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RESPOSTA TÉCNICA-COREN/SC Nº 002 /CT/2013 

 

 

I. Histórico: De acordo com o enfermeiro [...], que trabalhava há 20 anos no setor de 

Vigilância Sanitária da Prefeitura de [....]. Sendo que a Prefeitura fez um novo 

concurso específico para esta função e o exonerou do cargo. 

 

II.  Solicitação: Ante o ocorrido, o enfermeiro supracitado, solicita parecer técnico, a 

respeito da legalidade do exercício da atividade de vigilância Sanitária e 

fiscalização dos estabelecimentos inerentes a esta função por enfermeiro. Anexa a 

solicitação, o diploma de graduação em enfermagem e o certificado de especialista 

em Vigilância Sanitária. 

 

III. Encaminhamento:  
 

                  A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) foi criada em 26 de janeiro 

de 1999 e é uma agência reguladora caracterizada pela independência administrativa, 

autonomia financeira e estabilidade de seus dirigentes. Definida juridicamente como uma 

autarquia sob regime especial, a ANVISA está vinculada ao Ministério da Saúde por meio de 

um Contrato de Gestão e sua direção é de responsabilidade de uma Diretoria Colegiada, 

composta por cinco membros.  

                Sua finalidade institucional é realizar o controle sanitário sobre a produção e a 

comercialização dos produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, cujo espectro de 

atuação engloba ambientes, processos, insumos e tecnologias. Suas atribuições incluem o 

controle sanitário nos portos, aeroportos e fronteiras, estendendo-se ao campo internacional, 

por meio da interlocução com o Ministério das Relações Exteriores e com instituições 

estrangeiras, para tratar de assuntos internacionais na área de vigilância sanitária. 
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               Para o efetivo cumprimento de sua missão, atua de forma integrada com os serviços 

de vigilância sanitária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e com demais órgãos 

relacionados às ações de vigilância sanitária, estando, portanto, presente em todo o território 

nacional.  

               Na esfera municipal, estão os serviços de vigilância sanitária dos 5.565 municípios 

brasileiros. Participam também do SNVS os conselhos de saúde e de secretários de saúde, e 

com ele interagem e cooperam órgãos e instituições governamentais e não governamentais de 

diversas áreas.  

                 As ações de Vigilância Sanitária (VISA) devem promover e proteger a saúde da 

população, com ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da circulação de bens e da 

prestação de serviços de interesse da saúde. 

                  A Constituição Federal de 1988 afirma que a saúde é um direito social e que o 

Sistema Único de Saúde (SUS) é o meio de concretização desse direito. A Lei Orgânica da 

Saúde, por sua vez, afirma que a vigilância sanitária – de caráter altamente preventivo – é 

uma das competências do SUS.  Isso significa que o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 

(SNVS), definido pela Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, é um instrumento privilegiado 

de que o SUS dispõe para realizar seu objetivo de prevenção e promoção da saúde. 

                  De acordo com a LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999  que define o 

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, compete a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária-ANVISA, do Ministério da Saúde o papel de coordenar, com o objetivo de 

regulamentar e executar as ações com abrangência nacional. 

                O acima exposto evidencia que as funções do enfermeiro, previstas na Lei nº7.498 

de 25 de junho de 1986,especialmente no que se refere ao Art.11, item II, alínea a) 

participação no planejamento, execução e avaliação da programação em saúde e na Resolução 

Cofen nº311 de 08 de fevereiro de 2007, em seus artigos: Art.14 – aprimorar seus 
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conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação a sua prática profissional; 

Art.23 – encaminhar a pessoa, família e coletividade aos serviços de defesa do cidadão, nos 

termos da lei; Art.24 – respeitar, no exercício da profissão as normas relativas a preservação 

do meio ambiente e denunciar aos órgãos competentes as formas de poluição e deteriorização 

que comprometam a saúde e a vida; Art.36 – participar da prática multprofissional e 

interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade.  A identificação dessas funções 

com o serviço de vigilância sanitária e a construção da identidade profissional do enfermeiro  

que atua nesse serviço; guardam relação entre si e estão relacionadas à formação acadêmica e 

profissional do enfermeiro, que tem competência para atuar em serviços de saúde ou serviços 

inerentes à saúde.  

                 O serviço de vigilância sanitária, por sua vez, tem como finalidade proteger a saúde 

da população e manter o ambiente em adequadas condições, mediante identificação de riscos 

e adoção de medidas visando controlá-los, se não for possível eliminá-los. Há uma íntima 

relação entre o cuidado em enfermagem e o serviço de vigilância sanitária, que se manifesta 

no objeto de cuidado de ambos - a saúde humana-, o que nos leva a considerar ser de grande 

relevância a contribuição do enfermeiro para este serviço.  

               Em vários municípios, temos enfermeiros e enfermeiras atuando nos serviços de 

vigilância sanitária, sendo que a atividade predominante consiste em visitas aos 

estabelecimentos, fiscalização e atividade de educação em saúde. Atividades consoantes com 

o papel do serviço de vigilância sanitária, que são o de proteger a saúde da população e 

manter o meio ambiente em equilíbrio. 

Ante ao exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina entende que 

o Profissional Enfermeiro, portador do título de Pós Graduação Lato Sensu em Vigilância 

Sanitária, está apto a atuar em Serviços de Vigilância Sanitária. 
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Florianópolis, 18 de junho de 2013. 

 

 

Enfa. Dra.Janete Elza Felisbino 

Coordenadora da Câmara Técnica 

COREN-SC- 19.407 


