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O que é
Vigilância
Sanitária?
“É um conjunto de ações capazes de
eliminar, ou prevenir riscos à saúde
da população e de intervir nos
problemas sanitários decorrentes da
produção e da circulação de produtos
(alimentos, medicamentos, saneantes,
etc.).”
Ou seja, a equipe da VISA, baseada
em várias leis, fiscaliza os comércios
de alimentos, as fábricas, as padarias,
os frigoríficos, as feiras-livres, as
lanchonetes, as churrascarias, etc.
para evitar que neles sejam vendidos
produtos que prejudiquem a sua
saúde (como alimentos com prazo de
validade vencido, carnes e verduras
estragadas, alimentos fabricados ou
manuseados com higiene ineficaz,
etc.).

A Vigilância
Sanitária
está
presente:
1. Nos locais de produção, transporte e
comercialização de alimentos: bares,
restaurantes, açougues, indústrias de
alimentos, etc.
2. Nos loCais de produção, distribuição e
COmercialização

de mediCamentos e produtos

de interesse da saúde: farmáCias, COmércio
de saneantes, fabriCas de COSmétiCOS,
fabriCas de produtos de limpeza,
distribuidoras, etC.
3. Nos loCais de serviços de saúde: Unidade de
Saúde, hospitais, ClíniCas médiCas, COnsultórios
odontológiCOS, etC.
4. Nos ambientes e proCessos de trabalho:
identifiCa, intervém e elimina risCOS à saúde
dos trabalhadores.
5. Nos serviços de interesse à saúde:
esCOlas, instituições para idosos, ótiCas,
salões do beleza, etC.
6. Em loCais públiCOS: shoppings, Cinemas,
Clubes,

postos de gasolina, Cemitérios, etC.

Que as hepatites B e C podem
ser transmitidas por um pequeno
sangramento provocado pela
retirada de cutículas,
por isso é muito
importante
verificar se o salão
de beleza possui
Licença Sanitária.
A Vigilância Sanitária também
fiscaliza
as
condições
do
trabalhador, com objeto de
investigar e intervir na relação
do processo de trabalho com a
saúde.
Há mais micro-organismos em
uma mão do que pessoas em todo
o planeta!!! Por isso é tão
importante lavar as mãos.

CUIDADOS QUE
DEVEMOS TER EM
CASA:
Como lavar frutas, verduras e legumes:
em uma bacia coloque uma colher de
sopa de água sanitária 2% ou 2,5%,
colocar as frutas, verduras e legumes de
molho por uns 10 minutos. Após
enxaguar com água corrente.
A importância dos rótulos dos
alimentos: É pela rotulagem que as
empresas produtoras de alimentos se
comunicam com os consumidores. As
empresas colocam na embalagem do
produto informações sobre o mesmo
e os consumidores consultam a
embalagem para saber o que
estão comprando. Verifique o
prazo de validade e outras
informações que são importantes.
A embalagem precisa estar perfeita. Não
pode estar estufada,
enferrujada, amassada ou
rasgada.

VOCÊ É O NOSSO
MAIOR FISCAL
Observe os ambientes que você
frequenta, a escola que você estuda, o
salão onde você “faz” as unhas, a
padaria onde você compra o bolo, a
academia onde você malha, o
comércio onde você faz sua “feira”, e
seja você mesmo o fiscal comprando e
utilizando somente aquilo que esteja
em perfeitas condições de uso. E em
caso de irregularidades denuncie!
Contamos com a sua participação para
nos tornarmos uma VISA realmente
protetora da sua saúde!

ONDE
DENUNCIAR?
OUVIDORIA:
ouvidoriasaude@campomagro.pr.gov.br
0800 643 1504 ou 3677 1366

