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ANVISA discute requisitos
para área física
Prezado colega, Bom dia
O SindLab – Sindicato dos Laboratórios de
Minas Gerais comunica-lhe que a ANVISA –
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
abriu a terceira Consulta Dirigida sobre
revisão da RDC ANVISA 50:02 que será do
dia 23 a 26 de outubro de 2017.

Sem programação
A ANVISA não informou qual é a programação de cada dia da terceira Consulta Pública
dirigida da revisão da RDC ANVISA 50:02 que dispõe sobre a construção, reforma e
ampliação das áreas físicas dos serviços de saúde.
O SindLab – Sindicato dos Laboratórios de Minas Gerais entrou em contato com a ANVISA
para obter a programação e assim que recebê-la dará conhecimento por edição do Infolab.

Acompanhamento remoto
Para acompanhar as atividades da terceira Consulta Pública dirigida da revisão da RDC
ANVISA 50:02, você deve acessar o link seguinte de acordo com a data, tal como está aqui:
Segunda-feira 23/10
https://join-noam.broadcast.skype.com/anvisa.gov.br/f27744aab2a5427785065da091e5512f
Terça-feira 24/10
https://join-noam.broadcast.skype.com/anvisa.gov.br/b32eab00ed7542d8955bd1414edd2d62

Quarta-feira 25/10
https://join-noam.broadcast.skype.com/anvisa.gov.br/df89acc6c40b46eca3e22975ffe3d8c6
Quinta-feira 26/10
https://join-noam.broadcast.skype.com/anvisa.gov.br/e0dc5ccf745d40829b099ed128410ba2

As sugestões devem ser enviadas por e-mail para secretaria@sindlab.org.br com os
seguintes critérios:
Critério 1
Alteração do texto
Coluna 1 com teor do texto
Coluna 2 com a proposta
Coluna 3 com a justificativa
Critério 2
Exclusão do texto
Coluna 1 com o teor do texto
Coluna 2 com justificativa para a exclusão
Critério 3
Inclusão ao texto
Coluna 1 com o teor do texto
Coluna 2 com justificativa para inclusão
O arquivo contendo as sugestões pode ser do Microsoft Word ou Excel, mas, não pode ser
em PDF ou outro formato não reconhecido por um desses.
O prazo para o recebimento de sugestões é até o dia 10 de novembro de 2017.

Atenciosamente,
Humberto Marques Tibúrcio
SindLab

Presidente
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