivos, comprometendo toda a população.
O Sistema Único de Saúde vem desenvolvendo parcerias com o intuito de
controlar e prevenir a esse processo de resistência aos ATMs, dentre os quais
destacamos o “Plano de Ação da Vigilância Sanitária em Resistência aos
Antimicrobianos”. Tal plano foi desenvolvido a partir das recomendações feitas pelos
organismos internacionais de referência, dividindo-se em três partes: plano
estratégico, plano operacional e plano de monitoramento. Maiores informações
acerca do plano podem ser obtidas a partir do site da ANVISA.
Em 2017, o SNVS dará prioridade às ações referente ao controle de
comercialização e escrituração dos ATM’s, que atualmente devem ser realizadas em
farmácias e Drogarias por meio do SNGPC.
Além da escrituração pelas farmácias e drogarias, o SNGPC permite acesso
a Vigilância Sanitária por meio de um perfil específico. Ao cadastrar um inspetor
sanitário no SNGPC, os profissionais do SNVS conseguem acessar relatórios sobre a
escrituração de qualquer farmácia e drogaria sob sua jurisdição, conseguindo
levantar informações para preparar melhor para as inspeções de rotina, bem como
apurar denúncias sem a necessidade de ir ao estabelecimento.

Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves - Rodovia Prefeito Américo Gianetti, 4143, 13º andar - Ed Minas - Serra Verde –
Belo Horizonte/MG - CEP: 31.630-900 gvmc.svs@saude.mg.gov.br – Telefone (31) 39160420

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE MINAS GERAIS
SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO À SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM MEDICAMENTOS E CONGÊNERES
2/4

Para fortalecer o “Plano de Ação da Vigilância Sanitária em Resistência aos
Antimicrobianos” estamos propondo o encaminhamento das orientações contidas
neste memorando para todas as Vigilâncias Sanitárias municipais de Minas Gerais, de
forma a cadastrar pelo menos um inspetor em cada uma das 853 Vigilâncias
Sanitárias municipais nos sistemas da ANVISA, principalmente o SNGPC, propiciando
melhor atuação dos inspetores sanitários.
No anexo I, está disponível a listagem de todas as Vigilâncias Sanitárias
municipais com cadastro nos sistemas na ANVISA, totalizando 210 municípios, sendo
que destes 150 com cadastro validado e 60 que ainda carecem de
validação/aprovação de cadastro pela Regional de Saúde.
A meta estabelecida para o estado é que até 30/03/2018 todos os
municípios de Minas Gerais tenham pelo menos 1 inspetor sanitário com acesso ao
SNGPC, o que será verificado durante o monitoramento do ProMAVS agendado para
01/02/2018 a 23/03/2018, por meio de instrumento específico que será
disponibilizado posteriormente.
Logo, este memorando circular tem o objetivo de prover tanto as URS e
Municípios das informações necessárias para realização dos cadastros, de forma que
sejam realizados antes do referido período de monitoramento do ProMAVS.
Destacamos que o cadastro das Vigilâncias Sanitárias municipais deve ser
realizado pelos responsáveis do próprio município, cabendo a Regional apenas
aprovar/validar o cadastro. Sugerimos ainda que os responsáveis sejam servidores
efetivos.
Por meio da listagem do anexo I, é possível consultar quem são os
Responsáveis Legais pelo cadastro da Visa municipal e o e-mail utilizado. Orientamos
que os atuais responsáveis legais, cientes das responsabilidades, proceda, caso
necessário, a inclusão do novo gestor e exclusão ou alteração do perfil gestor de
segurança, permitindo informações fidedignas nos cadastros da ANVISA e excluindo
do acesso todas as pessoas que não trabalham mais no SNVS.
No anexo II deste memorando circular é disponibilizado um fluxograma
com as orientações necessárias para cadastro e atualização, as quais são detalhadas
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abaixo. Tal fluxograma tem o objetivo de facilitar/agilizar consultas para orientação
das VISA’s municipais e das URS.
1º Passo: consulta ao anexo I deste memorando de forma a verificar se a
VISA municipal já possui cadastro nos sistemas da ANVISA:
Por meio do anexo I deste procedimento, o responsável pelo cadastro do
município nos sistemas da ANVISA tem como verificar se já existe um cadastro, o
responsável legal e e-mail utilizado para cadastro do município.
Caso o município não possua cadastro ou o mesmo se encontre
desatualizado, deve-se acessar o site: Cadastro de Instituições e promover as
adequações.
Informamos que no link Manual de Cadastramento de Instituições é
possível encontrar o Manual que possui todas as orientações bem detalhadas para
cadastro ou alteração dos gestores.
2º Passo: consulta ao anexo I deste memorando de forma a verificar se o
cadastro da VISA municipal foi validado/aprovado:
Também por meio do anexo I deste procedimento, o responsável pelo
cadastro do município nos sistemas da ANVISA tem como verificar se o cadastro da
VISA municipal foi validado/aprovado.
Caso o mesmo ainda não esteja aprovado, deve-se verificar no anexo III do
MEMO CIRC DVMC.SVS 47/17, quem é o Gestor de Segurança da URS, e solicitar a
aprovação/validação do cadastro utilizando o e-mail informado no mesmo anexo.
Os gestores de segurança das Regionais devem utilizar as orientações
disponíveis em Manual de Gerenciamento de Instituições e acessar o site Acesso ao
Gerenciamento de Instituições para realizar a aprovação/validação do cadastro das
VISA’s municipais.
3º Passo: O Gestor de Segurança deve realizar o cadastro dos inspetores e
atribuir os perfis dos sistemas SNGPC, CANAIS e NOTIVISA
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Os gestores de segurança dos municípios devem cadastrar os inspetores
sanitários (usuários) não cadastrados bem como verificar se os inspetores, além do
perfil do SNGPC, possuem os perfis dos sistemas Notivisa e Canais. Dessa forma todos
os sistemas podem ser utilizados com êxito.
No link http://www.anvisa.gov.br/sngpc/manual_cadastro_usuarios.pdf é
possível encontrar o Manual de Cadastro de Usuários.
No link http://www.anvisa.gov.br/sngpc/vigilancias_sanitarias.htm ainda é
possível encontrar todos os manuais e links para acesso ao cadastro de Instituições,
ao Gerenciamento de Instituições e ao cadastro de usuários das Instituições.
Caso haja qualquer problema no cadastro dos sistemas que não esteja
previsto
nos
manuais,
um
e-mail
pode
ser
enviado
para
cadastro.sistemas@anvisa.gov.br.
Uma vez que os anexos I e III deste procedimento serão atualizados
frequentemente as versões atualizadas serão disponibilizadas no Ambiente Virtual de
Aprendizagem da DVMC, na qual também será possível acompanhar o quantitativo
das instituições municipais cadastradas.

Atenciosamente,

Alessandro de Souza Melo
Diretor de Vigilância em Medicamentos e Congêneres

Rilke Novato Públio
Superintendente de Vigilância Sanitária/SUBVPS/SES/MG

ASM/GAA
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