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VIGILANCIA	  SANITARIA	  
De acordo com o Código Sanitário do Estado de São Paulo (Lei 10.083 e 10.145, de 23 de 
setembro de 1998) as ações de vigilância sanitária abrangem o conjunto de medidas 
capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, inclusive o do trabalho, da produção e circulação 
de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. 

 
O Sistema  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  –  SNVS  (Lei Federal 9782/99) é executado 
por instituições públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que 
exerçam atividades de regulação, normatização, controle e fiscalização na área de 
vigilância sanitária. 

 
No âmbito da União, a Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  - ANVISA coordena o 
SNVS, fomenta a realização de estudos e pesquisas no âmbito de suas atribuições e 
elabora resoluções de proteção à saúde com validade para todo o território nacional. 

 
No âmbito estadual, o Centro   de   Vigilância   Sanitária   de   São   Paulo  - CVS-
SP/SES regula e executa as ações conforme as necessidades e realidade do Estado de 
São Paulo. 

 
No âmbito municipal, a Coordenadoria  de  Vigilância  em  Saúde  –  COVISA/SMS regula e 
executa as ações de acordo com as peculiaridades do município de Severinia. 

SERVIÇOS 

 

Vigilância de Alimentos 
Controle da qualidade dos alimentos comercializados no município de São Paulo, tendo 
em vista a preservação e a promoção da saúde da população.  

 



 
Vigilância de Medicamentos 
Controle da qualidade de medicamentos, produtos e insumos farmacêuticos 
comercializados no município de São Paulo, e também a prevenção de eventos adversos.  

 

 
Vigilância de Produtos 
Controle da qualidade de equipamentos e produtos relacionados à saúde comercializados 
no município de São Paulo, bem como a prevenção de eventos adversos.  

 

 
Vigilância de Serviços 
Ações capazes de prevenir, minimizar ou eliminar riscos e agravos à saúde e de intervir 
nos problemas sanitários decorrentes da prestação de serviços de interesse da saúde. 

 

COMUNICADOS	  

	  


