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8. Estruturação e gestão
dos sistemas nacionais
das vigilâncias: evolução,
componentes e atribuições
Marismary Horsth De Seta e Lenice G. da Costa Reis

Nesta unidade de aprendizagem, no Módulo 7, introduzimos as vigilâncias do campo da saúde, suas semelhanças e especificidades. Agora
é hora de ver como essas vigilâncias se estruturam nacionalmente para
concretizar sua missão. E isso é muito mais do que identificar como e
onde elas se inserem nos organogramas dos níveis federal, estadual
e municipal...
Como disse Cazuza:
- “O tempo não para, não para, não, não para...”
A mensagem do poeta também se aplica às vigilâncias do campo da
saúde, que têm vivido nos últimos dez a doze anos um intenso processo
de discussão, de reformulação institucional, seja no nível federal, seja
na descentralização para estados e municípios, e na ampliação de seus
objetos e campo de atuação... Nesse processo, elas vêm se construindo
como (sub)sistemas no SUS. A vigilância em saúde do trabalhador é a
exceção, pelo menos até o momento, no movimento das vigilância(S)
em saúde para operar como sistemas nacionais. Antes de sua inserção
na Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (SVS/MS),
sua organização seguia outra lógica, conforme se verá neste módulo.
Se essa lógica mudará, o tempo dirá...
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Para início de conversa: a estruturação
das vigilâncias no plano nacional e o
desenho de seus sistemas
É certo que todo processo de mudança ocorre no tempo presente e
se apoia no passado para se construir. De um lado, existe uma historicidade que contribui para que os sistemas nacionais de saúde e
seus componentes tenham certas características e funcionem de certo
modo, num dado contexto. De outro, a estruturação de um componente nacional geralmente tem correspondência com o que ocorre
no plano internacional. Mas você viu que o cuidado tem estruturado
redes regionalizadas e agora retorna a palavra sistema. Abordaremos
brevemente essas três classes de questões nos itens que se seguem
deste nosso início de conversa.

A coerência com o que ocorre no
plano internacional
O Regulamento Sanitário
Internacional (RSI) de 1969 se
instituiu para “conseguir a máxima
segurança contra a propagação
internacional de doenças com um
mínimo de obstáculos para o tráfego
mundial” e determinou a vigilância
epidemiológica internacional de
algumas doenças transmissíveis.
O Regulamento Sanitário
Internacional (RSI) de 2005
objetiva a instituição de um sistema
global de vigilância, que é definida
como “coleta, compilação e
análise contínua e sistemática de
dados, para fins de saúde pública,
e a disseminação oportuna de
informações de saúde pública,
para fins de avaliação e resposta
em saúde pública, conforme
necessário”.

A cooperação internacional no campo da saúde é bem anterior à criação
da Organização Mundial da Saúde (OMS). Mas, com sua criação, toma
corpo certa forma de cooperação centrada na erradicação e controle
de doenças. É nesse marco que, em 1951, a Assembleia Mundial da
Saúde (AMS) aprovou regulamentos sanitários internacionais. Esses
regulamentos foram unificados, dando origem ao Regulamento Sanitário Internacional (RSI) de 1969, que previa medidas de controle e
intercâmbio de informações epidemiológicas sobre a propagação internacional da cólera, peste e febre amarela.
Em 1995, após as pequenas revisões de 1973 e 1981, a AMS ordenou
a revisão do RSI de 1969. Essa revisão resultou no desenvolvimento
e adoção pelos países do novo Regulamento Sanitário Internacional,
de 2005 (WORLD HEALTH ASSEMBLY, 2005), cuja implementação
no Brasil requereu o fortalecimento das vigilâncias, em especial da
epidemiológica e ambiental e da vigilância sanitária.
No novo RSI (WORLD HEALTH ASSEMBLY, 2005):

1. consta apenas a expressão “vigilância”;
2. em vez de doenças, figura a “emergência de saúde pública de
importância internacional”;

3. doença é definida como “uma doença ou agravo, independentemente de origem ou fonte, que represente ou possa representar um
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dano significativo para seres humanos”. Nessa definição se incluem os
eventos causados por agentes biológicos, químicos e radionucleares,
além da segurança dos alimentos e medicamentos; risco para a saúde
pública é definido como a “probabilidade de um evento que possa
afetar adversamente a saúde de populações humanas, com ênfase
naqueles que possam se propagar internacionalmente, ou possam
apresentar um perigo grave e direto”.

Acesse o Regulamento
Sanitário Internacional,
disponível na internet (sites da
OMS e da Opas) e também no
CD e no AVA do curso.

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é o órgão
responsável pelo controle sanitário dos aeroportos internacionais, portos e
passagens de fronteiras terrestres para prevenir a propagação internacional
de doenças.
A Anvisa, junto com os serviços correspondentes dos estados e municípios, é
responsável por boa parte da segurança sanitária de produtos, tecnologias e
serviços de saúde, desenvolvendo inclusive atividades de farmacovigilância,
tecnovigilância e hemovigilância.
O ponto focal nacional para implementação do RSI é a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS).
De acordo com o RSI 2005, o Brasil precisa se estruturar para detectar, avaliar,
notificar e informar eventos até 15 de junho de 2012.

No Módulo 9, o dos desafios e
perspectivas, retornaremos a esses
conceitos.

A coerência com a organização federativa e
com o sistema de saúde brasileiro
Para isso, é preciso retomar, do ponto de vista das vigilâncias, alguns
pontos abordados na unidade de aprendizagem “Fundamentos do Sistema Único de Saúde” e introduzir outros novos, para que fique claro
do que se está falando neste módulo.

Da organização federativa
A Constituição de 1988 manteve para o Estado brasileiro o regime
de federação e conferiu aos municípios o status de ente federativo,
dotando-o, como aos outros dois entes (estados e União), de autonomia. A autonomia dos entes federados, que é relativa por causa da
interdependência entre eles, relaciona-se à descentralização, que é um
conceito que tem muitos significados. Mas, independentemente de ser
uma descentralização política, administrativa ou desconcentração, ela
tem dois lados, como os dois lados de uma mesma moeda: a realização

Federação é o estado em que
coexistem entes federados (no
Brasil são a União, os estados e os
municípios, além do Distrito Federal)
que cooperam, mas que também
competem entre si. Eles têm
autonomia, mas dependem uns dos
outros (interdependência).
Ente federativo é aquele que,
designado como tal na Constituição,
tem capacidade de legislar; de
arrecadar impostos, taxas e
contribuições; e de administrar para
prover de serviços e bens públicos a
sua população.
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descentralizada de ações e a transferência de recursos financeiros das
esferas mais abrangentes de governo para as mais locais.

As transferências financeiras podem ser voluntárias ou negociadas (por
exemplo, os convênios, que dependem das “vontades” e “disponibilidades
orçamentárias”); e automáticas e regulares, como a repartição dos fundos
de participação de estados e municípios (FPE e FPM, respectivamente) e a
maioria dos repasses financeiros do SUS.
As transferências financeiras podem servir para: (1) operar a descentralização,
(2) coordenar a ação dos governos; (3) reduzir as desigualdades regionais, (4)
aumentar a cooperação entre os entes. Por isso, elas funcionam como um dos
mecanismos que fazem a “coordenação federativa”. Outro mecanismo dessa
coordenação é a emissão de normas de caráter nacional.

A descentralização das vigilâncias
Entre os princípios e diretrizes a nortear o SUS, tem sido privilegiada –
mormente no campo do cuidado – a descentralização dos serviços e
de sua gestão para o município. A descentralização das vigilâncias do
campo da saúde seguiu processos diferentes em relação à descentralização do cuidado, e esses processos também foram diferentes entre si,
inclusive no tempo.
A vigilância voltada para os processos de adoecimento – vamos continuar
a chamá-la de vigilância epidemiológica, mesmo considerando que ela
não se restringe, há muito tempo, às doenças transmissíveis – explicitou
a necessidade de se constituir como um “sistema nacional” em meados
da década de 1970. A vigilância sanitária (vigilância dos processos de
produção-consumo) fez o primeiro movimento de constituição do seu
sistema nacional em 1994, em tempos de SUS (DE SETA, 2007).

Tal como no cuidado, provavelmente pela histórica centralização, privilegiou-se a descentralização para os municípios, em detrimento, por exemplo,
da regionalização. Mas, como vimos no módulo anterior, as vigilâncias trazem, de forma aguda, a questão da externalidade dos riscos à saúde. E onde
há externalidade se faz necessário o exercício da coordenação.
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Ambas as vigilâncias – sanitária e epidemiológica – aprofundam o processo de descentralização apenas quando duas circunstâncias se dão, não
ao acaso, mas como decorrência histórica. A primeira circunstância é a
implementação da Norma Operacional Básica do SUS 01/96 (NOB 01/96),
pelo reforço do papel das instâncias intergestores e introdução de critérios relacionados às vigilâncias para transferências financeiras regulares e automáticas. A segunda é o fortalecimento dos serviços/órgãos
das vigilâncias federais – o Centro Nacional de Epidemiologia (Cenepi),
sucedido depois pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS), e a
Secretaria de Vigilância Sanitária, transformada em Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (DE SETA, 2007).
Essas duas vigilâncias, desde o final dos anos 1990, vêm organizando
seus sistemas nacionais de forma mais ou menos exitosa para cada uma
delas. Os processos de descentralização delas, embora com desenhos e
graus de implementação diversos, ocorreram sob forte coordenação pela
esfera federal, com base em regulamentação (normas escritas) e transferências financeiras. Com o Pacto de Gestão, ocorreram modificações
em vários aspectos do processo de descentralização, cujas repercussões
ainda não são passíveis de serem estimadas.

Por que estruturação dos sistemas das
vigilâncias e não das redes?
Como você viu no módulo anterior, uma função comum a todas as vigilâncias do campo da saúde é a chamada “regulação dos riscos”. Para esse
tipo de regulação se faz necessária a constituição de sistemas. Mas por
que sistemas?

1. Principalmente porque há a obrigatoriedade legal de que o SUS
execute, pelo menos, dois conjuntos de ações correspondentes às
vigilâncias sanitária e epidemiológica, e esses conjuntos de ações estão
legalmente definidos como sistemas. Ao mesmo tempo, algumas ações
dessas áreas exigem elevados requerimentos técnicos e institucionais,
difíceis de serem alcançados por todos os componentes de uma federação marcada pela desigualdade, como a brasileira. Como exemplo,
as ações de Estado, sejam aquelas típicas integrantes do elenco da
vigilância sanitária (registro de medicamentos e outras tecnologias,
por exemplo), ou outras comuns a todas as vigilâncias, como a elaboração de normas técnicas fundadas na ciência para regulação ou
controle dos riscos.
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Se esses requerimentos elevados
tivessem que ser alcançados
igualmente por todos os
componentes da Federação haveria
uma sobreposição, uma duplicação
de estruturas que resultaria em um
volume de gastos governamentais
extremamente elevados.

Os requerimentos para o sistema nacional de vigilância sanitária são altos
e podem ser classificados como exigências, necessidades de ordem técnica,
funcional e política. O vasto campo de atuação da vigilância sanitária – produtos, tecnologias (equipamentos e processos) e serviços – e a diversidade de
ações – que vão das fiscais até a comunicação técnica de riscos e a comunicação com a sociedade – contribuem para um componente técnico diversificado
e complexo no que concerne aos requerimentos técnicos. Dentre os de ordem
funcional e política, os que colocam a exigência de várias ações, por serem
ações típicas de Estado de defesa e proteção da saúde, precisarem ser executadas por “agentes públicos” – profissionais concursados ou comissionados
– relativamente protegidos em função do nível potencialmente alto de conflitos de interesse (DE SETA, 2007). Os requerimentos técnicos e institucionais
para o sistema nacional de vigilância epidemiológica também são elevados,
principalmente em relação à análise da situação de saúde e articulação de
respostas rápidas.

2. Necessita-se de ação abrangente territorialmente, coordenada e
cooperativa para prevenir ou minimizar os prováveis danos e agravos
decorrentes da exposição aos riscos, fatores e situações de risco, ou
seja, para reduzir a externalidade negativa das vigilâncias do campo
da saúde se faz necessário agir sistemicamente. Agir sistemicamente
implica coordenação e cooperação, o que não significa inexistência
de conflito e até de disfunções. Mas o arranjo sistêmico é aquele que
permite, de um lado, a existência de componentes interdependentes,
desiguais e complementares, porém capazes de realizar certas funções.
De outro, ele implica possibilidade de ajustamento mediante retroalimentação; as trocas regulares incluem a informação. E essa troca de
informação é, inclusive, um potente mecanismo para a coordenação
do trabalho e de estabelecimento da ação coordenada.

Ação sistêmica coordenada e necessidade de planejar
Para haver uma ação coordenada no nível sistêmico, não dá para deixar
de lado o planejamento. Você já ouviu falar do Sistema de Planejamento
do SUS (PlanejaSUS)?
É que o SUS, no contexto do Pacto de Gestão, buscou rever e sistematizar seus processos de planejamento. O intento foi promover a articulação desses processos nas três esferas de governo e em cada esfera de
governo, com os instrumentos do planejamento da ação governamental.
Esses instrumentos, previstos na Constituição Federal de 1988, são o
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Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei
Orçamentária anual (LOA).
Embora não haja um consenso na Comissão de Intergestores Tripartite
(CIT) em relação ao PlanejaSUS como o sistema de planejamento do
SUS, é consensual a necessidade de articulação entre os planos do setor
saúde e os planos mais abrangentes dos governos.
Os instrumentos do PlanejaSUS são:

1. o plano de saúde de cada esfera de gestão, que apresenta as intenções e os resultados a serem buscados no período de quatro anos,
expressos em objetivos, diretrizes e metas. Ele é a base para a execução, o acompanhamento, a avaliação e a gestão do sistema de saúde;

2. a programação anual de saúde, onde são detalhadas as ações, as metas
e os recursos financeiros que operacionalizam o respectivo plano;

3. o relatório anual de gestão, que apresenta os resultados alcançados com base no conjunto de indicadores da programação.

Fique ligado(a)!
Embora neste módulo o objeto não seja especificamente o planejamento,
quando falarmos das programações anuais das vigilâncias, seja a Programação das Ações de Vigilância em Saúde, seja o Plano de Ação da Vigilância
Sanitária, é bom que você saiba, antecipadamente, que eles precisam estar
inseridos no plano de saúde e na programação anual da esfera correspondente (federal, estadual ou municipal) e seu resultado alcançado, no relatório
anual de gestão. E tudo isso tem que ser pactuado nas comissões intergestores, como precisa acontecer na construção federativa (e cooperativa) do SUS.

No processo de estruturação dos sistemas nacionais das vigilâncias, um
aspecto comum a todas é a necessidade de capacidade analítica laboratorial no seu processo decisório, seja para confirmação de casos, para
estabelecimento de nexos causais e de evidências científicas. Há muito
tempo o laboratório não pode ser reduzido a “suporte laboratorial”, na
medida em que eles funcionam também como instância de perícia das
vigilâncias. Todavia, este texto não tratará a questão laboratorial em
sua plenitude, mas abordará o Laboratório Central de Saúde Pública
ou Laboratório de Saúde Pública (Lacen) como um componente do
sistema nacional das vigilâncias do campo da saúde.
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O Sistema Nacional de Vigilância
Epidemiológica (SNVE)
Neste tópico abordaremos o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE) em separado do Sistema Nacional de Vigilância em
Saúde Ambiental (SINVSA). Isso se justifica:

1. em face da novidade que é a incorporação da vigilância ambiental
em saúde, no que concerne aos fatores não-biológicos e mais ainda a
incorporação da saúde do trabalhador à SVS;

2. pelo fato de o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde ainda não
estar oficialmente estruturado e de que seus componentes se encontram em construção.
A adoção do termo Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica
respeita as mudanças ocorridas no SNVE no sentido de ampliação de
suas práticas e guarda coerência com o Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária (SNVS), também legalmente instituído. Este também teve
seu escopo de atividades significativamente ampliado desde meados da
década de 1970. Além disso, algumas normas técnicas trazem a designação vigilância epidemiológica e ambiental, em vez de vigilância em
saúde. O sistema instituído por normas legais é o Sistema Nacional
de Vigilância Epidemiológica (SNVE).

São marcos legais da regulamentação do SNVE:
1. A Lei n. 6.259, de 30 de outubro de 1975 (BRASIL, 1975a), regulamentada
pelo Decreto n. 78.231, de 12 de agosto de 1976 (BRASIL, 1976a). Eles
dispõem sobre a organização das ações de vigilância epidemiológica, sobre o
Programa Nacional de Imunizações, estabelecem normas relativas à notificação compulsória de doenças, e dão outras providências.
2. Os Decretos n. 4.726, de 9 de junho de 2003 (BRASIL, 2003a), e n. 5.974,
de 29 de novembro de 2006 (BRASIL, 2006a). Ambos aprovam a estrutura
regimental do Ministério da Saúde e dão outras providências; neles constam:
Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde.
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O desenvolvimento da vigilância
epidemiológica no Brasil e os esforços
para conformação da “vigilância em
saúde pública” na esfera federal
No desenvolvimento da vigilância epidemiológica no Brasil, consideram-se dois momentos: a Campanha de Erradicação da Varíola (CEV),
no final dos anos 1960 e início dos 70; a criação do SUS, embora ações
do campo da vigilância epidemiológica sejam realizadas desde muito
antes no país.
A partir da CEV, que durou de 1966 a 1973, os princípios da vigilância
epidemiológica foram aplicados a outras doenças imunopreveníveis.
Em 1968, criou-se o Centro de Investigações Epidemiológicas (CIE),
na Fundação Serviços de Saúde Pública (FSESP). Esse centro organizou, em 1969, um sistema de notificação semanal de doenças baseado
em uma rede de unidades sob a coordenação das secretarias estaduais
de saúde. Um boletim epidemiológico de circulação quinzenal passou
a ser divulgado pelo Ministério da Saúde.
A partir da CEV foram organizadas pela esfera federal, em cooperação
com os estados, Unidades de Vigilância Epidemiológica (UVE), suprindo-se “com recursos federais as eventuais necessidades dos estados”
(CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, 1975, p. 140; RODRIGUES,
1977, p. 40). Portanto, a CEV consistiu em uma política prévia que
resultou na criação das bases estaduais. Inferem-se dessa citação a
cooperação intergovernamental de caráter técnico e financeiro e a
natureza episódica das transferências, de caráter negociado, vigentes
até os anos 1990. A campanha contribuiu também para a formação de
epidemiologistas. Erradicada a varíola, estes passaram a ocupar diferentes funções nos serviços de saúde, e vários deles participaram da
5ª Conferência Nacional de Saúde (5ª CNS), realizada em 1975.
Após essa conferência, a regulamentação dispunha sobre a organização
dos componentes do SNVE em: órgão central, mantido pelo Ministério
da Saúde; órgãos regionais, mantidos pelas secretarias de saúde dos
estados e Distrito Federal; órgãos microrregionais; Unidades de Vigilância Epidemiológica (UVE). Além disso, a UVE, indicada pela esfera
estadual, deveria ser reconhecida pelo Ministério da Saúde.
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Importante iniciativa foi o programa nacional de capacitação em vigilância epidemiológica, estruturado a partir de 1983. Esse programa
baseava-se em materiais desenvolvidos pela Secretaria de Recursos
Humanos/MS – Curso de Introdução à Vigilância Epidemiológica (Cive)
e pela Escola Nacional de Saúde Pública – Curso Básico de Vigilância
Epidemiológica (CBVE) e formou 3.000 profissionais para os estados
em todo o país (CARVALHO; MARZOCHI, 1992).
É dessa época a realização de uma oficina de trabalho, organizada pela
Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e pelo Ministério da
Saúde, para debater a criação de um Centro Nacional de Epidemiologia (Cenep). Entretanto, o Cenep não chegou a se efetivar, apesar de
criado formalmente mediante portaria ministerial, publicada em 06 de
dezembro de 1984 (SILVA JÚNIOR, 2004, p. 71). Em São Paulo, em
1985, criou-se o Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) para coordenar o Sistema Estadual de Vigilância Epidemiológica. Outros centros
estaduais também foram criados.

Para pesquisar
Como se desenvolveu a vigilância epidemiológica no estado e no município
em que você atua como gestor do SUS?
Registre os resultados de sua pesquisa.

O Cenepi promoveu a indução de
pesquisas na área e o fomento
de discussões em congressos
específicos, como o I Congresso
Brasileiro de Epidemiologia,
realizado no início da década de
1990. Além das parcerias diretas
com instituições acadêmicas,
a Associação Brasileira de PósGraduação em Saúde Coletiva
(Abrasco), por intermédio de seu
Grupo Temático, transformado em
Comissão, teve papel fundamental
no desenvolvimento da pesquisa em
epidemiologia.
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Em um segundo momento, com a criação do SUS, a vigilância epidemiológica, vista como base técnica para planejamento das ações no sistema de saúde, teve grande expansão. Com isso, criou-se efetivamente
o Centro Nacional de Epidemiologia (Cenepi), em 1990, como um
Departamento da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), pela fusão da
Fundação Serviços de Saúde Pública com a Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (Sucam) e incorporaram-se algumas áreas das
secretarias do Ministério da Saúde, além de se intensificarem a capacitação de recursos humanos e a parceria com instituições acadêmicas
para o desenvolvimento da área e a cooperação internacional com
outros órgãos, em especial com a OPAS/OMS e o Centers for Disease
Control and Prevention (CDC).
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A criação do Cenepi representou uma importante transformação institucional na esfera federal. No início dos anos 2000, tentou-se sua autonomização mediante projeto formulado pelo Executivo, no qual se previam a instituição dos Sistemas Nacionais de Epidemiologia, de Saúde
Ambiental e de Saúde Indígena e a criação de uma Agência Federal de
Prevenção e Controle de Doenças (Apec). O projeto foi rejeitado em
2002, na forma da Medida Provisória n. 33/2002 (DE SETA, 2007).
A sua transformação, em 2003, em Secretaria de Vigilância em Saúde
(SVS/MS) representou uma trajetória ascendente na hierarquia institucional acompanhada de ampliação de áreas de atuação e da permanência de um mesmo dirigente do serviço federal de epidemiologia ao
longo dessa trajetória. Na SVS/MS reuniram-se:

1. as ações de vigilância, prevenção e controle de doenças;
2. a coordenação nacional de programas de prevenção e controle de
doenças;

3. o Programa Nacional de Imunizações; a investigação e resposta
aos surtos de doenças emergentes de relevância nacional;

Conheça a estrutura
regimental do MS e de
suas secretarias contida no
Decreto n. 5.974, de 29 de
novembro de 2006, disponível
no CD e no AVA do curso,
ou acessando a Biblioteca
Virtual na página eletrônica do
Ministério da Saúde.

4. a coordenação da rede nacional de laboratórios de saúde pública; e
5. a Coordenação da Saúde do Trabalhador, mais recentemente.
Esse modelo organizacional que reúne as ações de vigilância epidemiológica e as de controle de doenças, tal como o da SVS/MS, não é uma regra.
Sobre essa discussão há autores seminais, como o próprio Langmuir,
que afirma que, na evolução do conceito de vigilância, da década de
1950 aos anos 1970, “alguns entusiastas tenderam a expandir o seu
âmbito para longe demais”, e defende que essa tendência de expansão
é “etimologicamente inadequada e administrativamente imprudente”,
colocando-se a favor de o serviço de vigilância alertar e recomendar
as medidas de controle necessárias, mas deixar a gestão e as ações de
controle em outra esfera que não a da vigilância (LANGMUIR, 1971).

Em 2007, a gestão e a coordenação
das ações relativas à Saúde do
Trabalhador, na esfera federal,
passaram para o âmbito da
Secretaria de Vigilância em Saúde
(Portaria GM/MS n. 1.956, de 14 de
agosto de 2007). Com a mudança,
a Área Técnica de Saúde do
Trabalhador saiu do Departamento
de Ações Programáticas Estratégicas
da Secretaria de Atenção à Saúde.

Essa denominação, Secretaria de Vigilância em Saúde, teria sido escolhida por representar o processo de expansão das práticas, consoante a
tendência internacional no sentido do conceito de vigilância em saúde
[pública] – entenda-se aqui o modelo desenvolvido pelo CDC e OMS –
“que já se vinha processando no interior do Cenepi, no final dos anos
1990” (SILVA JÚNIOR, 2004). Mas, para o sistema que abriga essas
práticas, o mesmo autor afirma que o nome seria “Sistema Nacional
de Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde”, mais habitual
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em nosso meio e que, pelo acréscimo do termo “Ambiental em Saúde”
ao nome tradicional, SNVE, reforça-se a inclusão do novo objeto, a
vigilância sobre os fatores de risco ambientais.
Silva Júnior (2004) reitera, todavia, que até 2002 não teria ocorrido
“efetivamente a realização de qualquer atividade de vigilância ambiental em saúde” e sim “o início do processo de estruturação dessa área,
com um trabalho centrado em atividades normativas e de capacitação
de recursos humanos”.
Quanto ao escopo do modelo de práticas que se busca desenvolver e do
seu propósito, Silva Júnior (2004) afirma que se buscava responder aos
desafios decorrentes do perfil epidemiológico complexo da atualidade.
E que este se caracteriza pelo “surgimento e/ou persistência de doenças,
exigindo uma renovação e fortalecimento da vigilância de doenças transmissíveis para fazer face” às doenças emergentes (por exemplo a Aids);
àquelas que reaparecem (dengue) e às que persistem (as endemias).

Reiterando...
Tal como já se viu que não há consenso quanto a um nome (vigilância epidemiológica, vigilância em saúde etc.) para a prática, também não há consenso
quanto à denominação para o nível sistêmico:
1. o uso da expressão “sistema nacional de vigilância epidemiológica” é corrente em nosso meio;
2. há aqueles que atualmente empregam as duas expressões – vigilância
epidemiológica e vigilância em saúde – para designar uma prática expandida
que inclui, mas não se limita às doenças transmissíveis;
3. há os que veem na adoção da expressão “vigilância em saúde pública”
uma alternativa para evitar confusões, inclusive com a epidemiologia em seu
sentido mais amplo, já que a vigilância é apenas uma das diversas aplicações
dessa disciplina aos serviços de saúde:
3.1 dentre esses, há os que consideram – ou não – ter havido uma
mudança substantiva nas práticas em função da nomenclatura adotada;
4. no site do Ministério da Saúde há uma referência: o SNVE é parte do
Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. O Sistema Nacional de Vigilância
Ambiental em Saúde, em construção, seria a outra parte; este se verá mais
adiante, no item “O Sistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental
(SINVSA)”, deste módulo.
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Ao empregarmos a expressão sistema nacional de vigilância epidemiológica,
reconhecemos a expansão da prática que ele abriga. Reconhecemos também
que essa expressão designa uma prática específica e que seu uso agrega
clareza a esse texto.

A estruturação do Sistema Nacional de
Vigilância Epidemiológica e a gestão
descentralizada da política
Embora as bases para estruturação do SNVE sejam anteriores no plano
nacional e, mais ainda, no plano internacional, pode-se afirmar que
essa estruturação no Brasil, que tem como marco a 5ª Conferência
Nacional de Saúde, de 1975, beneficiou-se da existência da CEV como
uma política prévia que deixou lastro. E esse lastro era dado, destacadamente: cooperação com os estados na montagem das Unidades
de Vigilância Epidemiológica (UVE), que resultou na estruturação do
componente estadual quando o SNVE se instituiu; pela ocupação de
cargos de gestão pelos epidemiologistas formados quando a CEV deixou de existir; pela certificação, pela esfera federal, das UVE. Portanto,
a CEV consistiu em uma política prévia que resultou na criação das
bases estaduais do sistema de vigilância epidemiológica, num contexto
em que o município ainda não era reconhecido como ente federativo
(DE SETA, 2007).
A estrutura do SNVE foi formalizada pela Lei n. 6.259/75, regulamentada pelo Decreto Presidencial n. 78.231/76 (ALBUQUERQUE; CARVALHO; LIMA, 2002; SILVA JÚNIOR, 2004). Com esse decreto, deu-se
um processo de desconcentração de ações de vigilância epidemiológica
para os estados, territórios e Distrito Federal. Em função do momento
histórico em que o SNVE se constituiu, apenas os componentes federal e estadual participavam formalmente da divisão do trabalho; ao
município cabia manter a vigilância epidemiológica. Disso resulta que,
quando o município entra na arena da negociação da descentralização
da vigilância, no final dos anos 1990, a esfera estadual, no que concerne às ações de vigilância epidemiológica já estava minimamente
estruturada.

Desconcentração é a modalidade
de descentralização administrativa
em que as atividades são realizadas
por outro órgão ou em outra região,
segundo definições do nível central.
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O escopo das ações de vigilância epidemiológica, que se restringia às
doenças transmissíveis, somente se ampliou a partir do final dos anos
1990, com a incorporação, ainda precária atualmente, da vigilância das
Doenças e Agravos Não Transmissíveis (Dant) e de fatores de risco.
Conheça mais sobre a
implantação da vigilância
das Dant lendo o artigo
“A construção da vigilância
e prevenção das doenças
crônicas não transmissíveis no
contexto do Sistema Único de
Saúde”, de Deborah Carvalho
Malta, Antônio Carlos Cezario,
Lenildo de Moura, Otaliba
Libânio de Moraes Neto e
Jarbas Barbosa da Silva Júnior
(2006). O texto encontra-se no
CD e no AVA do curso.
Conheça a estrutura e o
financiamento do componente
laboratorial de interesse da
vigilância epidemiológica e
ambiental consultando as
seguintes portarias (ou as que
vierem a substituí-las):
• Portaria n. 2.031, de 23
de setembro de 2004, que
dispõe sobre a organização
do Sistema Nacional de
Laboratórios de Saúde Pública;
• Portaria n. 2.606, de 28
de dezembro de 2005, do
Ministério da Saúde, que
classifica os Laboratórios
Centrais de Saúde Pública e
institui um incentivo financeiro
– Finlacen;
• Portaria n. 70, de 23 de
dezembro de 2004, da
Secretaria de Vigilância em
Saúde, que estabelece os
requisitos para habilitação dos
Laboratórios de Referência
Nacional e Regional para
as redes de laboratórios de
vigilância epidemiológica
e ambiental.

Outras medidas da década de 1970 interferiram positivamente na
qualidade das informações para a vigilância epidemiológica, segundo
Waldman, Silva e Monteiro (1999). Dentre elas:

1. a implantação do formulário padronizado de declaração de óbito,
insumo fundamental para o desenvolvimento, a partir de 1976, do
Sistema Nacional de Informações de Mortalidade;

2. a implantação, a partir de 1977, do Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública, que propiciou a criação, em todo país, com apoio
do Ministério da Saúde, de 515 unidades de laboratório com diferentes
níveis de complexidade, sendo alguns deles laboratórios de pesquisa.

O Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública (Sislab) foi instituído
pela Portaria Ministerial n. 280, de 21 de julho de 1977.
O Sislab é formado por um conjunto de redes nacionais de laboratórios (Redes
Nacionais de Laboratórios de: Vigilância Epidemiológica; Vigilância em Saúde
Ambiental; Vigilância Sanitária; Assistência Médica de Alta Complexidade).
Algumas redes são organizadas por agravos ou programas.
A Secretaria de Vigilância em Saúde é a gestora das Redes Nacionais de
Laboratórios de Vigilância Epidemiológica e de Vigilância em Saúde Ambiental (CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE, 2007).

A descentralização das ações de vigilância epidemiológica e controle
de doenças para a esfera municipal somente se iniciou no final da
década de 1990, após a definição dessa esfera como ente federado e, no
caso da saúde, como a executora preferencial das ações de saúde (Lei
n. 8.080/90). Essa descentralização se deu estando o serviço correspondente da esfera estadual, reitera-se, ainda que de maneira desigual,
minimamente estruturado.
Também para os estados essa descentralização se acentua, a partir de
1998, no contexto da implementação da NOB 01/96, quando são publicadas as Portarias do Ministério da Saúde n. 1.399, de 15 de dezembro de 1999, e n. 950, de 23 de dezembro de 1999. Elas definiram,
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respectivamente, as responsabilidades das três esferas e a forma de financiamento das ações, por meio do Teto Financeiro de Epidemiologia e
Controle de Doenças (TFECD) e da Programação Pactuada e Integrada
da Epidemiologia (PPI/ECD), repassados fundo a fundo para estados e
municípios. Até a implementação da Portaria n. 1.399, as ações de prevenção e de controle de doenças transmitidas por vetores, ou as que predominavam em áreas rurais, eram de responsabilidade da Funasa, com
exceção do estado de São Paulo. Com a Portaria n. 1.399, a execução foi
descentralizada para estados e municípios mediante a instituição da PPI/
ECD. A instituição desses repasses regulares e automáticos permitiu a
estruturação de muitos serviços municipais de vigilância epidemiológica
e o reforço dos serviços estaduais correspondentes.
A Portaria n. 1.172, de 15 de junho de 2004, revogou a Portaria 1.399
e, além disso:
 uniformizou a denominação para esse campo de práticas como

“vigilância em saúde”, deixando de utilizar a expressão “epidemiologia e controle de doenças”, segundo Silva Júnior (2004);
 alterou o nome da PPI/ECD para Programação Pactuada e Inte-

grada da Vigilância em Saúde (PPI/VS).
Outro impulso na estruturação do Sistema foi a aprovação, em 17
de setembro de 1998, do Projeto VigiSUS I (Vigilância e Controle de
Doenças), no valor de US$ 200 milhões, dos quais a metade correspondia à contrapartida das esferas de governo brasileiras e a outra parte,
a empréstimo do Banco Mundial. O Projeto VigiSUS II (Modernização
do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde), cuja vigência prevista
era até 31 de dezembro de 2008, correspondeu à segunda etapa de um
programa de sete anos, com financiamento total de US$ 600 milhões.
Os objetivos do projeto explicitados no site do banco eram: “reduzir a
mortalidade e morbidade de doenças transmissíveis e não transmissíveis, bem como reduzir a exposição da população aos fatores de risco
e melhorar a saúde de grupos especialmente vulneráveis, inclusive
indígenas e afrodescendentes das áreas rurais”. O alcance desses objetivos se daria pelo fortalecimento do “sistema nacional de vigilância
de doenças transmissíveis e fatores ambientais” e por ações junto a
grupos populacionais definidos: saúde materno-infantil; doenças não
transmissíveis e lesões, bem como vigilância e prevenção de fatores
de risco; ampliação do acesso das populações indígenas aos serviços
de saúde com aumento da sua eficácia mediante desenvolvimento
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institucional, melhoria da qualidade e adequação cultural; serviços de
água e saneamento às comunidades rurais.
A criação da SVS/MS, em 2003, foi vista neste módulo. Sobre a estrutura que se criou, o professor Paulo Sabroza, da Escola Nacional de
Saúde Pública Sergio Arouca, considerou, por um lado, que essa reorganização institucional poderia gerar as condições ideais para a retomada do compromisso de construção do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, ao mesmo tempo que a concentração de poder político
e uma ênfase ainda maior nas funções de normalização e de gestão
administrativa poderia trazer prejuízos para as funções de inteligência
sanitária. Dentre estas, a integração de bases de dados, as análises de
situações de saúde, a produção de estudos de perspectivas de problemas de saúde em cenários futuros (SABROSA, [200-]).
O termo inteligência sanitária é geralmente utilizado pelos epidemiologistas como “inteligência epidemiológica”. Esta pressupõe que existam equipes treinadas para realizar investigações de surtos e estudos
epidemiológicos complementares para identificação de grupos e fatores
de risco. O resultado das funções de inteligência epidemiológica seria o
desenvolvimento das bases técnicas dos programas de controle de certos
eventos adversos à saúde, a identificação de lacunas no conhecimento
para indução de pesquisas e a incorporação aos serviços do novo conhecimento produzido nas pesquisas. (WALDMAN; FREITAS, 2008).
Sobre a abrangência da vertente de vigilância da saúde implementada
pela SVS/MS, consta no respectivo site que
A vigilância em saúde incorpora as seguintes áreas: a análise de
situação de saúde e sistemas de informação em saúde, a vigilância epidemiológica de doenças transmissíveis e de doenças e
agravos não-transmissíveis, e a vigilância ambiental em saúde.

Dessa forma, exclui a vigilância sanitária, embora conste em documento oficial do MS que o modelo implementado seja o de “integração
institucional das vigilâncias”.
Mas, na prática, a SVS/MS estende sua esfera de influência à área da vigilância sanitária, dentre outras, mediante a instituição da Programação
Pactuada e Integrada da Vigilância em Saúde (PPI/VS), que incorpora algumas ações básicas de vigilância sanitária (BRASIL, 2003b);
a delegação de competência à SVS/MS para coordenar a avaliação do
desempenho da Anvisa no que tange ao contrato de gestão que rege
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as relações da agência com o Ministério da Saúde durante a gestão do
ministro Humberto Costa; da formalização da competência da SVS/MS
para “formular e propor a Política de Vigilância Sanitária, bem como
regular e acompanhar o contrato de gestão da vigilância sanitária”,
segundo o Decreto n. 5.974, de 29 de novembro de 2006, emitido
durante a gestão do ministro Agenor Álvares (DE SETA, 2007).

Ao contrário da sua denominação integrada, a Programação Pactuada e
Integrada (PPI) mostrou-se fragmentada: PPI da Epidemiologia e Controle de
Doenças (ECD), PPI da Assistência etc.
Foi a PPI/ECD que, em 2003, em correspondência com o lócus institucional
que passa a abrigá-la na esfera federal, e a se denominar Programação Pactuada e Integrada da Vigilância em Saúde (PPI/VS). Instituída pela Instrução
Normativa n. 1, de 8 de dezembro de 2003, mais tarde se denominou PAP VS
(Programação das Ações Prioritárias de Vigilância em Saúde) e, a partir de
2008, PAVS (Programação das Ações de Vigilância em Saúde). O escopo das
ações de vigilância sanitária nessas programações variou bastante ao longo
dos anos (DE SETA, 2007). A cada ano essas informações podem ser encontradas principalmente no site da SVS/MS (gestão descentralizada).

Do ponto de vista do financiamento, as ações de vigilância epidemiológica historicamente contavam com alocações de recursos das três esferas de governo. Estados e municípios financiavam ações rotineiras de
imunização, notificação e investigação epidemiológica e programas
de controle de doenças. A esfera federal, representada pela Funasa,
financiava ações sob sua responsabilidade e repassava recursos para
estados e municípios por meio de convênios específicos para uma
determinada doença. Recursos federais adicionais eram pleiteados
tendo como justificativa o recrudescimento de doenças e a emergência
de epidemias (SILVA JÚNIOR, 2004).
No processo de descentralização no bojo da implementação da NOB 96,
para a composição e rateio dos recursos federais a serem repassados,
os estados foram classificados em três estratos, considerando-se o perfil
epidemiológico – principalmente em relação a dengue, malária, leishmaniose e doença de Chagas, em função da necessidade de operações
de campo; a área, em km2; e a população residente, pressupondo-se
que em uns o custo das ações de campo seria maior que em outros
(SILVA JÚNIOR, 2004).
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Assim, o Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças
(TFECD) de cada estado se compunha de três parcelas, duas delas com
valores per capita diferenciados, a depender do estrato em que o estado
fora classificado:

1. valor per capita por ano, que varia de R$ 4,08 a R$ 1,80;
2. valor correspondente à área do estado em km2/ano, que varia de
R$ 3,00 a R$ 1,20;

3. incentivo à descentralização per capita igual para todos os estratos,
no valor de R$ 0,48 por ano.
Eram exigidas contrapartidas dos estados e municípios de 20, 30 e 40%
para os estratos 1 a 3 e certificação. O TFECD poderia ser acrescido
de um montante para campanhas de vacinação, segundo a Portaria
n. 950/99, resultando em valores per capita totais que variaram, em
1999, de R$ 2,35 a R$ 7,79.
Após a instituição dos repasses regulares, os montantes federais repassados a estados e municípios que constituíam o TFECD foram da ordem
de R$ 554.689.000,00 (SILVA JÚNIOR, 2004, p. 112) em 2000 e de
R$ 736.000.000,00 em 2005 (DE SETA, 2007), em valores nominais
dos respectivos anos. Parte desse crescimento pode ser atribuída às
atualizações anuais nos montantes a serem repassados, com base nas
estimativas de população realizadas pelo IBGE.
As fontes de recursos federais colocados à disposição do SNVE compreendiam o Tesouro Nacional e os recursos “novos” do Projeto VigiSUS I
e II. O montante total previsto para um período de sete anos, de 1999 a
2008, era de US$ 600 milhões, dos quais 50% correspondiam à contrapartida das esferas de governo brasileiras; a outra parte, a empréstimo do
Banco Mundial, sendo o Governo Federal o mutuário do empréstimo.
Após o Pacto de Gestão 2006, o Bloco de Financiamento da Vigilância
em Saúde (Portaria MS/GM n. 204, de 29 de janeiro de 2007) foi regulamentado. Esse bloco é formado por dois componentes: Vigilância
Epidemiológica e Ambiental em Saúde e Vigilância Sanitária.
O componente Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde se
refere aos recursos federais destinados às ações de vigilância, prevenção e controle de doenças. O montante de recursos é composto pelo
atual Teto Financeiro de Vigilância em Saúde (antigo TFECD) e inclui
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os seguintes incentivos: Hospitais do Subsistema de Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar, Registro de Câncer de Base Populacional, Atividade de Promoção à Saúde, Laboratórios de Saúde Pública,
repasses referentes às campanhas de vacinação e o incentivo do Programa DST/Aids e outros repasses que vierem a ser implantados por
meio de ato normativo específico ou que sejam destinados à execução
de ações contingenciais, conforme pactuação na Comissão Intergestores Tripartite (CIT). Basicamente, a composição desse componente se
manteve inalterada após o Pacto de Gestão em 2006 (pelo menos até a
chamada gripe suína).
Os efeitos das mudanças no financiamento da saúde, especialmente
o impacto no que diz respeito ao financiamento do Sistema Nacional
de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, ainda não foram avaliados.
É esperada alteração no gasto realizado pelas esferas subnacionais após
o Pacto, que, presumidamente, dotou-as de maior autonomia na alocação de recursos dentro de cada bloco de financiamento (à exceção do
Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica). Mas, por outro
lado, não se espera que esse impacto seja muito grande, em função da
permanência das regras anteriores de composição e de rateio dos recursos. Assim, ficaram mantidas a estratificação dos estados e a exigência
de certificação, bem como a avaliação da Programação das Ações de
Vigilância em Saúde (PAVS) pela SVS/MS no nível dos estados e pelos
estados, no nível de seus municípios.

A PAVS, relembrando, é a herdeira daquela Programação Pactuada e Integrada de Epidemiologia e Controle de Doenças (PPI/ECD), que virou Programação Pactuada e Integrada de Vigilância em Saúde (PPI/VS), Programação
das Ações Prioritárias de Vigilância em Saúde (PAP VS) e só depois PAVS. Ela
continuou a incluir ações de vigilância sanitária e de vigilância ambiental.
Geralmente, a cada ano é emitida uma norma com o conteúdo da pactuação
em relação a ações e parâmetros que são acordados entre os três gestores
do SUS. As metas concernentes à vigilância epidemiológica são as que mais
têm tido relativa estabilidade a cada ano. O fórum de assessoria para esses
assuntos é o Grupo Técnico de Vigilância em Saúde, da Comissão Intergestores Tripartite (GTVS/CIT), em que a Anvisa também tem um assento.
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Alguns alertas a respeito da PAVS 2008/2009
1. A PAVS foi definida como o instrumento de planejamento anual
das vigilâncias epidemiológica e ambiental, ou seja, é como se ela fosse
o plano de ação (anual), parte da programação anual e que precisa ter
relação com o plano de saúde (quadrienal) da esfera de governo em
que você se insere.

Fique ligado(a)!
A programação anual das vigilâncias costuma ser normatizada a cada ano.
A PAVS 2008/2009 foi definida por meio da Portaria n. 64, de 30 de maio
de 2008.

No final do item “Para início de
conversa” deste módulo, listamos
os instrumentos de planejamento
governamental e os do PlanejaSUS.
Esse conjunto de instrumentos
faz a necessária articulação entre
planejamento e orçamento públicos
no campo da saúde.

2. Os prazos e fluxos para elaboração e aprovação da PAVS são, geralmente, coerentes com os estabelecidos nos instrumentos de planejamento governamental; é imprescindível respeitar a aprovação pelas
instâncias competentes do SUS.

Os eixos da PAVS 2008/2009 são:
I. notificação de doenças e agravos;
II. investigação epidemiológica;
III. diagnóstico laboratorial de agravos de saúde pública;
IV. vigilância ambiental;
Se você deseja conhecer
melhor os instrumentos de
planejamento governamental
leia Nova forma de pensar
e fazer planejamento e
orçamento, de Denise Nabuco
Villa-Forte (2006).
Para saber mais sobre os
instrumentos do PlanejaSUS,
você pode buscar os Cadernos
de Planejamento, disponíveis
no CD, na biblioteca do AVA e
no site do Ministério da Saúde.
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V. vigilância de doenças transmitidas por vetores e antropozoonoses;
VI. controle de doenças;
VII. imunizações;
VIII. monitoramento de agravos de relevância epidemiológica;
IX. divulgação de informações epidemiológicas;
X. alimentação e manutenção de sistemas de informação;
XII. monitoramento das ações de vigilância em saúde; e
XIII. vigilância sanitária.
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Para pesquisar
Busque no CD ou na biblioteca do curso ou, ainda, no site da SVS/MS, os
eixos e o conteúdo das ações da PAVS.
Identifique o que foi pactuado para o seu município e sua região e compare
com o estabelecido nacionalmente.
Registre seus comentários no Diário de Estudos para mais tarde compartilhálos com os demais colegas de equipe.

A vigilância epidemiológica no SUS
A vigilância epidemiológica, dentre todas as vigilâncias, é a única que
consiste em atividade exclusiva do setor saúde. Some-se a isso o fato
de não haver conflitos sérios no seu campo de atuação entre interesse
público e privado e se torna compreensível o seu grau de implementação comparativamente maior que o das outras vigilâncias. No entanto,
sua implementação no âmbito do SUS ainda apresenta certo grau de
precariedade, mormente na esfera municipal, segundo as análises
de Carvalho e Marzochi (1992), e Carvalho et al. (2005).
Carvalho e Marzochi (1992) realizaram uma avaliação do processo de
trabalho em vigilância epidemiológica em 948 unidades de saúde situadas em 98 municípios sobre o fluxo de informações, análise dos dados
e realização de investigação epidemiológica. Evidenciou-se que, em
53,7% das unidades, as normas mais elementares para a vigilância epidemiológica não eram seguidas e que, em apenas um terço das unidades, foram encontrados alguns daqueles 3.000 profissionais treinados
mediante o Curso de Introdução à Vigilância Epidemiológica (Cive) e o
Curso Básico de Vigilância Epidemiológica (CBVE).
Carvalho et al. (2005) realizaram estudo sobre a realização das ações
de vigilância epidemiológica em 11 municípios de Pernambuco, de
portes variados. Concluíram que a vigilância epidemiológica apresentou deficiências que comprometem a sua implantação plena no âmbito
municipal. Os autores concluíram que em apenas 27% dos municípios
a vigilância epidemiológica estava implantada, e parcialmente implantada em 46%. Fatores como o maior porte dos municípios e a condição de gestão plena do sistema influenciavam positivamente a sua
implementação. Quanto às características de gestão, embora todos os
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municípios estivessem certificados para realizar as ações necessárias,
foram identificados entraves significativos para sua efetiva realização.
Os autores concluíram que as atividades de processamento, análise
dos dados e a disseminação das informações ainda não fazem parte da
rotina dos serviços, comprometendo a efetividade da “informação para
a ação”, que seria um dos seus objetivos.
A despeito da distância no tempo e da diferença entre as variáveis
utilizadas, os resultados das duas análises citadas guardam coerência
entre si e apontam a necessidade de continuidade dos esforços para
consolidação e aprimoramento do SNVE. Mais recentemente, estudos
têm abordado a descentralização das ações de vigilância epidemiológica no interior dos municípios (BEZERRA et al., 2009), notadamente
nas capitais ou municípios de grande porte. Alguns estudos chegam a
abordar a vigilância epidemiológica no nível das equipes de Saúde da
Família (SANTOS; MELO, 2008), mas essa lógica ainda é recente.
O Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, apesar dos esforços e
investimentos feitos, ainda apresenta certo grau de precariedade, mormente na esfera municipal, persistindo a necessidade de continuidade
dos esforços para sua consolidação e aprimoramento.

O Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária (SNVS)
Vamos iniciar este tópico relembrando alguns fatos sobre a evolução
da vigilância sanitária no país e dando algumas sugestões de estudos e
buscas complementares, porque eles oferecem alguns elementos para
entender o caráter distinto da vigilância sanitária. Todavia, a ênfase
será colocada no período após a década de 1970, que rende maiores
subsídios para entender o processo de implantação do SNVS e a posição atual da vigilância sanitária no SUS, no pós-Pacto de Gestão.

O desenvolvimento da vigilância sanitária
no Brasil
No Brasil, é dito que a prática mais antiga de saúde pública é a polícia
sanitária, que tinha como função regulamentar o exercício da profissão, combater o charlatanismo e exercer o saneamento da cidade,
fiscalizar as embarcações, os cemitérios e o comércio de alimentos,
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com o objetivo de vigiar a cidade para evitar a propagação das doenças
(EDUARDO; MIRANDA, 1998).
Ao longo do tempo, a vigilância sanitária sofreu modificações em seus
enfoques conceituais – até integrar o campo da avaliação em saúde –,
no seu modo de atuação e no escopo dos objetos e atividades a ela
sujeitos. Atividades normativas e educativas são inseridas e reforçadas
como atribuições, além de se manterem suas características mais tradicionais e conhecidas da população. As atribuições mais conhecidas são
as decorrentes de seu poder de polícia administrativa e se assentam na
inspeção, na fiscalização, nas atividades autorizativas – licenciamento,
autorização e registro de produtos –, no julgamento de irregularidades
e aplicação de sanções.
O desenvolvimento da vigilância sanitária tem se dado, por um lado, em
consonância com os processos de desenvolvimento econômico, de acumulação de capital e de desenvolvimento tecnológico; por outro, com
o que é usualmente denominado “tragédias sanitárias” (LUCCHESE,
2001). Podem-se elencar algumas dessas tragédias, no Brasil e no mundo,
que deram impulso a algumas áreas da vigilância sanitária.

Visite a Linha do Tempo da
vigilância sanitária no Brasil
na “Mostra Cultural Vigilância
Sanitária e Cidadania”,
desenvolvida pelo Centro
Colaborador em Vigilância
Sanitária da Ensp/Fiocruz. Com
charges, fotos, reproduções
de Debret e textos históricos,
essa mostra pode ser visitada
presencialmente na exposição
em formato de museu de
ciência que percorre o país.
Também encontra-se no CD,
na biblioteca do AVA ou em
http://www.ccs.saude.gov.br/
visa/historia1.html.

Na década de 1960, com o episódio da talidomida e o nascimento de
bebês com malformações congênitas, foram criados órgãos nacionais e
normas voltadas à segurança dos fármacos e à importância do monitoramento de suas reações adversas, que hoje têm tido maior impulso.
Ainda nessa década, a ocorrência de mortes no Japão por ingestão de
peixes contaminados por mercúrio, a contaminação da carne brasileira
com anabolizantes e mortes de animais por ingestão de ração contendo
aflatoxina impulsionaram a regulamentação na área de alimentos
(COSTA; ROZENFELD, 2000).
A Figura 1 representa doze tragédias sanitárias brasileiras de memória
recente, também apresentadas na “Mostra Cultural Vigilância Sanitária
e Cidadania”. O objetivo das tragédias na exposição é, fundamentalmente, despertar a sociedade para: (1) os efeitos negativos da falta de
ação ou da ação insuficiente da vigilância sanitária; (2) a possibilidade
de mudar essa história de sucessão de tragédias com a ação esclarecida
e organizada da sociedade.
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Figura 1 – As doze tragédias sanitárias brasileiras

Fonte: Mostra Cultural Vigilância Sanitária e Cidadania.

Visite a versão animada deste
painel disponível no CD, na
biblioteca do curso ou no link
http://www.ccs.saude.gov.br/
visa/tragedias.html

286

Na década de 1970, além de extensa regulamentação em várias áreas da
vigilância sanitária, foi criada a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária
(Decreto n. 79.056/76), unificando institucionalmente as atividades dispersas no Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia e no
Serviço de Saúde dos Portos (COSTA; ROZENFELD, 2000).
Na década de 1980, os sanitaristas que, segundo Sergio Arouca, historicamente não se envolveram com a vigilância sanitária passaram
a nela desempenhar funções tecnogerenciais. Alguns deles ocupavam
cargos também na diretoria do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde
(Cebes) e no conselho editorial da revista Saúde em Debate. Essa primeira e breve ocupação de espaço contribuiu para que a vigilância
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sanitária integrasse, ainda que não centralmente, a agenda da Reforma
Sanitária, com o reconhecimento explícito da baixa prioridade a ela
atribuída – Comissão Nacional da Reforma Sanitária (CNRS), Documentos 3 –, e fosse apontada, na 8ª Conferência Nacional de Saúde,
bem como nas que se seguiram, a necessidade de uma conferência
específica (DE SETA, 2007).
Por outro lado, a incorporação da vigilância sanitária à agenda reformista deve ter sido facilitada pela eclosão de tragédias sanitárias, dentre
as quais a contaminação por transfusão de sangue em hemofílicos, que
suscitou o movimento “Salve o sangue do povo brasileiro”, capitaneado
por Herbert de Souza, e o acidente radiológico com o Césio 137, em
Goiânia, em 1987.

Sobre esse acidente se pode dizer que ele foi determinante para que o Conselho Nacional de Saúde emitisse a Resolução n. 6, de 21 de dezembro de
1988 (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 1989). Ela instituía o licenciamento
obrigatório dos estabelecimentos que lidam com radiações ionizantes pela
vigilância sanitária estadual, bem como a obrigatoriedade de um plano de
radioproteção, aprovado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).
Ressalte-se que, desde 1961, era prevista a ação de controle sanitário das
fontes de radiação ionizantes pelo Ministério (DE SETA, 2007).

Os sanitaristas ligados à Ensp que ocuparam a direção da então Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS/MS) por curto período
(SOUTO, 1996), demissionários dessa mesma Secretaria na impossibilidade política de organizar a conferência específica, promoveram a Conferência Nacional de Saúde do Consumidor, em 1986. Esta objetivava
“definir o papel do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária enquanto
organismo-atividade responsável por observar as condições, produtos
e serviços que podem afetar a saúde do consumidor” (CONFERÊNCIA
NACIONAL DE SAÚDE DO CONSUMIDOR, 1987).

Assista ao vídeo Sergio Arouca
fala sobre vigilância sanitária,
que se encontra disponível
no CD, na biblioteca do curso
ou para download em http://
www4.ensp.fiocruz.br/visa/
nossa-producao/?tipo=443

Com a ampliação dos movimentos sociais, a reorganização da sociedade civil e a maior integração dos movimentos dos consumidores brasileiros com o movimento internacional, organizaram-se vários órgãos,
estatais e da sociedade civil, voltados ao direito do consumidor (Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, Instituto Brasileiro de Defesa
do Consumidor e Procuradorias do Consumidor). Os movimentos
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de consumidores eram tão fortes que esse período culminou com promulgação da Lei n. 8.078/90, conhecida como Código de Defesa do
Consumidor (CDC). Pode-se assim dizer que:
a partir da década de oitenta, a crescente participação popular e de entidades representativas de diversos segmentos da
sociedade no processo político moldaram a concepção vigente de vigilância sanitária, integrando, conforme preceito
constitucional, o complexo de atividades concebidas para que o
Estado cumpra o papel de guardião dos direitos do consumidor
e provedor das condições de saúde da população... (EDUARDO;
MIRANDA, 1998).

A década de 1990 foi marcada por tragédias ocorridas nos serviços
de saúde, algumas delas representadas graficamente na Figuras 1.
A morte, em 1996, de cerca de 50 pacientes no Instituto de Doenças
Renais, em Caruaru/PE, por utilização de água contaminada com a
toxina microcistina desencadeou várias regulamentações e ações na
área da hemodiálise no Brasil. A morte de idosos internados na Clínica
Santa Genoveva, no Rio de Janeiro, deu origem a uma série de ações
voltadas às clínicas de idosos que vêm sendo, ainda hoje, aperfeiçoadas. E algumas tragédias se repetem, ainda que tenham provocado
diversas normas e intervenções da vigilância sanitária, como a morte
de bebês em berçários (Ceará, Rio de Janeiro, Roraima) e falsificação e
fraude de medicamentos.
Tem se afirmado que a fraude e a falsificação de medicamentos culminaram na criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, órgão
federal que substituiu a antiga Secretaria de Vigilância Sanitária do
Ministério da Saúde, pela Lei n. 9.782, de 26 de janeiro de 1999. Com
essa lei:

1. definiu-se a coordenação do sistema nacional de vigilância sanitária pela Anvisa;

2. aboliu-se a grande rotatividade dos postos de direção do órgão federal
(SOUTO, 1996), ao se instituir mandato para os dirigentes da Anvisa;

3. dispôs-se sobre a arrecadação das taxas de fiscalização, que foram
majoradas, e atribuíram-se extensas competências à agência; não se
dispôs, porém, sobre o financiamento do sistema;

4. não foram incorporadas, entre as atribuições e competências da
Anvisa, a vigilância em saúde do trabalhador (que apenas na esfera
estadual algumas vezes integrou a vigilância sanitária, não sem conflitos) e as atribuições mais gerais em relação ao ambiente.
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Fique ligado(a)!
A sigla SVS pode significar:
 Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (SVS/MS), criada

em 1990, a partir da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério
da Saúde (SNVS/MS), e em 1999, substituída pela Anvisa;
 Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS), criada a partir do Cenepi,

em 2003.

Após 2000, outros episódios ganharam os jornais brasileiros: o contraste radiológico Celobar, responsável por cerca de 20 mortes, e o
produto ocular Methyl Lens, responsável por casos de cegueira; mais
recentemente, os surtos relacionados a micobactéria não tuberculosa
foram os mais significativos.
Quando da constituição da Anvisa, estruturou-se no Serviço Federal de
Vigilância Sanitária um novo campo de atuação, a vigilância sanitária
de serviços de saúde, que, mesmo de forma pontual, já integrava a agenda
de algumas vigilâncias sanitárias estaduais. Incorporaram-se ao escopo
das ações da Agência outras iniciativas que se desenvolveram no âmbito
de outras secretarias do Ministério, tais como o controle de infecção em
serviços de saúde e a questão da qualidade e segurança do sangue.
Iniciativas como a constituição de uma rede de hospitais-sentinela, da
notificação e de busca ativa de eventos adversos relacionados a produtos e serviços a ela sujeitos e as evidenciadas nos processos de regulamentação e regulação sanitária internacional têm caráter permanente
na agenda do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e, mais especificamente, na do seu órgão federal.
Outras iniciativas mais pontuais de assunção de algumas políticas –
por exemplo, as voltadas à certificação e acreditação – têm estado na
agenda da vigilância sanitária que, para eliminar ou minimizar riscos
no consumo de produtos e na prestação de serviços, tem o cerne de seu
trabalho no binômio “qualidade e segurança” de produtos, tecnologias
e serviços.

Como regulamentação sanitária
internacional destacam-se os
processos de harmonização da
legislação sanitária entre países,
notadamente no Mercado Comum
do Sul (Mercosul); como regulação
sanitária internacional, destacamse os processos relacionados à
atuação em portos, aeroportos,
fronteiras e recintos alfandegados,
de competência legal exclusiva
da esfera federal, tanto no que
concerne à circulação de pessoas
quanto de bens.
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Entre as competências da Anvisa consta conceder e cancelar certificados
de boas práticas de fabricação às empresas produtoras de medicamentos.
A Anvisa sucedeu o Ministério da Saúde na função de certificar o acreditador
(Portaria MS/GM n. 538, de 17 de abril de 2001, que reconhece a Organização
Nacional de Acreditação (ONA) como instituição competente e autorizada a
operacionalizar o desenvolvimento do processo de acreditação hospitalar no
Brasil), mediante as Resoluções RE n. 921, de 29 de maio de 2002, e RDC
n. 12, de 26 de janeiro de 2004.

A estruturação do Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária e a gestão descentralizada
da política
Alguns diplomas legais da década de 1970 dispunham sobre o papel
dos órgãos de vigilância sanitária das três esferas de governo, mas só
em meados dos anos 1980 a necessidade de descentralização e de maior
articulação entre os serviços de vigilância sanitária das três esferas de
governo foi explicitada no Relatório da Conferência Nacional de Saúde
do Consumidor, de 1986. Contudo, a constituição de um sistema aflorou nos documentos legais quase 20 anos depois da instituição do
SNVE, com a Portaria n. 1.565, de 26 de agosto de 1994.
Essa portaria não chegou a ser implementada na esfera federal nem
revogada formalmente e inspirou a estruturação de alguns serviços
estaduais. Com ela, de um lado, buscava-se romper a fragmentação
das ações de vigilâncias sanitária, epidemiológica e em saúde do trabalhador e se enfatizava a municipalização das ações, incorporando, não
à vigilância, mas ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS),
as demais ações de saúde, inclusive as assistenciais. De outro lado, a
Portaria definia competências das esferas de governo nas ações de vigilância sanitária, assumia o caráter intersetorial dessas ações e a necessidade de articulação com outras instâncias.
Mas, após quatro anos de sua vigência, uma auditoria do Tribunal de
Contas da União (TCU) relacionou as fragilidades do Sistema Nacional
de Vigilância Sanitária (SNVS): a estrutura da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (SVS/MS) era insuficiente para
o desempenho de suas atividades; 63% dos estados não detinham
pessoal qualificado, 33% enfrentavam carência de equipamentos,
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veículos, legislação apropriada ou informações sobre as unidades
a serem fiscalizadas e 58% não acompanhavam a atuação da esfera
municipal na área. Em 66% dos municípios auditados, o número de
agentes era insuficiente (DE SETA, 2007).
Como já foi visto, a Lei n. 9.782/99 (BRASIL, 1999c) instituiu o Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e criou a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), autarquia especial vinculada ao Ministério da Saúde, que substituiu a antiga Secretaria de Vigilância Sanitária.
Dotada de autonomia administrativa e financeira, seus dirigentes têm
estabilidade após serem sabatinados pelo Senado Federal.

Componentes e funcionamento do SNVS
O SNVS pode ser visto em sentido restrito, tendo por base o que está
expresso nas normas legais; em sentido ampliado, com base na resolução de um dado problema, como é explicitado a seguir.

Componentes do SNVS em sentido restrito
Em sentido restrito, integram o SNVS, além da Anvisa:
 os órgãos ou serviços de vigilância sanitária dos estados e municípios;
 o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS),

da Fundação Oswaldo Cruz;
 os Laboratórios de Saúde Pública (Lacen).

Nos estados e municípios, por vezes são órgãos, por vezes são “serviços” (departamentos ou setores que cumprem essa função na estrutura
das secretarias), que se estruturam de variadas maneiras. Alguns assumem o formato institucional de Agência Estadual de Vigilância Sanitária, como na Paraíba; outros combinam em sua estrutura a vigilância
ambiental, como no caso da Bahia; em alguns estados e municípios
pode-se encontrar na mesma estrutura as vigilâncias: sanitária, em
saúde do trabalhador e/ou ambiental. Alguns poucos ainda agregam a
vigilância epidemiológica. Os serviços estaduais e municipais de vigilância sanitária, majoritariamente, são integrantes da Administração
Direta, e variam também em relação à autonomia administrativa e
financeira do núcleo central de suas respectivas secretarias de saúde
(DE SETA; SILVA, 2001).

291

QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO Sus

O INCQS é uma unidade da Fundação Oswaldo Cruz que atua como
órgão de referência nacional para as questões tecnológicas e normativas relativas ao controle da qualidade de insumos, produtos, ambientes
e serviços vinculados à vigilância sanitária. Além do ensino de pós-graduação, realiza análises laboratoriais previstas na legislação sanitária;
emite documentos e normas; participa de inspeções, por exemplo, de
indústrias e hemocentros; avalia processos de registro de produtos;
desenvolve, valida e/ou implanta novas metodologias analíticas; estabelece materiais de referência; capacita recursos humanos externos;
assessora os Lacen; atende a consultas, perícias e elabora e distribui
documentos técnicos e materiais de referência.
Os Lacen, pertencentes às secretarias de estado de saúde e distribuídos
nacionalmente, que vimos anteriormente voltados para a vigilância
epidemiológica e ambiental, também têm um componente de Laboratórios Oficiais de Controle da Qualidade de Produtos e Bens de Saúde.
As análises de interesse da vigilância sanitária são, notadamente, de
produtos.
O Conass tem sete câmaras
temáticas (CT); uma delas é a
de Vigilância Sanitária (CT Visa),
composta pelos coordenadores
estaduais de vigilância sanitária.
As CTs são fóruns de assessoria aos
órgãos de direção sobre questões do
seu âmbito de atuação. A CT Visa
funcionou durante algum tempo
como uma instância de explicitação
e representação dos interesses dos
estados, especialmente frente à
Anvisa (DE SETA; SILVA, 2001).
O Conasems conta com dez
núcleos temáticos; um deles é o
Núcleo Estratégico de Vigilância e
Promoção, que também se ocupa
da vigilância sanitária.

É nessa composição restrita que tem sido tomadas decisões no Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária, no máximo se expandindo com a
participação de representações das comissões intergestoras, em especial o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (Conass);
o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems);
e a Secretaria de Vigilância em Saúde.
Os conselhos distritais, estaduais e municipais de saúde são colegiados
participativos, fundamentais para o controle social. A participação da
população na gestão do Sistema Único de Saúde, estabelecida pela Lei
n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, deve ocorrer de duas maneiras:
pelas conferências e pelos conselhos de saúde. No tocante à Vigilância Sanitária, a Lei n. 8.080/90 instituiu a Comissão Permanente de
Vigilância Sanitária e Farmacoepidemiologia, que só em 2005 passou
a funcionar regularmente. Em consulta ao site do Conselho em 29
de abril de 2009, não mais foi encontrada a Comissão Permanente de
Vigilância Sanitária e Farmacoepidemiologia.

Componentes do SNVS em sentido amplo
Em sentido ampliado, ou seja, considerando o funcionamento do
SNVS para resolver um problema, outros componentes, além dos já
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citados no item anterior, integram-se ao sistema. São órgãos da saúde,
de outros setores governamentais ou da sociedade civil, como representado na Figura 2.
Figura 2 – Representação gráfica do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária

Fonte: Mostra Cultural Vigilância Sanitária e Cidadania (2006).

A Figura 2 busca representar a natureza multidisciplinar e intersetorial
da vigilância sanitária, que precisa interagir com outros setores governamentais e da sociedade. Algumas ações – como o monitoramento
da qualidade da água para consumo humano – e algumas áreas de
atuação – como saúde do trabalhador, alimentos, radiações, saúde e
meio ambiente – são de competência de mais de um órgão, interno ou
externo ao Sistema Único de Saúde.
Outro exemplo é o da limpeza urbana e do saneamento básico, em
que grande parte das ações é de responsabilidade direta de outros
órgãos, dentre eles as companhias de lixo urbano, o Ministério do
Meio Ambiente, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e o Conselho Nacional de Energia Nuclear. Mas como eles têm importância
para a saúde, são de interesse direto ou indireto da vigilância sanitária.
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A ela interessa, principalmente, a geração, coleta, armazenamento e
disposição final dos resíduos dos serviços de saúde, dos medicamentos
vencidos, dos resíduos industriais que são despejados voluntária ou
involuntariamente nos rios e mananciais e que são capazes de contaminar o meio ambiente.
Pelo caráter do setor produtivo, sujeito à vigilância sanitária, conforme
já mencionado, a circulação dos chamados “bens de saúde” (medicamentos, alimentos, produtos médicos) tem interfaces com outros
ministérios, como o de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e o da Ciência e Tecnologia.
Agir em prol da cidadania e dos direitos do consumidor é uma das mais
arrojadas e consequentes atribuições da vigilância sanitária, e o movimento dos consumidores tem sido importante fator indutor da ação
da vigilância sanitária. O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor,
no Brasil, tem órgãos estaduais de defesa do consumidor, organizações
não-governamentais de defesa do consumidor e uma legislação que é
considerada uma das melhores do mundo, a já citada Lei n. 8.078, de
11 de dezembro de 1990, o Código de Defesa do Consumidor.
A vigilância sanitária integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, e o trabalho conjunto com esses órgãos, bem como com o Ministério
Público e a Promotoria Pública, melhora a efetividade das ações de vigilância sanitária. Alguns estados têm feito ações pioneiras nesse sentido,
como as inspeções sanitárias de serviços de hemodiálise, realizadas em
conjunto com a Associação de Renais Crônicos, no Rio de Janeiro.

O aumento da capacidade financeira da Anvisa e a
descentralização
Com a criação da Anvisa, houve crescimento na dotação orçamentária
e na execução orçamentária da vigilância sanitária federal. Suas receitas provêm do Orçamento Geral da União – 44,9% dos recursos em
2005 –, e de recursos próprios – principalmente arrecadação de taxas
e multas que, no mesmo ano, corresponderam a 55,1% (AGÊNCIA
NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2005).
Esse aumento da capacidade financeira da Agência, no momento da
implementação da NOB 01/96, propiciou repasses financeiros regulares e automáticos para os municípios. A partir de março de 1998,
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a título de incentivo, como componente do Piso de Atenção Básica,
parte Variável (PAB Variável), os municípios passaram a receber o Piso
Básico de Vigilância Sanitária (PBVS, também chamado de PAB VISA);
a partir de agosto de 2000, os estados passaram a receber um valor per
capita por habitante/ano denominado Média e Alta Complexidade em
Vigilância Sanitária (MAC Visa); depois de outubro de 2001, o repasse
conhecido pela sigla TFVS ou como MAC-fato gerador. Esse repasse
representa a repartição do produto da arrecadação das Taxas de Fiscalização em Vigilância Sanitária recolhidas à Anvisa.

Fique ligado(a)!
A sigla TFVS significa três coisas diversas, a depender do contexto: Taxa de
Fiscalização em Vigilância Sanitária, Teto Financeiro de Vigilância Sanitária e,
mais recentemente, Teto Financeiro da Vigilância em Saúde.

De 1998 a 2003, o financiamento federal das ações de vigilância sanitária ocorreu da seguinte maneira:

1. repasses para os municípios com base em um valor per capita de
R$ 0,25 por ano, multiplicados pela população residente, efetivados
desde o primeiro semestre de 1998 a título de Incentivo às Ações
Básicas de Vigilância Sanitária (PBVS);

2. repasses para os estados, compostos de duas parcelas:
a) repartição das Taxas de Fiscalização em Vigilância Sanitária (TFVS
ou MAC-fato gerador), a partir de outubro de 2001;
b) repasse para o financiamento das Ações de Média e Alta Complexidades em Vigilância Sanitária (MAC Visa), a partir de agosto de 2000.
Para fomentar a descentralização, estava previsto que, do valor per
capita de R$ 0,15/hab/ano multiplicado pela população de cada unidade federada, destinados aos estados, no mínimo R$ 0,06/hab/ano
seriam repassados aos municípios como incentivo à municipalização.
Como foi visto, a partir de dezembro de 2003 parte das ações básicas
de vigilância sanitária – inspeções em estabelecimentos do comércio
de alimentos; drogarias/ervanarias e postos de medicamentos; creches;
estabelecimentos de ensino fundamental; estações rodoviárias e ferroviárias – passou a integrar a Programação Pactuada Integrada da Vigilância em Saúde (PPI/VS).
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Com a edição da Portaria MS/GM n. 2.473/2003, estabeleceu-se adicionalmente um repasse fundo a fundo, aos municípios que pactuassem,
após aprovação da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e homologação
pela Comissão Intergestores Tripartite (CIT), da importância correspondente ao somatório das seguintes parcelas: a) valor mínimo de R$ 0,10
(dez centavos) per capita/ano, a ser deduzido do teto estadual; e (b) valor
de R$ 0,10 (dez centavos) per capita/ano, a ser alocado pela Anvisa.
Com a implementação dessa Portaria, o volume de recursos para os
municípios aumentou, perfazendo um mínimo per capita de R$ 0,20, à
custa da redução dos repasses para os estados e do repasse complementar de R$ 0,10 por habitante/ano, aportado pela Anvisa. Como resultado dessa política, 616 municípios do país aderiram à descentralização
das ações de média e alta complexidades; aproximadamente 66% deles
tinham menos de 50.000 habitantes.
A contrapartida dos estados e municípios aos recursos federais, sempre que prevista, deveria ser de valor equivalente a, no mínimo, os
mesmos percentuais dos orçamentos estadual e municipal destinados
a ações de vigilância sanitária no ano anterior. Não se encontraram
dados acerca do montante dessa destinação, o que sugere ser exigência
meramente formal; são necessários estudos sobre o aporte de recursos
pelas esferas estadual e municipais para o financiamento das ações de
vigilância sanitária realizadas em seu território.
Após a instituição dos repasses regulares, os montantes federais repassados a estados e municípios que constituíam o Teto Financeiro da Vigilância Sanitária (TFVS) foram da ordem de R$ 67.100.000,00 no ano 2000
e de R$ 104.302.751,80 em 2005, em valores nominais dos respectivos
anos (Fonte: Relatórios de Gestão da Anvisa, de 2000 a 2005).
Considerados os anos extremos do período, verificou-se crescimento da
ordem de 35,67%, sobretudo à custa dos recursos do Termo de Ajustes
e Metas (TAM), que cresceram 54,8%. Além da correção dos montantes
pela variação populacional no período, realizada com base nas estimativas do IBGE, esse crescimento pode ser explicado pela gradativa entrada
em vigor dos repasses – a exemplo da repartição MAC Visa, a partir de
agosto de 2000, e da Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária (TFVS),
a partir de outubro de 2001. Houve também maior aporte de recursos
da Anvisa para municípios, a partir de 2004, para financiar a proposta de
descentralização contida na Portaria n. 2.473/03.
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A transferência de recursos financeiros para os estados estava vinculada
ao Termo de Ajustes e Metas (TAM), que previa metas organizativas e
finalísticas centradas na inspeção sanitária (DE SETA; SILVA, 2006).
A descentralização das ações de vigilância sanitária após a NOB 01/96
seguiu regras próprias. Embora tenha adotado a classificação das ações de
vigilância segundo níveis de complexidade, conforme proposto pela Portaria SAS n. 18, de 21 de janeiro de 1999, a exemplo da área assistencial,
não se efetivou nenhum repasse por serviços produzidos nem se vinculou
a realização de certo tipo de ações a uma dada modalidade de gestão, na
qual o ente estava enquadrado (DE SETA; SILVA, 2006, p. 201-204).

A classificação das ações de
vigilância em alta, média e baixa
complexidades, constante dessa
portaria, não é mais vigente.

Para os estados, essa condicionalidade nas transferências financeiras – a
adesão ao TAM – exerceu uma indução que resultou na estruturação e
modernização de quase todos os serviços estaduais de vigilância sanitária. Eles ficariam com a responsabilidade de promover a descentralização
das ações de vigilância sanitária no âmbito de seu território. A avaliação,
por parte da Anvisa, de que isso não ocorreu a contento, bem como
a existência de saldos financeiros dos recursos repassados aos estados,
motivou, após 2003, a introdução da esfera municipal no processo de
pactuação. Rompeu-se a regra até então estabelecida da interlocução
privilegiada (quase exclusiva) da Anvisa com a esfera estadual.
Para os municípios, as transferências financeiras eram realizadas sem
ter como contrapartida a realização de ações, nem mesmo as classificadas como de baixa complexidade (ou básicas). Com a entrada do município no processo de pactuação da vigilância em 2003, constituiu-se o
Comitê Consultivo de Vigilância Sanitária (CIT/VISA) da Tripartite (CIT).
Nesse Comitê se procedeu à discussão de novas diretrizes para descentralização e financiamento que, após a aprovação pela CIT, transformaram-se na Portaria n. MS/GM 2.473/2003, que definiu as responsabilidades das três esferas de governo quanto ao sistema, fluxos de decisão
para descentralização das ações de média e alta complexidades em
vigilância sanitária e mudanças nos repasses federais, com incorporação da esfera municipal ao processo até abril de 2006. Depois disso, ele
se esvaziou politicamente, ao mesmo tempo que se reforçou o Grupo
Técnico de Vigilância em Saúde (GTVS), da Câmara Técnica da CIT, no
qual a Anvisa tem um representante, ao lado da representação da SVS,
mas os representantes das duas outras esferas de governo geralmente
não são ligados à vigilância sanitária, como anteriormente acontecia,

A Portaria MS/GM n. 2.473/2003,
baseada em níveis de complexidade
das ações, foi revogada pela Portaria
n. 1.998/07, que estabeleceu
nova sistemática de repartição dos
recursos federais. Atualmente está
em vigor a Portaria MS/GM n. 133,
de 21 de janeiro de 2008, que
atualizou os valores da 1.998/07.
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especialmente em relação à representação da esfera estadual, que,
reitera-se, era exercida pela Câmara Técnica de Vigilância Sanitária do
Conass, por delegação.
A coordenação do processo de descentralização das ações de vigilância sanitária, no final dos anos 1990 e início dos 2000, encontrou um
contexto federativo diverso daquele dos anos 1970. Tal como sucedeu na construção do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica,
a construção do SNVS se iniciou pelo componente estadual. Só que,
em curto espaço de tempo (três a cinco anos), passou a incorporar
também as demandas municipais em um contexto democrático, o que
representa um processo mais difícil do que sob um governo autoritário
(ARRETCHE, 1999).
De todo modo, a coordenação federativa que, mediante o TAM, contribuiu para a estruturação dos serviços estaduais não chegou a se efetivar para a esfera municipal. Até 2004, esta recebia os repasses federais
sem ter o compromisso da realização de ações e sem que houvesse exigência de certificação, como aconteceu na vigilância epidemiológica.
A incorporação de algumas ações de vigilância sanitária à PPI/VS ainda
não foi suficientemente analisada.

A vigilância sanitária no SUS e o pós-Pacto
de Gestão
De 2005 a 2007 iniciou-se um processo que congregou os serviços de
vigilância sanitária das três esferas de governo, chegando à elaboração e à aprovação do Plano Diretor de Vigilância Sanitária (PDVISA).
O PDVISA, que foi identificado como uma necessidade nas recomendações da 1ª Conferência Nacional de Vigilância Sanitária, nasceu de uma
deliberação do Comitê Consultivo Tripartite de Vigilância Sanitária e
se desenvolveu num processo de mobilização dos serviços de vigilância sanitária, com participação de algumas instituições acadêmicas. Ele
contém um elenco de diretrizes, organizadas em cinco eixos:
 organização e gestão do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária,

no âmbito do SUS;
 ação regulatória: vigilância de produtos, de serviços e de ambientes;
 a vigilância sanitária no contexto da atenção integral à saúde;
 produção do conhecimento, pesquisa e desenvolvimento tecnológico;
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 construção da consciência sanitária: mobilização, participação e

controle social.
Submetido e aprovado à CIT e ao Plenário do Conselho Nacional de
Saúde (Resolução n. 367, de 14 de fevereiro de 2007), o PDVISA foi
publicado como Portaria GM/MS n. 1.052, de 8 de maio de 2007.
O mais importante é que, enquanto se desenvolvia o PDVISA, no
âmbito mais geral da gestão se estava processando a revisão normativa do SUS, que culminou no Pacto 2006 e na retomada de alguns
instrumentos de planejamento, de avaliação e o relatório de gestão, no
bojo do PlanejaSUS. Disso tudo resultou que os planos de ação da vigilância sanitária tivessem consonância com o que se discutia naquele
momento, que eles se articulassem com os instrumentos mais gerais
de planejamento governamental instituídos mediante a Constituição
Federal de 1988 e que a Agência pudesse apoiar estados e municípios
na elaboração desses planos de ação.
Para isso, desenvolveram-se instrumentos que foram publicados no
site da Anvisa e se garantiu o cumprimento do estabelecido na Programação de Ações Prioritárias da Vigilância em Saúde (PAP VS) de 2007.
A meta era 100% dos estados com planos de ação e 30% do total de
municípios.
Desde o Pacto de Gestão, dois incentivos foram acrescidos ao componente de Vigilância Sanitária do Bloco de Financiamento da Vigilância
em Saúde, utilizando o volume de recursos não repassados aos municípios: um destinado ao componente dos Lacen que realiza análises de
interesse da vigilância sanitária (Portaria n. 3.202, de 18 de dezembro
de 2007), e o incentivo para gestão de pessoas (Portaria n. 3.080, de 23
de dezembro de 2008).

Se interessar a você, acesse
o Guia de orientações para
a elaboração do plano de
ação em vigilância sanitária,
elaborado pela Anvisa em
2007 e disponível no CD e
na biblioteca do curso.

A nova sistemática incluiu um “elenco norteador das ações de vigilância”,
que é uma relação de ações classificadas em estruturantes (que visam à
organização e estruturação dos serviços municipais) e estratégicas (que
objetivam o controle e gerenciamento dos riscos sanitários), tal como
consta no Quadro 1 a seguir, que não substitui o conteúdo respectivo
publicado no Anexo IV da Portaria n. 1.998, de 21 de agosto de 2007.
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Quadro 1 – Elenco norteador das ações de vigilância sanitária
Grupo I: Ações para estruturação e fortalecimento da gestão
Área de estruturação

Parâmetros
Profissional ou equipe de VISA investida na função por ato legal.
Instrumento legal de criação da VISA, com definição de atribuições e
competências.

1. Estrutura legal

Inclusão na estrutura organizacional da respectiva Secretaria de Saúde.
Código Sanitário ou instrumento que viabilize a utilização de
legislação estadual e/ou federal.
Espaço físico para o desenvolvimento das atividades.

2. Estrutura física e
recursos materiais

Canais de comunicação: telefone/fax/internet.
Equipamentos específicos para fiscalização, impressos (termos legais).

3. Estrutura
administrativa e
operacional

4. Gestão de pessoas

Cadastro de estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária.
Sistema de informação.
Normas para padronização de procedimentos administrativos e fiscais.
Profissional ou equipe de VISA em número adequado ao
desenvolvimento das atividades.
Plano de capacitação.

Grupo II: Ações estratégicas para gerenciamento do risco sanitário
Área de intervenção

Procedimentos
Inspeção sanitária.

1. Produtos, serviços
e ambientes de
interesse à saúde

Coleta de amostra para análise.
Notificação.
Investigação.
Atividade educativa para profissionais do setor regulado.

2. Educação e
comunicação
em saúde para a
sociedade

Elaboração de materiais educativos.

3. Ações integrais
de saúde

Ações de notificação, investigação e inspeção conjuntas com a
Vigilância Epidemiológica, Ambiental, Saúde do Trabalhador e
Assistência.

Divulgação de alerta sanitário.
Atendimento à denúncia/reclamação.

Participação nos processos de educação destinados às equipes de
saúde da família e agentes comunitários de saúde.
4. Ações intersetoriais

Ações de intervenção no risco sanitário em parceria com Agricultura,
Saneamento, Educação, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia etc.

5. Ações laboratoriais

Fomentar estrutura laboratorial para ações de monitoramento de
produtos.

Fonte: Portaria n. 1.998, de 21/08/2007 (BRASIL, 2007c, Anexo IV).
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O rateio dos recursos federais se dá com base em dois componentes,
denominados “piso estruturante e piso estratégico”, cuja contrapartida é a realização de alguma ação do elenco norteador, conforme já
especificado. De fato, são dois valores per capita diferentes, unificados
nacionalmente.
Para o piso estruturante, parte-se da avaliação segundo a qual o serviço
estadual de vigilância sanitária está estruturado. Então, só os municípios o recebem, no valor de R$ 0,36 por habitante por ano, exceto para
municípios com até 20 mil habitantes (aproximadamente 75% do total
de municípios existentes), que recebem R$ 7.200,00 por ano. O piso
estratégico corresponde a um valor per capita de R$ 0,21 por habitante/
ano e pode ser destinado a estados e municípios.
Em resumo, as regras estabelecidas para os repasses federais no processo de descentralização das ações de vigilância sanitária variaram
bastante ao longo do período, mas permaneceram sem alterações em
relação à não-exigência de certificação pela esfera de governo mais
abrangente e por ser utilizado para o cálculo dos montantes apenas um
único valor per capita para todo o país.

Algumas ações da vigilância sanitária podem gerar recursos fiscais pela fixação de taxas públicas ou pela cobrança de multas, em função de seu caráter
de ação típica de Estado. Mas ela não deve ser vista como autossustentável
financeiramente, pois isso gera um desvio potencialmente grave de sua finalidade de proteger a saúde. Por outro lado, a cobrança de taxa tem legitimidade, pois não cabe à sociedade em geral financiar a montagem de uma
empresa ou zelar pelos seus interesses.

A imposição de taxas é uma prerrogativa do poder público, mas a taxa
é captada contraprestação. Isso significa que ela é um valor recolhido
previamente em função de uma ação a ser efetivamente realizada pelo
Estado. Taxar não implica que a resposta final seja positiva para quem
demanda (ou seja, a concessão de um registro, de uma licença sanitária
é demandada e a taxa é cobrada. Se a licença será concedida ou não
dependerá do resultado da avaliação realizada).
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Para pesquisar
Em seu município já foi assinado o Termo de Compromisso de Gestão (TCG)
e elaborado o plano de ação da vigilância sanitária?
1. Se a resposta é positiva, responda:
• Qual o conteúdo desse plano de ação (indicadores e metas)?
• Houve alteração do montante repassado pela esfera federal ao seu
município após o Pacto de Gestão?
2. Se a resposta é negativa, procure saber as razões e comente.
Discuta essas questões com os membros da sua equipe e no fórum.

O Sistema Nacional de Vigilância em
Saúde Ambiental (SINVSA)
Serão utilizadas por vezes neste texto as denominações Vigilância em
Saúde Ambiental ou Vigilância Ambiental em Saúde para designar o
sistema nacional em construção (SINVSA, Sinvas) e as práticas que ele
abriga. No âmbito federal, a instância responsável é a SVS/MS, que
tem na sua estrutura a respectiva coordenação (CGVAM).

O surgimento do campo “ambiente e saúde”
O início da construção sistêmica
da vigilância ambiental em saúde
foi introduzido no Módulo 7, “As
vigilâncias do campo da saúde, o
risco como conceito fundamental e
a caracterização dos seus processos
de trabalho”, tendo a Rio-92 como
marco inicial.

A preocupação com o meio ambiente expandiu-se mundialmente,
sobretudo após a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente
Humano, realizada em 1972, em Estocolmo, depois da qual alguns países passaram a considerar o ambiente como um dos direitos humanos
fundamentais (FREITAS, 2005). No Brasil, a Política Nacional de Meio
Ambiente, promulgada na Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, tem
como objetivo:
a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao
desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana [...]
(BRASIL, 1981).
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Princípios da Política Nacional de Meio Ambiente
 Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerado

o meio ambiente como um patrimônio público.
 Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar.
 Planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais.
 Proteção dos ecossistemas.
 Controle e zoneamento de atividades potencial ou efetivamente poluidoras.
 Incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso

racional e a proteção dos recursos ambientais.
 Acompanhamento do estado da qualidade ambiental.
 Recuperação de áreas degradadas.
 Proteção de áreas ameaçadas de degradação.
 Educação ambiental em todos os níveis do ensino, inclusive a educação

da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa
do meio ambiente.

É fácil perceber que esta é uma área intersetorial, envolvendo, no Brasil, vários ministérios (Saúde, Meio Ambiente, Trabalho e Emprego,
Educação, Cidades, Ciência e Tecnologia, Cultura), com atribuições
ainda não muito bem delimitadas entre eles.
A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada em 1992, no Rio de Janeiro, foi o momento em que o
tema “ambiente” passou a ser inserido numa agenda global. A Agenda 21
pretendeu ser um plano para o meio ambiente e o desenvolvimento no
século XXI, buscando-se implementar uma estratégia para o desenvolvimento sustentável (FREITAS, 2005).
No Brasil, em 2001, foi constituído o Grupo de Trabalho para Assuntos Internacionais em Saúde e Ambiente, que visava a discutir o tema
“saúde e meio ambiente” no âmbito do direito internacional, e assim,
por meio dele, o Ministério da Saúde vem participando da avaliação e
implementação da Agenda 21. Outros fóruns também se instituíram,
como a Comissão Permanente de Saúde Ambiental (Copesa), que possibilitou a construção da Política de Saúde Ambiental no Ministério da
Saúde, e a Comissão Coordenadora do Plano de Ação para a Segurança
Química (Copasq) (FRANCO NETTO; CARNEIRO, 2002).
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Conforme já foi dito, o conceito de Vigilância Ambiental em Saúde objetiva identificar mudanças no meio ambiente que possam comprometer a
saúde, agindo na prevenção e controle dos fatores de risco, inclusive os
desastres. Assim como as demais vigilâncias, é parte integrante do campo
da Promoção da Saúde e caracteriza-se pela necessidade de articulação
intrassetorial, especialmente com as demais vigilâncias, com os laboratórios de saúde pública, com o sistema de informação em saúde, com a
engenharia de saúde pública e com a saúde indígena, dentre outros.
Além da articulação intrassetorial, a integração intersetorial vem sendo
construída com a participação em fóruns intersetoriais como o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), o Conselho Nacional de
Recursos Hídricos (CNRH), o Conselho Nacional de Defesa Civil (Cedec)
e o Comitê Executivo Interministerial para a Proteção da Camada de
Ozônio (Prozon) (FRANCO NETTO; CARNEIRO, 2002).
As endemias, doenças
predominantemente rurais,
estiveram no centro da agenda da
saúde pública brasileira por quase
um século. Seu deslocamento
como prioridade nessa agenda seria
decorrente, principalmente, do
avanço da urbanização.

Até aqui foi enfatizado o componente mais recentemente introduzido
no campo “ambiente e saúde”. Mas, na sua tradução organizacional e
voltada para a ação, principalmente nos estados e municípios, também
se incorporam ações tradicionalmente desenvolvidas pelo setor saúde
de forma bastante centralizada, aquelas denominadas de controle de
endemias e zoonoses.
Essas atividades também iniciam seu processo de descentralização para
estados e municípios no bojo da implementação da NOB 96, mediante a
Portaria n. 1.399/1999, mais tarde substituída pela Portaria n. 1.172/2004,
como já foi visto. Mas, mesmo antes dessas portarias, discutia-se, no
processo de descentralização, a cessão de 26.000 agentes de endemias,
rede física e equipamentos da Funasa para os entes subnacionais.
As coordenações regionais da Funasa eram mais bem estruturadas que os
setores de epidemiologia de muitas secretarias estaduais (SILVA JÚNIOR,
2004), adicionando-se um atrativo a mais ao processo de assunção dessas responsabilidades pelos entes subnacionais, além do estabelecimento
do Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças (TFECD),
depois denominado Teto Financeiro da Vigilância em Saúde.

A estruturação do Sistema Nacional de
Vigilância em Saúde Ambiental
O Sistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental (SINVSA) foi
pensado tendo como objetivo geral “prevenir e controlar os fatores de
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risco de doenças e de outros agravos à saúde decorrentes do ambiente
e das atividades produtivas...” e tendo como objetivos específicos:
a) produzir, integrar, processar e interpretar informações, visando disponibilizar ao SUS instrumentos para o planejamento e execução de ações relativas às atividades de promoção da
saúde e de prevenção e controle de doenças relacionadas ao
meio ambiente;
b) estabelecer os principais parâmetros, atribuições, procedimentos e ações relacionadas à vigilância ambiental em saúde
nos diversos níveis de competência;
c) identificar os riscos e divulgar, para o SUS e para a sociedade,
as informações referentes aos fatores ambientais condicionantes e determinantes das doenças e outros agravos à saúde;
d) intervir com ações de responsabilidade do setor saúde ou
demandando para outros setores, visando eliminar os principais fatores ambientais de riscos à saúde humana;
e) promover, junto aos órgãos afins, ações de proteção da saúde humana relacionadas ao controle e recuperação do meio
ambiente; e
f) conhecer e estimular a interação entre saúde, meio ambiente e desenvolvimento, visando o fortalecimento da participação da população na promoção da saúde e qualidade de vida
(FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, 2003, p.12).

No âmbito do Ministério da Saúde, diversos órgãos e instituições realizam ações relacionadas ao meio ambiente. A SVS, pela Coordenação
Geral de Vigilância Ambiental (CGVAM), tem a responsabilidade de
implementar e coordenar o SINVSA.
Outros órgãos são importantes, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a
Assessoria de Assuntos Internacionais (AISA) do Ministério da Saúde.
A articulação com outros setores é igualmente importante para a sua
operacionalização. Na esfera federal, pode-se citar o Ministério do
Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Trabalho,
o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Educação e o
Ministério do Planejamento.
No âmbito do SUS, a responsabilidade pelos programas de vigilância
ambiental é exercida, no nível federal, pela Coordenação Geral de Vigilância Ambiental (CGVAM), criada no âmbito da Funasa em 1999, a
quem cabe desenvolver, na sua área de competência, o Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde (SINVAS).
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Muitas vezes há uma repartição
das atividades de controle de fatores
biológicos e não-biológicos. Por
exemplo, em 2003, na pactuação,
no estado da Bahia, das ações da
Vigilância Ambiental em Saúde
(VAS), as ações referentes aos
fatores não-biológicos ficaram
a cargo da Vigilância Sanitária;
as ações destinadas aos fatores
biológicos ficaram com a Divisão
de Vigilância Epidemiológica.

Em alguns estados, houve a criação de departamentos e programas
de vigilância ambiental, e as configurações institucionais são diferenciadas em cada nível de governo e no mesmo nível de governo,
variando de uma localidade a outra. Isso significa que não se instituiu
no estado ou município um formato de organização institucional para
essa atividade. Assim, nas secretarias estaduais e municipais de saúde
a vigilância ambiental em saúde tanto pode ser encontrada como um
serviço isolado quanto nas mais diversas combinações com as demais
vigilâncias (BARCELLOS; QUITÉRIO, 2006). Mas, na esfera municipal,
as ações relacionadas ao controle de vetores e reservatórios foram – e
se pode dizer que ainda são – executadas pelos serviços locais de vigilância sanitária.
A incorporação do controle dos fatores não-biológicos aos serviços da
esfera municipal e estadual é complexa e, de fato, ainda incipiente. Há
mandamentos constitucionais que incluem no campo do SUS a colaboração na proteção ao meio ambiente e algumas ações bem concretas de
fiscalização e inspeção de águas para consumo humano; participação
no controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização
de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Algumas
dessas ações têm sido exercidas pela vigilância sanitária, mas a complexidade da questão ambiental decorre em grande parte de ela ser
uma área de interface entre diversas disciplinas e setores, além de a
responsabilidade principal em relação ao ambiente ser desenvolvida
fora do setor saúde.
A Instrução Normativa n. 1, de 7 de março de 2005, definiu o SINVSA
e instituiu a SVS/MS como gestora nacional desse subsistema, que
compreende
o conjunto de ações e serviços prestados por órgãos e entidades públicos e privados, relativos à vigilância em saúde ambiental, visando ao conhecimento e à detecção ou prevenção
de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana,
com a finalidade de recomendar e adotar medidas de promoção da saúde ambiental, prevenção e controle dos fatores
de riscos relacionados às doenças e outros agravos à saúde,
em especial: I. água para consumo humano; II. ar; III. solo;
IV. contaminantes ambientais e substâncias químicas; V. desastres
naturais; VI. acidentes com produtos perigosos; VII. fatores físicos; e VIII. ambiente de trabalho... (BRASIL, 2005, art. 1º).
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Cabe ainda ao SINVSA elaborar indicadores e sistemas de informação
de vigilância em saúde ambiental para análise e monitoramento, como
o Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para
Consumo Humano (Siságua) e o Sistema de Informação de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Solo Contaminado (Sissolo);
promover intercâmbio de experiências e estudos, ações educativas e
orientações, e democratizar o conhecimento na área. No módulo anterior, foi abordado brevemente o Painel de Indicadores, que ainda é
relativamente pouco conhecido.
Além do enumerado na Instrução Normativa citada, alguns autores
comentam que a atuação do SINVSA não se restringe aos fatores nãobiológicos, mas que age igualmente sobre fatores biológicos, representados por vetores, hospedeiros, reservatórios e animais peçonhentos
(BARCELLOS; QUITÉRIO, 2006); essa divisão operacional entre fatores biológicos e não-biológicos não representa uma dissociação com
a vigilância epidemiológica (FRANCO NETTO; CARNEIRO, 2002).
Ao contrário, o parágrafo único, art. 1º, Instrução Normativa n. 1, de 7
de março de 2005, afirma que:
Os procedimentos de vigilância epidemiológica das doenças e
agravos à saúde humana associados a contaminantes ambientais, especialmente os relacionados com a exposição a agrotóxicos, amianto, mercúrio, benzeno e chumbo, serão de responsabilidade da Coordenação Geral de Vigilância Ambiental em
Saúde, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2005c, grifos nossos).

Ações de vigilância ambiental em saúde também têm sido introduzidas
nas pactuações de forma a contribuir para a estruturação do SINVSA.
Por exemplo, a PPI/VS de 2006 enfatizou o cadastramento de áreas
com populações expostas a solo contaminado por substâncias químicas
em municípios com população igual ou superior a 100.000 habitantes;
e a realização de Vigilância Ambiental em Saúde relacionada à Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiágua) em municípios com
população igual ou superior a 100.000 habitantes. O mapeamento das
áreas de solo contaminado não pretendeu ser extensivo e, sim, servir
de oportunidade para o desenvolvimento da capacidade de identificação dessas áreas.

A justificativa para essa prioridade
em relação aos municípios maiores
pode ser explicada pelo fato
de serem eles os que têm áreas
industriais e depósitos irregulares
de resíduos químicos em suas
periferias. Por isso, suas populações
estariam mais expostas a substâncias
químicas manipuladas nos processos
industriais e dispostas de forma
irregular no ambiente.

Pode-se dizer que, dentre as atribuições relacionadas à vigilância
ambiental, a que apresenta desenvolvimento relativamente maior na
implementação do monitoramento é a “Vigilância Ambiental em Saúde
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relacionada à Qualidade da Água para Consumo Humano” (Vigiágua).
Ressalte-se que, na maior parte dos municípios, a coleta de amostras é
realizada pelos serviços de vigilância sanitária.
Em 2003, 78% dos estados e o Distrito Federal alimentavam o Sistema
de Informação de Vigilância e Controle da Qualidade da Água de Consumo Humano (Siságua), mas apenas 19% dos estados avaliavam de
forma sistemática as informações com vistas à redução da morbimortalidade por doenças de veiculação hídrica (FREITAS; FREITAS, 2005).
As portarias do Ministério da Saúde n. 1.399, de 15 de dezembro de
1999, e n. 950, de 23 de dezembro de 1999, também definiram para a
vigilância ambiental em saúde, respectivamente, as responsabilidades
das três esferas e a forma de financiamento das ações, por meio do
Teto Financeiro de Epidemiologia e Controle de Doenças (TFECD) e da
Programação Pactuada e Integrada da Epidemiologia (PPI/ECD), atualmente PAVS, como visto anteriormente no tópico do SNVE.
Assim, como o conceito ainda se encontra em construção (FRANCO
NETTO; CARNEIRO, 2002), pode-se dizer que o SINVSA ainda se
encontra em estruturação. Silva Júnior (2004) aponta que até 2002 não
houve, efetivamente, a realização de qualquer atividade de vigilância
ambiental em saúde passível de ser aferida por indicadores e, sim, o
início do processo de estruturação dessa área, com um trabalho centrado
em atividades normativas e de capacitação de recursos humanos.
Barcellos e Quitério (2006) consideram que o SINVSA “ainda não
dispõe de informações ou instrumentos técnicos para sua operacionalização [...]” e apontam como dificuldades para a efetivação do
SINVSA a necessidade de reestruturação das ações nos âmbitos estadual
e municipal, a formação de equipe multidisciplinar capaz de integrar-se
a outros setores sociais e a inexistência de sistemas de informação para
a tomada de decisões.

Para refletir
Reflita sobre o processo de construção do SINVSA; como está estruturada
a vigilância em saúde ambiental no seu município; e que ações
têm sido implementadas.
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O “Sistema” de Vigilância em Saúde
do Trabalhador
O termo sistema encontra-se entre aspas porque, dentre as vigilância(S)
em saúde, a que se ocupa da saúde do trabalhador se assemelha pouco
a um sistema ou talvez – até o momento, pelo menos – se conforme na
atualidade como um “não-sistema”.
O caminho e o desenho organizacional que tomarão forma com a
incorporação da gestão e da coordenação das ações relativas à Saúde
do Trabalhador, na esfera federal, à Coordenação-Geral de Vigilância Ambiental (Portaria GM/MS n. 1.956, de 14 de agosto de 2007),
ainda não estão bem definidos. Ressalte-se que a Instrução Normativa n. 1, de 7 de março de 2005, que regulamenta a Portaria MS/GM
n. 1.172/2004, no que se refere às competências da União, estados,
municípios e Distrito Federal na área de vigilância em saúde ambiental, já definia os ambientes de trabalho entre os componentes sob responsabilidade da CGVAM, ao lado da água, solo, ar, os contaminantes
ambientais, desastres naturais e acidentes com produtos perigosos.

O surgimento do campo da “saúde do
trabalhador”
A construção do campo da saúde do trabalhador é traçada de maneira
precisa, e analiticamente rica, por Minayo-Gomez e Thedim-Costa
(1997). Esses autores destacam o advento da Revolução Industrial e
a emergência da Medicina de Fábrica, a partir do Factory Act, de 1833,
na Inglaterra. Essa Medicina de Fábrica, em que o médico no interior
das unidades representava, ao mesmo tempo, a tentativa de detectar
processos danosos à saúde e uma ajuda ao empresário para recuperar o
trabalhador, visando reintegrá-lo à linha de produção, seria o embrião
da Medicina do Trabalho.
Orientada pela teoria da unicausalidade, a Medicina do Trabalho tende
a isolar riscos específicos e atuar sobre suas consequências em função
de sintomas e sinais ou associando-os a uma doença legalmente reconhecida. Mas frequentemente as doenças originadas no trabalho só são
percebidas em estágios avançados, e isso é potencializado ou intensificado pela rotatividade da mão de obra no contexto da terceirização.
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Assim,
a passagem por processos produtivos diversos pode mascarar
nexos causais e diluir a possibilidade de estabelecê-los, excetuando-se os mais evidentes e considerada a hipótese remota
de exames admissionais que levem em conta a história laboral
pregressa (MINAYO-GOMEZ; THEDIM-COSTA, 1997).

Esses autores afirmam que, incorporando a teoria da multicausalidade,
“na qual um conjunto de fatores de risco é considerado na produção da doença, avaliada por meio da clínica médica e de indicadores
ambientais e biológicos de exposição e efeito [...]”, a saúde ocupacional
avança numa proposta interdisciplinar, com base na higiene industrial,
e relaciona ambiente de trabalho e o corpo do trabalhador.
Mas, dizem os autores,
se os agentes/riscos são assumidos descontextualizados das razões que se situam em sua origem, repetem-se, na prática, as
limitações da Medicina do Trabalho. As medidas que deveriam assegurar a saúde do trabalhador, em seu sentido mais
amplo, acabam por restringir-se a intervenções pontuais sobre
os riscos mais evidentes [...] (MINAYO-GOMEZ e THEDIMCOSTA, 1997).

Mesmo com a ênfase no uso de equipamentos de proteção individual,
em detrimento dos de proteção coletiva, e a normalização de formas
“seguras” de trabalhar (MINAYO-GOMEZ; THEDIM-COSTA, 1997),
torna-se possível atribuir ao trabalhador certo grau de responsabilidade pelos acidentes e pelas doenças que o acometem.
O movimento da Saúde do Trabalhador é visto, no Brasil, como a configuração de “um novo paradigma que, com a incorporação de alguns
referenciais das ciências sociais – particularmente do pensamento marxista –, amplia a visão da medicina do trabalho e da saúde ocupacional
[...]” (MINAYO-GOMEZ; THEDIM-COSTA, 1997). Esse movimento,
que considera o trabalhador como agente de mudanças, com saberes
e vivências acumuladas, individual e coletivamente, sobre seu próprio
trabalho (LACAZ; MACHADO; PORTO, 2002), surge sob a influência:
a) da Medicina Social latino-americana dos anos 1960 e início dos
anos 1970, que ampliou o quadro interpretativo do processo saúdedoença, inclusive em sua articulação com o trabalho; e
b) da experiência italiana com a reforma sanitária daquele país e do
Movimento Operário Italiano.
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Esse movimento floresceu na mobilização de setores da sociedade que
lutavam pela democratização do país e pelo direito de livre organização
sindical, na reflexão crítica sobre a limitação dos modelos vigentes de
atenção à saúde, nos setores sindicais em situação sanitária problemática e na ação interinstitucional de diversos atores informados por uma
perspectiva comum.
A 8a Conferência Nacional de Saúde, em 1986, define que,
Do conceito amplo de saúde e da noção desse direito como
conquista social, emerge a ideia de que o pleno exercício do
direito à saúde implica em garantir: trabalho em condições
dignas, com amplo conhecimento e controle dos trabalhadores sobre o processo e o ambiente de trabalho [...] (CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, 1986, item 5).

Como desdobramento dessa conferência, em dezembro de 1986 realiza-se a 1ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador (CNST),
na qual, de maneira mais enfática, aparece em pauta a inserção da
Saúde do Trabalhador como prática a ser desenvolvida no setor saúde
(LACAZ; MACHADO; PORTO, 2002).
A Constituição Federal de 1988 e a Lei n. 8.080/90 confirmam a Saúde
do Trabalhador como competência do SUS, embora de forma não exclusiva. A área de “exclusividade do SUS” diz respeito apenas à assistência,
mas não às atividades relacionadas à fiscalização dos ambientes de trabalho. E é relativamente a essa fiscalização que ocorrem as disputas de
poder com Delegacias Regionais do Trabalho e com os auditores fiscais,
como as apontadas, por exemplo, por Minayo-Gomez e Thedim-Costa
(1997) e Machado (2005).
Além da literatura, os conflitos podem ser inferidos pela falta de continuidade do funcionamento do Grupo Executivo Interinstitucional de Saúde
do Trabalhador (Geisat). Sobre o funcionamento desse fórum permanente,
que era previsto para se realizar mensalmente, registra-se que:
 Pela Portaria MS/MTE n. 18, de 09 de novembro de 1993, ele foi

instituído e passou a funcionar regularmente em 1994;
 Pela Recomendação n. 15, de 09 de maio de 1996, o Conselho Nacio-

nal de Saúde solicita gestões para a reativação do Geisat, e nessa recomendação consta que ele não teria funcionado no ano anterior (1995);

Grupo Executivo Interinstitucional de
Saúde do Trabalhador (Geisat) é um
fórum permanente, instituído em
1993, composto por representantes
dos Ministérios da Saúde, do
Trabalho e Emprego e da Previdência
e Assistência Social. Seus objetivos
são: definir estratégias de trabalho
integrado para a redução da
morbimortalidade relacionada ao
trabalho e promover a melhoria das
condições de saúde e segurança
do trabalhador. Com a Portaria
Interministerial MS/MTE/MPAS
n. 1.570, de 29 de agosto de 2002,
recomenda-se que, no âmbito
das unidades federadas, sejam
constituídas instâncias à semelhança
do Geisat.
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 Pela Portaria Interministerial MT/MS/MPAS n. 7, de 25 de julho

de 1997, que revoga a portaria de 1993, é (re)instituído o Geisat;
 Na Portaria Interministerial n. 153, de 13 de fevereiro de 2004,

destaca-se o objetivo do grupo por ela instituído de reavaliar o papel,
a composição e a duração do Geisat;
 Mediante a Recomendação n. 16, de 13 de março de 2008, do

Conselho Nacional de Saúde, pede-se novamente a sua reativação.
Sobre os avanços decorrentes do esforço de articulação intersetorial, no
âmbito do Geisat, podem-se registrar: a elaboração da Política Nacional
de Segurança e Saúde do Trabalhador (PNSST) e a preparação para a
3ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, realizada entre 24
e 27 de novembro de 2005, bem como a Convocatória Interministerial
dessa mesma Conferência.
Vale registrar que a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador teve suas diretrizes publicadas na Portaria 1.125/GM, de 06 de
julho de 2005. Todavia, essa Portaria foi suspensa por um mês quando
o Ministro Saraiva Felipe assumiu, e revogada totalmente no final de
2005. Um fato digno de nota é que tem constado a recomendação ao
Ministério da Saúde para a republicação dessa Portaria.

A Constituição Federal estabelece que compete à União organizar, manter e
executar a inspeção do trabalho (BRASIL, 2000, inciso XXIV, Art. 21).
Além do setor saúde, no nível nacional a saúde do trabalhador encontra-se
também, pela Constituição de 1988, como atribuição do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) no que diz respeito à inspeção do trabalho, que é realizada com base nos dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
nas normas regulamentadoras (NR), nas convenções internacionais ratificadas pelo Brasil e nas cláusulas dos contratos coletivos de trabalho (MINAYOGOMEZ; THEDIM-COSTA, 1997; SILVA; BARRETO JÚNIOR; SANT’ANA, 2003).

Além do MTE, também os Ministérios da Previdência Social (MPAS) e
do Meio Ambiente (MMA) e a Promotoria Pública têm responsabilidades, cabendo:
 à Previdência Social, o pagamento dos benefícios enquanto per-

dure a incapacidade decorrente de acidente do trabalho; os procedi-
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mentos de reabilitação profissional e reinserção no mercado; a coleta,
consolidação e divulgação de dados sobre ocorrência de acidentes
de trabalho.
 ao Ministério Público, a assistência jurídica às vítimas de aciden-

tes e doenças do trabalho e/ou a seus dependentes; a fiscalização e o
acompanhamento de denúncias de descumprimentos das Normas de
Segurança e Medicina do Trabalho; a impetração de ações de reparação de dano.
 ao Grupo Executivo Interinstitucional de Saúde do Trabalhador

(Geisat), a compatibilização e integração das políticas e práticas de
intervenção desenvolvidas pelo Estado (SILVA; BARRETO JÚNIOR;
SANT’ANA, 2003).

O desenvolvimento da Vigilância em Saúde do
Trabalhador no SUS
Lacaz, Machado e Porto (2002) apontam três momentos diferenciados
na inserção da atenção à saúde do trabalhador no SUS:

1. de 1978 a 1986: “efervescência de ideias e pressupostos que conformam o campo de práticas e saberes da Saúde do Trabalhador, que
inclui a atenção à saúde dos trabalhadores, enquanto uma prática de
saúde diferenciada”. Destacam-se nessa conjuntura: o ressurgimento
do movimento sindical; a criação dos Programas de Saúde dos Trabalhadores, datada de 1984, inicialmente em São Paulo, depois em
Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul, após a posse
dos governadores eleitos de forma direta, em 1982; realização da 8ª
CNS e da 1ª CNST;

2. de 1987 a 1990: “institucionalização das ações de Saúde do Trabalhador na rede básica de serviços de saúde, através das conquistas
no âmbito legal e dos avanços ao nível institucional [...]”. Os autores
frisam que “...a prática acumulada nos Programas de Saúde dos Trabalhadores (PST) no início dos anos 1980 garantiria a inscrição da
Saúde do Trabalhador como atribuição do SUS...”;

3. de 1991 e 2001: esta fase, marcada por “disputas corporativas
e pela ausência de mecanismos claros e efetivos de financiamento
para as ações do SUS [...]”, apresentou um “duplo movimento de
natureza contraditória [...]”. Por um lado, ampliaram-se os marcos
legais e a saúde do trabalhador “adquiriu status de instrumento operacional, contribuindo para uma maior institucionalização do campo”.
Realizou-se, em 1996, a 2ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, e são emitidas a Instrução Normativa de Vigilância em Saúde
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do Trabalhador (Portaria n. 3.120, de 01 de julho de 1998) e a Norma
Operacional de Saúde do Trabalhador – NOST/SUS (Portaria n. 3.908,
de 30 de outubro de 1998).
Lacaz (2005) destaca que a proposta dos PST é originária do setor saúde
e rompe com mais de 50 anos de monopólio do setor trabalho – no
que concerne à normatização e fiscalização por meio das Delegacias
Regionais do Trabalho – e das empresas, no que concerne à assistência
aos trabalhadores, por meio dos Serviços Especializados de Segurança
e Medicina do Trabalho (Sesmet). O autor afirma ainda que, na sua
implementação, os PST criaram “uma gama de instrumentos operacionais e jurídicos legais para viabilizar sua atuação, sempre buscando
importante interlocução com os setores do Trabalho e da Previdência
Social” (LACAZ, 2005).

Vinculada à Secretaria de Economia
e Planejamento do Governo do
Estado de São Paulo, a Fundação
Seade é um centro de referência
nacional no desenvolvimento,
produção e disseminação de
pesquisas, análises e estatísticas
socioeconômicas e demográficas.

A partir de meados dos anos 1990, no âmbito institucional, ocorreram
a “generalização de experiências estaduais no âmbito do SUS, iniciadas
na década anterior, e um processo de municipalização das ações de
saúde do trabalhador” (MACHADO, 2005). Isso resultou na significativa ampliação do número de programas, centros regionais, núcleos e
coordenações de saúde do trabalhador e na realização da 2ª Conferência
Nacional de Saúde do Trabalhador. Um estudo referente ao estado de
São Paulo, entretanto, aponta decréscimo no percentual de municípios
que realizam ações de saúde do trabalhador após a segunda metade
da década de 1990, segundo Pesquisa Municipal Unificada realizada
pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) (SILVA;
BARRETO JÚNIOR; SANT’ANA, 2003).
Dentre as ações levantadas no estudo do Seade estão: vistoria e fiscalização de ambientes de trabalho, intervenção preventiva em ambientes
de trabalho; oferta de atendimento especializado em saúde do trabalhador; oferta de reabilitação física a acidentados do trabalho; ações
educativas de prevenção de riscos e doenças.
Esses autores referem que duas variáveis – tamanho da população e
habilitação na modalidade gestão plena do sistema pela NOB 96 – interferiram positivamente na realização de ações de saúde do trabalhador
pelas prefeituras, o que tem similaridade com a pesquisa realizada por
Carvalho et al. (2005) a respeito da implementação da vigilância epidemiológica em municípios de Pernambuco.
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A vigilância em saúde do trabalhador apresenta, de um lado, diversidade
e riqueza de experiências locais. De outro, há heterogeneidade dessas
mesmas experiências e certo grau de instabilidade política e institucional
em sua implementação e manutenção. Machado (1997) considera que
as diferenças refletem as potencialidades regionais no que diz respeito à
força e à qualidade da organização dos trabalhadores quanto às questões
de saúde e, em termos institucionais, das políticas regionais e da estrutura organizacional, da capacidade instalada, da qualidade dos profissionais envolvidos e de influências advindas das instituições acadêmicas.
Lacaz, Machado e Porto (2002) consideram ser sua prática fugaz e
regionalizada. Concentra-se em poucos estados da Federação, especialmente nas regiões Sudeste e Sul, com destaque para o estado de
São Paulo, pela influência do movimento sindical e de sanitaristas da
Secretaria de Estado de Saúde. Fora do eixo Sudeste-Sul, apenas a
Bahia se destaca, segundo esses autores, devido ao papel estruturante
exercido pelo Centro Estadual de Saúde do Trabalhador (Cesat).
Mas essa fragilidade não se restringe à esfera municipal. Na esfera
federal, a Saúde do Trabalhador teve inserções diversas, antes de sua
ida para a SVS/MS. Ela se constituía como uma área técnica que integrava o Departamento de Ações Programáticas Estratégicas (Dape), da
Secretaria de Assistência à Saúde, do Ministério da Saúde (SAS/MS).
Ao Dape competia articular, além da Saúde do Trabalhador, os programas de Saúde Mental, da Mulher, do Jovem e Adolescente, da Criança,
do Idoso, do Penitenciário, dos Portadores de Deficiência e de Trauma
e Violência, orientando estados, municípios e Distrito Federal na sua
execução. Desde sua mudança para a SVS/MS, espera-se uma progressiva reversão dessa fragilidade.
Dias e Hoefel (2005) sintetizam o que, pelo menos até o passado
recente, aconteceu com a Saúde do Trabalhador como um todo no
setor saúde:
a Saúde do Trabalhador também foi formalmente incorporada
no organograma e práticas do Ministério da Saúde (MS) e nos
níveis estaduais e municipais do SUS. Entretanto, desde o início, a compartimentalização das estruturas vem dificultando a
implementação de uma atenção integral e integrada aos trabalhadores. Ao longo desses 15 anos, a Saúde do Trabalhador
tem sido colocada ora no âmbito da estrutura da Vigilância,
ora na Assistência ou em outras instâncias administrativas do
SUS, dependendo do formato institucional vigente [...]
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Para refletir
Seu município realiza ações de vigilância em Saúde do Trabalhador?
Em que instâncias do SUS a Saúde do Trabalhador (assistência e
vigilância) já esteve alocada em seu município? E sua atual inserção tem
viabilizado a atenção integral e integrada aos trabalhadores? Por quê?

Assistência à saúde do trabalhador à parte, a Instrução Normativa de
Vigilância em Saúde do Trabalhador no SUS (Portaria GM n. 3.120, de
1º de julho de 1998) pretendeu fornecer subsídios para o desenvolvimento de ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador no âmbito do
SUS. Ela é apresentada como uma primeira aproximação normativa aos
Programas Estaduais e Municipais de Saúde do Trabalhador e a outras
estruturas das secretarias estaduais e municipais de saúde, especialmente
as de vigilância epidemiológica e sanitária. Nessa Instrução Normativa, a
Vigilância em Saúde do Trabalhador (Visat) é definida como
uma atuação contínua e sistemática, ao longo do tempo, no
sentido de detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores
determinantes e condicionantes dos agravos à saúde relacionados aos processos e ambientes de trabalho, em seus aspectos tecnológico, social, organizacional e epidemiológico, com
a finalidade de planejar, executar e avaliar intervenções sobre esses aspectos, de forma a eliminá-los e controlá-los [...]
(BRASIL, 1998).

Mas, mesmo antes de sua ida para a SVS, a Vigilância em Saúde do
Trabalhador não constituía uma área desvinculada das demais vigilâncias, mas, ao contrário, buscava acrescentar estratégias de produção de
conhecimentos e mecanismos de intervenção sobre os processos
de produção, aproximando os diversos objetos comuns às práticas
sanitárias daqueles oriundos da relação entre o trabalho e a saúde.
Assim, uma das estratégias propostas foi promover e/ou aprofundar
a relação institucional com as demais vigilâncias na constituição de
equipes multiprofissionais para a execução de ações interdisciplinares
e pluri-institucionais. É certo que isso se dava de modo mais tranquilo
ou com maiores dificuldades, dependendo das conjunturas locais, ou,
em uma mesma localidade, podia variar ao longo do tempo.
A Portaria n. 3.908/GM, de 30 de outubro de 1998, conhecida como
Norma Operacional Básica de Saúde do Trabalhador (Nost/SUS),
complementar à NOB/SUS 1/96, buscou orientar e instrumentalizar
a realização das ações de saúde do trabalhador no âmbito de estados e
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municípios. Definiu as responsabilidades dos municípios em cada uma
das duas condições de gestão (Plena de Atenção Básica e Plena do Sistema) definidas pela NOB 01/96.
Silva, Barreto Júnior; Sant’Ana (2003) assim sintetizam os pressupostos básicos da Nost/SUS:
universalidade das ações, independentemente de vínculos
empregatícios formais no mercado de trabalho; integralidade
das ações, compreendendo assistência, recuperação de agravos e prevenção por meio de intervenções nos processos de
trabalho; direito à informação e controle social, com a incorporação dos trabalhadores e seus representantes em todas as
etapas da vigilância à saúde; e regionalização e hierarquização, através da execução das ações de saúde do trabalhador
em todos os níveis da rede de serviços, organizados num sistema de referência e contrarreferência, local e regional [...]

Pela Portaria n. 1.679, de 19 de setembro de 2002, criou-se a Rede
Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (Renast), com
atribuição prioritária de regulamentar a implementação da Política
Nacional de Saúde do Trabalhador (PNST). O pressuposto é de um
modelo de atenção integrado, que considere todo o processo saúdedoença do trabalho, no âmbito da promoção, da assistência e da vigilância, e que articule todos os dispositivos, equipamentos e serviços
do SUS, numa rede de abrangência nacional, com conexões organizadas nos diferentes níveis de gestão, com produção de informação e
a implantação de Centros de Referência em Saúde dos Trabalhadores
(Crest) (SILVEIRA; RIBEIRO; LINO, 2005). Essa rede foi ampliada posteriormente, mediante outras normas, como a Portaria n. 2.437/GM, de
7 dezembro de 2005. Um ponto nessa portaria é que o Cerest regional
deve dispor de delegação formal da vigilância sanitária nos casos em
que a saúde do trabalhador não estiver na estrutura da vigilância
em saúde ou da vigilância sanitária. Evidencia-se, assim, o esforço de
articulação intrassetorial da saúde do trabalhador.

Os Centros de Referência em Saúde dos Trabalhadores (Crest) passaram a
ter a sigla Cerest. Eles realizam ações de prevenção, promoção, diagnóstico,
tratamento, reabilitação e vigilância em saúde dos trabalhadores urbanos e
rurais, e fazem parte da Renast. Essa, por sua vez, é uma das estratégias de
implementação da Política Nacional de Saúde do Trabalhador.
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Dias e Hoefel (2005) consideram que os princípios e diretrizes que
norteiam a Renast e a PNST podem ser assim resumidos:
I) atenção integral à Saúde dos Trabalhadores; II) articulações intra e intersetoriais; III) informações em Saúde do Trabalhador; IV)
apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas; V) capacitação
permanente em Saúde do Trabalhador e VI) participação da comunidade na gestão das ações em Saúde do Trabalhador [...].

A responsabilidade pelo financiamento das ações e dos serviços é das
três esferas de governo; os repasses federais não devem ser os únicos
a ser empregados: a Renast conta com repasses de recursos federais
para o financiamento de suas ações, de acordo com a operacionalização de um Plano de Trabalho de Saúde do Trabalhador em estados e
municípios, e a sua implementação vem sendo a principal estratégia da
Política Nacional de Saúde do Trabalhador (PNST).
Dias e Hoefel (2005) consideram a Renast, conceitualmente, uma rede
nacional de informação e práticas de saúde, organizada com o propósito de implementar ações assistenciais, de vigilância e de promoção da
saúde no SUS, na perspectiva da Saúde do Trabalhador. Nela, os centros de referência passam a ter papel de destaque e a pactuar as ações
em seu território. Dentre as ações da Renast, encontram-se as de:
 prover suporte técnico às ações de assistência e vigilância da saúde

do trabalhador;
 recolher, sistematizar e difundir informações de modo a viabilizar

as ações de vigilância;
 facilitar os processos de capacitação e educação permanente para

os profissionais de saúde e para o controle social.
Pode-se dizer que na vigilância em saúde do trabalhador tem ocorrido, como nas demais vigilâncias, um avanço no que diz respeito à
produção de conhecimento e no desenho de propostas metodológicas
de intervenção. Entretanto, ainda é um processo inacabado, no qual
a complexidade da questão produção/trabalho ainda coloca enormes
desafios, dentre os quais a retaguarda laboratorial.
Dias e Hoefel (2005) relatam que, de cerca de 85 milhões de trabalhadores, apenas um terço é coberto pelo Seguro de Acidentes do Trabalho (SAT); a estimativa anual de ocorrência de agravos referentes ao
trabalho é de mais de milhão de trabalhadores Segundo as autoras,
entre 1999 e 2003 a Previdência Social registrou 1.875.190 acidentes
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de trabalho, 15.293 com óbitos e 72.020 com incapacidade permanente. Assim sendo, as autoras consideram que:
paradoxalmente, o SUS assume um papel social diferenciado
ao se colocar, de fato, na atualidade, como a única política pública de cobertura universal para o cuidado da saúde dos trabalhadores, obrigando à busca da redefinição das práticas de
saúde e à construção de um “novo modelo” de atenção [...]
(DIAS; HOEFEL, 2005).

A despeito da presença, desde a concepção da vigilância em saúde do trabalhador, da perspectiva inovadora de integração, observa-se ainda uma
“grande dificuldade de inserção institucional e relacionamento intrainstitucional [...]” (LACAZ; MACHADO; PORTO, 2002). A PNST e a Renast
emergem na busca desse “novo modelo” de atenção. Entretanto, apesar
dos avanços significativos no campo conceitual, que apontam um novo
enfoque e novas práticas para lidar com a relação trabalho-saúde, consubstanciados sob a denominação de Saúde do Trabalhador, depara-se,
no cotidiano, com a hegemonia da Medicina do Trabalho e da Saúde
Ocupacional e com a fragilidade na sua estruturação e articulação intra
e intersetorial. Essa fragilidade institucional pode ser agora suplantada
mediante sua nova inserção na estrutura do Ministério da Saúde e na
centralidade que pode vir a alcançar com essa nova inserção.
Por fim, como já se disse, para a Saúde do Trabalhador, são requeridas pactuações. E, embora aparentemente subfinanciada, ainda é muito recente que
a vigilância sanitária municipal tenha transferências financeiras regulares.

Atividade final do Módulo 8
Recupere o caso do Césio 137. Agora suponha que você é o dirigente da
vigilância sanitária e responda às questões a seguir.
1. Quais seriam as suas primeiras ações e que setores da própria Secretaria
de Saúde você tentaria envolver?
2. Pensando nas atribuições de cada uma das vigilâncias, como você coordenaria o trabalho e qual a sua proposta de ação para cada uma delas?
3. Proponha ações a serem executadas diretamente ou a serem demandadas a outros setores governamentais (demandas de operação). Consolide
sua resposta no formato de um plano de ação. Para subsidiar essa tarefa
utilize o Caderno de Funções Gestoras e seus Instrumentos.
Encaminhe a atividade ao tutor mediante a ferramenta Envio de Atividades,
disponível no AVA.
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