
Carteira 
de ServiçoS

Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária 
e Controle de Zoonoses 



Realização de atividades de educação sanitária;

Vigilância, fiscalização sanitária e licenciamento de estabelecimentos de atividades de 
assistência médica (pediatria, ginecologia, oftalmologia, etc.), fisioterapia, fonoaudiologia, 
psicologia, nutrição, odontologia, academias de ginástica, estúdios de piercing e de tatua-
gem, salões de cabeleireiro, serviços de manicure e de pedicure, serviços de esteticismo, 
drogarias e farmácias (com e sem manipulação), óticas, distribuidoras de medicamentos 
e de correlatos (materiais médicos, cirúrgicos, odontológicos), comércio varejista de me-
dicamentos e de correlatos, transportadoras de medicamentos e de correlatos, laborató-
rios de análises clínicas e de citopatologia, postos de coleta, serviços de ultrassonografia, 
radiologia, mamografia, densitometria, empresas de remoção de pacientes, serviços de 
assistência domiciliar (homecare) e asilos;  

Fiscalização sanitária em unidades de saúde próprias, unidades prisionais e unidades para 
menores em conflito com a lei;

Vigilância e fiscalização sanitária em eventos de massa do calendário carioca, tais como: 
réveillon, carnaval, campeonatos de futebol, shows, encontros religiosos e competições de 
diversas modalidades esportivas;

Investigação de eventos adversos relacionados a produtos e tecnologias em saúde;

Monitoramento da rede de distribuição de água do município.

Como acessar os serviços

•	 Nível Central – Rua do Lavradio, 180 – Lapa – Centro

•	 AP 1 – Rua Barão de Tefé, 7 – 3º andar – Praça Mauá 

•	 AP 2 – Rua Maria Eugenia, 148 – Humaitá 

•	 AP 3 – Rua Lucena, s/nº – Olaria 

•	 AP 4 – Av. Ayrton Senna, 2001 – Barra da Tijuca

•	 AP 5 – Rua Fonseca, 580 – 4º andar – Bangu

  

EduCação Em SaúdE E VigilânCia Sanitária

Elaboração de material educativo e informativo em vigilância sanitária;

Ações educativas em saúde e vigilância sanitária voltadas para a população e setor regulado;

Capacitação de trabalhadores de saúde em vigilância sanitária;

a SubViSa 
A Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses – Subvisa –, é 
vinculada à Secretaria Municipal de Saúde e tem como missão promover a segurança sanitária 
de produtos, serviços e ambiente, visando à saúde da população da cidade do Rio de Janeiro. 

É gerenciada por um subsecretário e dividida em três Superintendências (Saúde, Alimentos 
e Educação), uma Coordenação de Engenharia e Arquitetura, e outra de Saúde do Trabalha-
dor, assim como o Laboratório de Controle de Produtos, o Instituto de Nutrição Annes Dias, 
e as unidades de zoonoses Jorge Vaitsman e Paulo Dacorso Filho.  

Sua sede fica na região central, onde funcionam as Superintendências de Educação, Saúde 
e Alimentos, a coordenação de Engenharia e Arquitetura e a Saúde do Trabalhador. Existem 
cinco inspetorias, que são descentralizadas e ficam nos bairros de Olaria, Humaitá, Centro, 
Barra da Tijuca e Bangu. Há ainda o Laboratório de Controle de Produtos e a Unidade Jorge 
Vaitsman, em São Cristóvão, e o Centro de Zoonoses Paulo Dacorso Filho, em Santa Cruz.

A Vigilância Sanitária está estruturada com base na prestação dos principais serviços:

VigilânCia E FiSCaliZação Sanitária Em produtoS E SErViçoS 
rElaCionadoS à SaúdE E ambiEntE, dirEta ou indirEtamEntE

Análise de solicitações e emissão de documentos de licenciamento de estabelecimentos 
fixos, temporários, ambulantes e veículos de transporte de alimentos;

Vigilância e fiscalização sanitária em estabelecimentos que comercializam alimentos, bem 
como em indústrias de alimentos, insumos e embalagens;

Vigilância e fiscalização sanitária de alimentos em caráter de pronto atendimento ao cidadão;  

Vigilância e fiscalização sanitária em estabelecimentos que comercializam alimentos em 
eventos de massa;

Controle de qualidade de produtos;

Coleta de amostras de produtos e de matérias-primas para análise em laboratórios oficiais;

Avaliação, cadastro e atualização de registro de alimentos;

Comunicação a Vigilância Epidemiológica quanto à informação sobre a ocorrência de surtos 
por doenças transmitidas por alimentos;

Investigação, prevenção e controle de doenças transmitidas por alimentos; 



Oferecimento de cursos para o setor regulado;

Promoção de fóruns, seminários, entre outros, fomentando o papel social da vigilância sanitária.

Como acessar os serviços

•	 Nível Central- Rua do Lavradio, 180 – Lapa – Centro

(Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira de 8 às 17 h)

SaúdE do trabalhador

Atendimento a trabalhadores formais, informais e estatutários, portadores ou suspeitos de 
doenças ocupacionais, vítimas de acidentes de trabalho encaminhados pelas Unidades de 
Saúde Particulares e da Rede SUS; 

Retaguarda diagnóstica em média e alta complexidade; 

Estabelecer e definir fluxo de trabalho integrado com a rede de serviços de apoio diagnóstico e 
terapêutico, incluindo, entre outros, exames radiológicos, de anatomia patológica, de patologia 
clínica, de toxicologia e retaguarda de reabilitação para encaminhamento dos trabalhadores;

Executar ações de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental em parceria com o corpo 
técnico da Subvisa, atendendo as denúncias encaminhadas e os acidentes com trabalhado-
res notificados pelas Unidades de Saúde;

Construir a Rede Sentinela em Saúde do Trabalhador no âmbito do município, sejam elas da 
rede básica, PSF e unidades de média e alta complexidade;

Notificar os acidentes de trabalho relacionados na Portaria GM/MS 104 de 25/01/2011;

Capacitar os Profissionais da Unidades de Saúde para o correto preenchimento de docu-
mentos, notificação dos Acidentes de Trabalho, para melhoria da qualidade da informação 
nas notificações de futuras ações de vigilância;

Elaboração de material educativo em Saúde do Trabalhador

Elaborar banco de dados com os acidentes de trabalho.

Como acessar os serviços

•	 Nível Central – Rua do Lavradio, 180 – 4º andar – Lapa – Centro   

•	 Nusat Centro – Av. Pres. Vargas, 1997 – 2º andar – Sala 232 e 233 – Centro 

•	 Nusat Tijuca – Av. Gal. Canabarro, 345 – Tijuca 

•	 PST 2.1 - Hospital Municipal Rocha Maia - Rua General Severiano, 91 - Botafogo

•	 PST 3.3 – Programa de Saúde do Trabalhador – Praça Patriarca, s/n°  
Madureira 

•	 PST 5.1 - PAM Manoel Guilherme da Silveira Filho - Av. Ribeiro Dantas, 571 - 
Bangu

•	 PST 5.2 – Programa de Saúde do Trabalhador – Rua Jomar Mendes, s/nº – Pe-
dregoso/Campo Grande 

•	 PST 5.3 – Programa de Saúde do trabalhador – Rua Álvaro Alberto, 601 
Santa Cruz (Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira de 9 às 16h)

VigilânCia E ControlE dE ZoonoSES

Esterilização de cães e gatos e outros procedimentos cirúrgicos;

Vacinação antirrábica animal para cães e gatos; 

Atendimento clínico de animais de pequeno porte;

Cremação e sepultamento de animais; 

Exames laboratoriais e diagnósticos por imagem;

Diagnóstico laboratorial de raiva e outras zoonoses, como leishmaniose, esporotricose e leptospirose;

Sorologia humana para a raiva;

Fiscalização de estabelecimentos com atividade médico veterinária;

Visita sanitária à criação de animais;

Visita sanitária referente à ocorrência de roedores, pombos, morcegos, insetos de interesse 
em saúde pública e animais peçonhentos;

Fiscalização de estabelecimentos com atividade médico veterinária e que comercializem 
animais e produtos veterinários;

Fiscalização de eventos com animais, como exposições e feiras;

Resgate, observação, diagnóstico e tratamento de cães e gatos agressores/agressivos, 
suspeitos de zoonoses ou feridos em áreas públicas;

Encaminhamento de animais removidos para adoção;

Resgate de animais de grande porte em vias públicas sob risco de acidentes de trânsito;



Atendimento emergencial de animais em sofrimento em vias públicas;

Investigação de surtos e epizootias em animais;

Coleta de material para diagnóstico de zoonoses;

Divulgação e educação em saúde nas ações de vigilância e fiscalização sanitária em zoo-
noses;

Como acessar os serviços

•	 CPDF (Centro de Zoonoses Paulo Dacorso Filho)  – Largo do Bodegão, 150 – Santa Cruz

•	 UJV (Unidade de Diagnóstico, Vigilância, Fiscalização Sanitária e Medicina Ve-
terinária Jorge Vaitsman) – Av. Bartolomeu de Gusmão, 1120 – São Cristovão

     (Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira de 8 às 17h)

laboratório dE produtoS

Análise de teor de Iodo em sal;

Análise de aditivos e contaminantes em alimentos;

Programa de teor nutricional;

Monitoramento da qualidade microbiológica de alimentos; 

Controle de qualidade de alimentos consumidos pela população; 

Análise de alimentos envolvidos em surtos de DTA;

Controle de qualidade do leite humano ordenhado e das fórmulas lácteas dos Bancos de 
Leite de Maternidades Municipais;

Análise e monitoramento da água de abastecimento público Programa de Monitoramento 
da Água de Unidades de Saúde e Escolas do Município;

Como acessar os serviços

•	 Av. Bartolomeu de Gusmão, 1120 – São Cristovão
     (Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira de 8 às 17h)
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