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ANVISA irá regulamentar
serviço de vacinação
Prezado colega, bom dia
O SindLab – Sindicato dos Laboratórios de Minas
Gerais comunica-lhe que a ANVISA - Agência
Nacional de Vigilância Sanitária regulamentará
os serviços de vacinação em todo o país.

Consulta
A ANVISA por intermédio da CP – Consulta
Pública 328:17, apresentou sua proposta para
regulamentar o funcionamento dos serviços de
vacinação em todo o país.
O prazo para manifestação junto à ANVISA terminará no dia 01 de junho de 2017 e elas devem ocorrer
por intermédio de um formulário próprio que pode ser acessado no endereço eletrônico
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=31479.
Em caso de limitação de acesso eletrônico a ANVISA aceitará contribuição enviada ao seu endereço
postal encaminhado aos cuidados da DIGES – Diretoria de Gestão Institucional.

Íntegra
O texto com a íntegra proposta pela ANVISA para regulamentar os serviços de vacinação está disponível
no SindLab - Sindicato dos Laboratórios de Minas Gerais podendo ser solicitado pelo (31) 3213-2738
ou pelo secretaria@sindlab.org.br.
O texto da ANVISA se aplica a todos os serviços de vacinação seja privado, público, filantrópico, civil
ou militar e também aos atuais estabelecimentos que prestam serviços de vacinação.

Conselhos
Para que a proposta da ANVISA produza resultado em favor dos interessados em instalarem ou
manterem um serviço de vacinação, os Conselhos Federais Profissionais precisam fazerem a sua parte
e regulamentarem a inclusão no âmbito profissional dos respectivos pares e regulamentarem as
atribuições do cargo de Responsável Técnico por um serviço de vacinação.

A proposta da ANVISA requer que o serviço de vacinação possua, obrigatoriamente, um Responsável
Técnico e o seu substituto.
Convém recordar que regulamentação do âmbito profissional e das atribuições ou funções do cargo de
Responsável Técnico é prerrogativa exclusiva prevista em lei, dos Conselhos Federais Profissionais, de
acordo com o texto legal que os criou.

Atenciosamente,
Humberto Marques Tibúrcio
SindLab

Presidente
Eu fiz minha parte! ®

