Plano de Ação da
Vigilância Sanitária
Prevenindo e combatendo a resistência aos antimicrobianos
O PROBLEMA DA RESISTÊNCIA AOS
ANTIMICROBIANOS (AMR)

ANVISA E O PLANO DE AÇÃO
DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

É uma das maiores preocupações globais em
saúde pública, gerando uma série de
consequências para toda a população, como,
por exemplo, o prolongamento de doenças, o
aumento da taxa de mortalidade, o aumento
no tempo de internação hospitalar e a
ineficácia dos tratamentos terapêuticos e
preventivos.

A Anvisa tem um universo de atuação diverso e
está envolvida em diferentes processos para
enfrentamento desse problema. Assim, a Agência
optou por elaborar um plano de ação próprio,
indicando o papel da Visa nos esforços do país
para prevenção e controle da resistência aos
antimicrobianos. As atividades previstas nesse
Plano serão executadas entre 2017 e 2021.

O Plano foi construído no âmbito da Comissão de
Vigilância Sanitária em Resistência aos
Antimicrobianos (CVSRM) e contou com a
participação de 20 áreas da Anvisa.
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Objetivos

Intervenções

Atividades

Objetivo 1:

Objetivo 2:

Objetivo 3:

Objetivo 4:

Objetivo 5:

Objetivo 6:

Ampliar o conhecimento
relacionado à AMR por meio
de estudos e pesquisas
científicas.

Contribuir com o Ministério
da Saúde na definição
de política abrangente
de prevenção e controle
de infecções.

Objetivo 8:

Objetivo 9:

Conscientizar sociedade,
profissionais e gestores
da saúde sobre AMR.

Implantar a vigilância e o
monitoramento integrados
da AMR em âmbito
nacional.

Objetivo 7:

Reduzir a incidência de infecções
com medidas eficazes
de prevenção e controle
nos serviços de saúde.

Capacitar profissionais e
gestores do SNVS e de serviços
de saúde sobre AMR.

Aprimorar a intervenção sanitária
visando qualificar a prescrição
de antimicrobianos e reduzir
o uso de antimicrobianos
sem prescrição médica.

Aprimorar a rede nacional
de laboratórios para
a vigilância e o
monitoramento da AMR.

Aprimorar as medidas regulatórias
a respeito da presença de resíduos
de antimicrobianos
em alimentos.

O que se espera com este Plano?
O engajamento das diversas frentes de atuação da Vigilância Sanitária
no enfrentamento da resistência aos antimicrobianos.

