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ANAC 

 

Covid-19 em Rondônia: jornada de trabalho para tripulantes é flexibilizada 

Autorização é temporária e tem validade até 24 de fevereiro 

Compartilhe:    

Publicado em 11/02/2021 10h49 Atualizado em 11/02/2021 11h10 

Diante da situação dramática vivida pelos pacientes da Covid-19 em Rondônia, a 
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) autorizou, em caráter emergencial, o aumento 
dos limites de tempo de voo e de jornada de trabalho para tripulantes. Essa concessão, 
publicada na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (11/2), será 
destinada às empresas aéreas comerciais, de taxi-aéreo e aeromédico. 

A flexibilização da medida emergencial, em vigor até 24 de fevereiro, só será aceita 
quando a operação estiver relacionada às emergências da Covid-19, como o transporte 
de pacientes, insumos médicos ou profissionais de saúde com o fim de propiciar 
atendimento às vítimas da pandemia em Rondônia. 

É responsabilidade dos operadores aéreos administrar os riscos da operação e 
monitorar de perto as condições de trabalho dos tripulantes, devendo interromper as 
operações caso acredite que os níveis de fadiga não sejam aceitáveis. De toda forma, a 
regra emergencial só deve ser aplicada em caso de real necessidade. Caberá ao operador 
aéreo cuidar para que as regras normais da jornada e do tempo de voo sejam cumpridas 
sempre que possível. 

Transporte de oxigênio 

No caso de transporte de insumos médicos, como o oxigênio comprimido, há 
necessidade de adoção de procedimentos especiais. Todos operadores certificados para 
transportar artigos perigosos podem transportar oxigênio comprimido até o limite, por 
volume, de 75kg em aeronave de passageiros e 150kg em aeronave de carga. 

Assessoria de Comunicação Social 
E-mail: jornalismo@anac.gov.br 

Tags: Setor ReguladoMedida EmergencialCovid-19Flexibilização de 
JornadaRondôniaTransporte de Pacientes  

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/anac/pt-br/noticias/2021/covid-19-em-rondonia-jornada-de-trabalho-para-tripulantes-e-flexibilizada
https://twitter.com/share?text=Covid-19%20em%20Rondônia:%20jornada%20de%20trabalho%20para%20tripulantes%20é%20flexibilizada&url=https://www.gov.br/anac/resolveuid/8acd1b0b62654d15832fe0a1fe76b8c9
https://www.gov.br/anac/pt-br/@@search?Subject%3Alist=Setor%20Regulado
https://www.gov.br/anac/pt-br/@@search?Subject%3Alist=Medida%20Emergencial
https://www.gov.br/anac/pt-br/@@search?Subject%3Alist=Covid-19
https://www.gov.br/anac/pt-br/@@search?Subject%3Alist=Flexibiliza%C3%A7%C3%A3o%20de%20Jornada
https://www.gov.br/anac/pt-br/@@search?Subject%3Alist=Flexibiliza%C3%A7%C3%A3o%20de%20Jornada
https://www.gov.br/anac/pt-br/@@search?Subject%3Alist=Rond%C3%B4nia
https://www.gov.br/anac/pt-br/@@search?Subject%3Alist=Transporte%20de%20Pacientes
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ANP 

 

Reunião do CNPE delibera sobre temas relacionados ao setor de petróleo, 

gás e biocombustíveis 

Compartilhe:    

Publicado em 11/02/2021 10h36 

Em reunião realizada ontem (10/2), o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) 
fez uma série de deliberações sobre o setor de petróleo, gás natural e biocombustíveis, 
além do setor de energia de forma geral.  

Entre os assuntos relacionados à atuação da ANP, estiveram a licitação dos volumes 
excedentes ao contrato de cessão onerosa; ações relativas a pesquisa, desenvolvimento 
e inovação (PD&I); e o diagnóstico dos sistemas de segurança, proteção e monitoramento 
das áreas e ativos utilizados na exploração e produção de petróleo, gás natural e outros 
hidrocarbonetos fluidos, localizados nas Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB). 

+ Veja mais informações na nota divulgada pelo Ministério de Minas e Energia  

Tags: Conselho Nacional de Política EnergéticaCNPEpetróleogás 
naturalbiocombustíveis  

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/anp/pt-br/canais_atendimento/imprensa/noticias-comunicados/reuniao-do-cnpe-delibera-sobre-temas-relacionados-ao-setor-de-petroleo-gas-e-biocombustiveis
https://twitter.com/share?text=Reunião%20do%20CNPE%20delibera%20sobre%20temas%20relacionados%20ao%20setor%20de%20petróleo,%20gás%20e%20biocombustíveis&url=https://www.gov.br/anp/resolveuid/74a8f097ca4947d8b6623bf7b5ea1fc4
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/cnpe-destaca-licitacao-dos-volumes-excedentes-ao-contrato-de-cessao-onerosa-e-diretrizes-sobre-seguranca-cibernetica-no-setor-eletrico
https://www.gov.br/anp/pt-br/@@search?Subject%3Alist=Conselho%20Nacional%20de%20Pol%C3%ADtica%20Energ%C3%A9tica
https://www.gov.br/anp/pt-br/@@search?Subject%3Alist=CNPE
https://www.gov.br/anp/pt-br/@@search?Subject%3Alist=petr%C3%B3leo
https://www.gov.br/anp/pt-br/@@search?Subject%3Alist=g%C3%A1s%20natural
https://www.gov.br/anp/pt-br/@@search?Subject%3Alist=g%C3%A1s%20natural
https://www.gov.br/anp/pt-br/@@search?Subject%3Alist=biocombust%C3%ADveis
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ANS 

 

ANS aprimora canal de atendimento a prestadores  

 

Detalhes 

Categoria:Sobre a ANS  

Publicado em: 11/02/2021 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aprimorou o canal de recebimento de 
demandas oriundas de prestadores de serviços de saúde. A partir de hoje (10/02), 
disponibiliza em seu portal na internet a nova Central de Atendimento, reformulada a 
partir de discussões da Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamento com 
Prestadores (CATEC). As melhorias promovidas no canal de atendimento darão mais 
agilidade à análise, pelos técnicos da Agência, das demandas que forem cadastradas. 
Além disso, permitirão que o usuário acompanhe o andamento das reclamações 
registradas.  

“Os prestadores já podiam enviar suas demandas por meio dos Canais de Atendimento 
do site da ANS e presencialmente nos núcleos. Entretanto, a proposta da nova Central 
é apresentar um canal mais objetivo, com fluxos aperfeiçoados e que permitirá um 
tratamento mais ágil e eficiente pela ANS”, explica o diretor de Desenvolvimento Setorial 
substituto, César Serra. “E, além de agilizar o fluxo das reclamações, dando mais 
celeridade ao tratamento do processo, a reformulação da ferramenta garantirá mais 
transparência ao usuário, que poderá acompanhar o andamento da demanda através 
do Serviço Eletrônico de Informação - SEI”, completa o diretor.  

Os prestadores podem acessar a Central, no site da ANS, por meio de dois caminhos: 
na aba “Prestadores”, clicando em “Central de Atendimento aos Prestadores” ou na aba 
“Canais de Atendimento”, ambas no menu principal. Na página da Central, são 
apresentadas duas opções para escolha: “Reclamação” e “Outros Assuntos”. Na aba 
“Reclamação” o prestador de serviços de saúde deve preencher um formulário específico 
com seus dados pessoais, dados da operadora que motivou a denúncia e o assunto da 

demanda e enviá-lo, por meio digital, através do aplicativo SEI. Entre os temas das 
reclamações relacionadas no formulário estão inexistência de contrato escrito; contrato 
não adaptado; não-aplicação de reajuste; faturamento e pagamento de serviços (glosa, 
inadimplência, auditoria); infração ao código de ética; Fator de Qualidade; substituição 
de prestador não hospitalar; entre outros.  

Na aba “Outros Assuntos” é possível tirar dúvidas, fazer sugestões, solicitar informações 
ou elogiar o trabalho da Agência.   

Os prestadores que tiverem alguma dúvida poderão consultar o tutorial disponível na 

central.  Clique aqui para saber mais.   

Sobre a CATEC – A Câmara Técnica de Contratualização e Relacionamento com 
Prestadores tem a finalidade de colher subsídios para avaliação da necessidade de 
revisão e/ou aprimoramento da regulação setorial acerca da contratualização entre as 
operadoras de planos privados de assistência à saúde e os prestadores de serviços de 

assistência à saúde. Clique aqui e saiba mais.  

https://sei.ans.gov.br/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0
http://www.ans.gov.br/images/Passo_a_passo_registrar_uma_denuncia_r3.pdf
http://www.ans.gov.br/participacao-da-sociedade/camaras-e-grupos-tecnicos/camaras-e-grupos-tecnicos-anteriores/camara-tecnica-de-contratualizacao-e-relacionamento-com-prestadores-catec
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Conheça as ações da ANS para a implementação da LGPD 

Detalhes 

Categoria:Sobre a ANS  

Publicado em: 11/02/2021 

Em cumprimento à Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD), em vigor desde o dia 18/09/2020, a Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) vem promovendo internamente um esforço multidisciplinar e de mudança 
cultural para implementação e monitoramento da Lei. Com o objetivo de se adequar ao 
novo paradigma jurídico, em setembro passado a ANS instituiu a Assessoria de Proteção 
de Dados e Informações (APDI) e a Coordenadoria de Apoio a Proteção de Dados 
(COAPD), áreas responsáveis pela implementação da LGPD na Agência. A Lei tem como 
finalidade regulamentar o uso, a proteção e a transferência de dados pessoais no 
território brasileiro.  

“É um grande desafio para as entidades e os órgãos públicos integrantes da 
Administração Pública dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário proteger a 
privacidade dos indivíduos, mediante a efetiva implementação da LGPD. Comprometida 
com esse objetivo, a ANS reforça sua atuação para que os gestores, servidores públicos, 
colaboradores e a sociedade como um todo conheçam os esforços e as ações realizadas 
em conformidade com a Lei. A consolidação da LGPD será uma jornada de modificação 
de cultura organizacional, visto a enorme quantidade de dados pessoais sensíveis 
compartilhados entre os atores do setor de saúde suplementar e custodiados pela ANS.”, 
esclarece o diretor-presidente substituto da ANS, Rogério Scarabel.  

Atenta a este objetivo, a Agência vem realizando, por meio da APDI, reuniões internas 
com todas as unidades da reguladora, no intuito de esclarecer sobre o tema e entender 
processos de trabalho para verificar a segurança e a proteção dos dados tratados pelas 
equipes. Para servir de apoio aos servidores e colaboradores, foi criada uma cartilha 
reunindo os principais conceitos e as regras da LGPD. O material foi apresentado na 
roda de debates e troca de informações entre áreas da ANS, conhecida como Espaço 

Aberto, em evento virtual realizado no dia 17/12. Confira a cartilha aqui.  

“A cartilha trata da abrangência da lei, fiscalização, vazamento de informações, 
transparência, finalidade, necessidade, contratos e responsabilidades, e tem o objetivo 
de contribuir para um melhor entendimento e aplicabilidade da Lei no âmbito da ANS. 
O material não traz, portanto, orientações para o setor, já que essas diretrizes e 
orientações cabem à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), órgão vinculado 
à Presidência da República, com quem a Agência está em contato para compartilhar 
sua expertise em relação ao mercado de saúde suplementar, auxiliando nas ações 
necessárias ao cumprimento da LGPD no setor”, explica Gustavo Homrich, assessor-
chefe de Proteção de Dados e Informações, que exerce a função de Encarregado, como 
determina a Lei, tendo como responsabilidades: ser o canal de comunicação entre os 
titulares de dados, a ANS, no papel de controlador e a ANPD.  

Entre as ações externas, destaca-se a participação da ANS no Grupo de Trabalho 
conduzido pela Confederação Nacional de Saúde – CNSaúde, que tem por objetivo 
discutir e elaborar uma proposta de Código de Conduta de boas práticas para o setor 
de saúde suplementar que será compartilhado com a ANPD. Os encontros virtuais 
contam com a participação de entidades convidadas, como o Conselho Federal de 
Medicina, entidades ligadas às operadoras de planos de saúde, aos prestadores de 

http://www.ans.gov.br/images/stories/acessoainformacao/Cartilha_LGPD_r2.pdf
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serviços em saúde, bem como contou com a coordenação acadêmica de especialistas no 
assunto.  
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ANVISA 

 

Anvisa orienta sobre notificação de eventos adversos graves 

Notificações relacionadas a pesquisas clínicas devem ser encaminhas por e-mail. 
Confira todo o passo a passo. 

Compartilhe:    

Publicado em 11/02/2021 16h45 Atualizado em 11/02/2021 19h28 

A Anvisa orienta que os patrocinadores de pesquisas clínicas com medicamentos 
encaminhem as notificações de eventos adversos graves (EAGs)  inesperados para o e-

mail notivisa.pesquisa@anvisa.gov.br. A orientação ocorre em razão da 
obrigatoriedade legal desse tipo de notificação e das instabilidades 
que o formulário NotivisaEC tem apresentado nos últimos dias.   

Os e-mails devem ser encaminhados para a Agência com o seguinte título: “EVENTO 
ADVERSO GRAVE INESPERADO_NOME DO MEDICAMENTO”. Além 
disso, devem conter uma planilha em Excel contendo todas as informações que até 
então eram registradas no formulário de notificação (FormSUS) pelo NotivisaEC.    

A Anvisa reforça que é imprescindível que a planilha contenha todos os campos 
solicitados no formulário NotivisaEC para que seja feita a adequada avaliação do EAG.   

Covid-19   

A respeito dos estudos para tratamento e profilaxia da Covid-19, a Agência orienta que 
seja colocado o seguinte título: “EVENTO ADVERSO GRAVE INESPERADO_NOME DO 
MEDICAMENTO_COVID-19”. No corpo do e-
mail também devem ser encaminhadas as seguintes informações para o 
cadastramento da empresa no sistema VigiMed:   

1- Razão social.  

2 - Identificador do remetente: usar o nome fantasia, se possível. O identificador do 
remetente será usado para identificar a empresa no sistema VigiMed.  

3 - CNPJ.  

4- Nome curto: abreviação do nome da empresa [a abreviação do nome da empresa será 
utilizada na Identificação da Notificação, seguindo a estrutura: BR-NomeEmpresa-
NúmeroNotificação (Elemento de dados 
C.1.1 Sender’s (case) Safety Report Unique Identifier, do Guia do ICH E2B)].  

5- Dados dos usuários a serem cadastrados no VigiMed: nome e e-mail de dois 
notificadores, que serão cadastrados para inserirem os dados das notificações de 
eventos adversos graves ocorridos em ensaios clínicos.  

A Anvisa esclarece que em breve, após o cadastramento das empresas e as devidas 
adequações, os eventos adversos graves inesperados ocorridos em estudos clínicos no 
Brasil serão notificados via sistema VigiMed, que é uma versão adaptada do 
sistema VigiFlow, oferecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) aos Centros 
Nacionais que fazem parte do Programa Internacional para o Monitoramento de 
Medicamentos da OMS. Para tanto, como estratégia para migração do sistema atual 
para o VigiMed, a Agência está iniciando o cadastramento das empresas 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/anvisa-orienta-sobre-notificacao-de-eventos-adversos-graves
https://twitter.com/share?text=Anvisa%20orienta%20sobre%20notificação%20de%20eventos%20adversos%20graves&url=https://www.gov.br/anvisa/resolveuid/6f8c329fccfc441fb837be54374c1cae
mailto:notivisa.pesquisa@anvisa.gov.br
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/fiscalizacao-e-monitoramento/farmacovigilancia/outras-publicacoes/planilha-para-notificacao-de-eag_ec.xlsx
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(patrocinadoras) que estão conduzindo ensaios clínicos para o tratamento e a profilaxia 
da Covid-19.   

Quer saber as notícias da Anvisa em primeira mão? Siga-nos no Twitter 
@anvisa_oficial, Facebook@AnvisaOficial, Instagram @anvisaoficial e YouTube 
@anvisaoficial            

Categoria 

Saúde e Vigilância Sanitária 

Tags: eventos adversos gravescovid-19notificação de eventos adversospesquisa 
clínicavigimed 
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