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Por iniciativa do Grupo Temático de Vigilância Sanitária (GT VISA) da ABRASCO, os abaixo-

assinados apóiam a recondução de Maria Cecília Martins Brito ao cargo de Diretora da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Com fortes raízes no serviço, ela concilia saberes e 

práticas forjadas no cotidiano com a reflexão acadêmica. Este perfil a torna atuante na busca 

da consolidação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e na produção do 

conhecimento para sua atuação mais efetiva na minimização do risco sanitário.  

 

Maria Cecília, como diretora da ANVISA, incentiva e apóia o diálogo entre academia e serviço, 

fundamental para o fortalecimento da consciência sanitária no país, objetivo precípuo do GT 

VISA ABRASCO. Sua atuação é responsável por marcos significativos na consolidação do SNVS. 

Destacam-se as iniciativas voltadas ao reconhecimento dos componentes municipal e estadual 

de gestão, tais como a elaboração dos Planos de Ação de Vigilância Sanitária municipais e 

estaduais, em consonância com o Plano Diretor de Vigilância Sanitária e o Pacto Pela Saúde e o 

financiamento dos laboratórios de saúde pública em seu componente de vigilância. Além 

disso, Maria Cecília teve importante papel na regulamentação do incentivo financeiro a 

estados e municípios para a gestão de pessoas em Vigilância Sanitária, inclusão inédita da 

Vigilância Sanitária na Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. É importante que 

continue a atuação de fomento da ANVISA junto às instituições de ensino e de pesquisa, para a 

inclusão do tema vigilância sanitária na graduação, pós-graduação e pesquisa na área de 

saúde. 

Ao apoiar a recondução de Maria Cecília ao cargo de Diretora da ANVISA, o GT VISA ABRASCO 

reafirma a necessidade de formalizar instrumentos, rotinas e procedimentos que fortaleçam o 

SNVS como parte indissociável do SUS. São, em especial, as ações realizadas que nos 

aproximam da gestão de Maria Cecília Martins Brito na ANVISA. Reconhecendo que muito foi 

feito e muito ainda há por fazer para a consolidação de um SNVS eficiente na defesa da saúde 

da população brasileira e na produção do conhecimento científico, os abaixo-assinados apóiam 

sua recondução. 

Fortaleza, 26 de novembro de 2008. 


