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ANTECEDENTES REMOTOS 

 Após o Descobrimento: práticas indígenas de cura. Xamanismo 

 Séculos XVI e XVII: os jesuitas praticavam a botica, atendendo 

brancos e indígenas 

 Século XVII: única medida em situação de pidemia era o 

isolamento dos doentes. Ex: epidemia de febre amarela em 

Pernambuco.  

 Século XVII: do paraíso ao inferno tropical. 

 Séculos XVIII e XIX: combate aos miasmas. Medidas tomadas: 

 Aterrar pântanos 

 Limpeza de casas e ruas 

 Criar cemitérios, tirar cemitérios das igrejas 

 Purificar o ar 



SÉCULO XIX 

 1808: chegada da família real ao Rio de Janeiro 

Nasce a polícia médica: controle-profilaxia, através de 

medidas coercitivas.  

 Perdura até o século XX 

As doenças eram associadas: 

 aos miasmas,  

 aos alimentos e  

 aos portos. 

 



SÉCULOS XIX E XX: miasmas 

 Teoria dos miasmas: as doenças eram causadas e transmitidas 
pelo ar e pela matéria orgânica putrefeita, além das águas 
estagnadas. 

 Tudo cai com os experimentos de Pasteur. 
 Fim da teoria da geração espontânea 

 Experimento do vaso em pescoço de cisne. 

 Para combater os miasmas, propunha-se: 
 urbanização da cidade,  

 com aterros de pântanos, 

 retificação de rios, 

 demarcação de ruas, 

 implantação de rede de água e coleta de esgoto,  

 organização dos cemitérios,  

 criação de normas higiênicas para enterro dos mortos. 



SÉCULOS XIX E XX: OS ALIMENTOS 

As doenças também podiam ser causadas pela 

alilmentação. 

Para enfrentá-las, era necessário combater o mal estado 

das carnes, peixes, farinha, vinhos, vinagres e azeites.  

 Surge, então, a necessidade de controlar o comércio de 

alimentos, os matadouros, os açougues, além de criar um 

curral para o gado que viria a ser abatido na cidade. 

Nasce a Vigilância Sanitária! 

 



SÉCULO XIX: OS PORTOS 

Outra causa atribuida às doenças era a circulação das 

pessoas e mercadorias pelos portos. 

Para eliminá-la, propôs-se a criação de um lazareto para 

quarentena dos escravos portadores de moléstias 

epidêmicas e cutâneas 

 Em 1846, um Decreto do Imperador, tornou obrigatória, 

em todo o Império do Brasil, a vacinação antivariólica 

 Vacinação de Jenner (“braço a braço”) 



Final do século xix: as epidemias 

 Último quarto de século XIX e início do século XX: imigração 
européia massiva para o Brasil 

 Estouram as epidemias: febre amarela, varíola, peste. 

 Araraquara perdeu metade de sua população em uma epidemia de 
febre amarela em 1897 

 Isso também ocorreu em todo o interior paulista 

 Medidas utilizadas no combate às doenças:  

 isolamento dos doentes + saneamento do meio urbano. 

 Exemplos: retificação do córrego Anhumas em Campinas, retificação do 
rio Tietê em São Paulo, calçamento urbano e arborização de Araraquara 

 Lazaretos: antecâmaras da morte 

 As coisas mudam a partir de 1904: descoberta da forma de 
transmissão da febre amarela em Cuba, pelos norte-americanos 

 



DÉCADA DE 1920 

 Década de 1920: nasce a moderna saúde pública no Brasil: “postos 

de saúde”, para desenvolver alguns programas de prevenção. 

 1923: convênio do governo brasileiro com a Fundação Rockefeller: 

 implementação de programas de erradicação das endemias, em especial 

no interior 

 combate à febre amarela, 

  à malária e 

 a ancilostomíase (amarelão). 

 Contexto cultural: Jeca Tatu (Monteiro Lobato): criticava a situação 

das endemias, que roubavam a força do trabalhador brasileiro.  

 Foi “garoto propaganda” do Biotônico Fontoura 



DÉCAD ADE 1920: NASCE A MODERNA 

PREVIDÊNCIA SOCIAL 

 1923: Lei Elói Chaves, criando as CAPs (Caixa de 

Aposentadoria e Pensão).  

 Foi a primeira experiência de previdência social no Brasil 

As CAP previam os seguintes benefícios: 

 assistência médica curativa 

 fornecimento de medicamentos,  

 aposentadoria por tempo de serviço, velhice ou invalidez;  

 pensões para dependentes dos empregados e  

 auxílios para funeral. 



CAPs 

Os primeiros a organizar as CAP em suas empresas 

foram os ferroviários, em 1923, e os estivadores, em 

1926. 

  eram as categorias de trabalhadores mais combativas 

politicamente.  

Cada empresa tinha a sua CAP. 

As outras categorias profissionais continuavam contando 

apenas com os serviços públicos e beneficentes (Santas 

Casas) e a profissionais liberais. 

 Era tudo muito caro: uma doença podia ser a ruína da 

família. 



Primeiro código sanitário 

 Em 31 de dezembro de 1923, o Decreto no 16.300 pôs 

em vigor o Regulamento Sanitário Federal. 

 Esse foi o primeiro código sanitário nacional 

 Incluiu pela primeira vez a expressão Vigilância Sanitária. 

 Significado: controle sanitário de pessoas doentes ou suspeitas 

de doenças transmissíveis, além do controle de 

estabelecimentos e locais. 



PRIMEIROS CENTROS DE SAÚDE 

 1923: criados os primeiros centros de saúde 

Pioneiros: Rio de Janeiro e São Paulo (Av. Dr. Arnaldo) 

 SESA: Araraquara (1932) 

Programas:  

 puericultura,  

 malária,  

 amarelão,  

 tuberculose 



DÉCADA DE 1930 

Década de 1930: os CAPs são incorporados pelos IAPs 

 1937: criado o Serviço Nacional de Febre Amarela 

 1939: criado o Serviço de Malária do Nordeste (ambos 

 em convênio com a Fundação Rockefeller). 

  Estes programas foram incorporados ao Departamento 

Nacional de Endemias Rurais (DNERu), criado em 1956 e 

subordinado ao Ministério da Saúde. 

 Até a criação do SUS havia o Ministério da Saúde e o 

Ministério da Previdência Social atuando no campo da saúde. 

 



FUNDAÇÃO SESP 

 1942: criado o SESP (Serviço Especial de Saúde Pública), 

transformado em fundação em 1960 

 O SESP disseminou pelo Brasil unidades sanitárias modelo.  

 Esteve aqui em Araraquara, atuando no SESA 

 Foco: áreas geográficas distantes e carentes 

 Introdução de inovações na assistência médico-sanitária: 

planejamento e avaliação em saúde pública. 

 Pioneiro na atenção básica domiciliar, com o uso de 

 pessoal auxiliar 

 Pioneiro no conceito de atenção integrada à saúde:  

 serviços preventivos e curativos, inclusive internação em 

especialidades básicas em unidades mistas. 

 



DÉCADA DE 1960: nasce a vigilância 

epidemiológica 

 Poder Executivo cria órgãos autônomos para combater a malária e a 
varíola: 
 Campanha de Erradicação da Malária (CEM), em 1962,  

 Campanha de Erradicação da Varíola (CEV) em 1966. 

 Ambos foram em 1970 incorporados à Campanhas de Saúde Pública 
(Sucam). 

 A Campanha de Erradicação da Varíola deu importante contribuição à 
organização do sistema de notificação e investigação de casos 
suspeitos da doença, em todo o território nacional: nasce o 
conceito de vigilância epidemiológica. 

 Uma das recomendações básicas da CEV era a divulgação regular de 
dados atualizados sobre a situação epidemiológica da varíola. 

 Objetivo: estimular as notificações.  
 A CEV criou uma publicação semanal que circulou durante toda a duração 

do programa(1967 a 1974): Campanha de Erradicação da Varíola. 

 A varíola foi erradicada do mundo em 1977. 

 



NASCE O SISTEMA NACIONAL DE  

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 1968: a Fundação SESP criou o Centro de Investigações 
Epidemiológicas (CIE), primeiro órgão federal na área de 
epidemiologia.  
 Objetivos:  

 promover a articulação com órgãos nacionais e internacionais da área 

 estimular as atividades de vigilância epidemiológica junto às Secretarias de 
Estado de Saúde. 

 Organizou um sistema de notificação semanal de algumas doenças 
transmissíveis, que ainda não eram trabalhadas nacionalmente. 

 1970: o Ministério da Saúde criou um órgão responsável pela área 
de epidemiologia, a Divisão Nacional de Epidemiologia e Estatística 
de Saúde (DNEES), 

 1976: DNEES é substituído, pela Divisão Nacional de 
Epidemiologia (DNE), da Secretaria Nacional de Ações Básicas de 
Saúde (SNABS). 

 



Década de 1960: crise da previdência 

Década de 60: crise do sistema nacional de saúde. 

 Elevam-se os custos da assistência à saúde em todo o mundo: 

novas tecnologias, equipamentos e novos medicamentos 

Os IAPs são unificados no INPS (Instituto Nacional de 

Previdência em 1966. 

 INPS/INSS/INAMPS 

Modelo assistencial: 

 Compra de serviços privados ambulatoriais e hospitalares 

 Assalariamento de profissionais médicos 

 Ampliação dos gastos do Estado, possível com o aumento das 

contribuições. 

 

 

 



DÉCADA DE 1970: crise epidemiológica 

 O quadro nosológico brasileiro apresentava, no início da década 
de 70, uma combinação dramática de problemas: 
 Doenças infectocontagiosas, características das sociedades 

subdesenvolvidas,  

 doenças crônico-degenerativas, características de sociedades 
industrializadas.  

 Endemias antes relacionadas ao meio rural, tornaram-se urbanas 
(malária, p. ex.) 

 Agravaram-se a desnutrição, a tuberculose e a hanseníase;  

 A malária voltou a ocorrer em larga escala. 

 Epidemia de meningite meningocócica atinge todo o país: 
transforma-se em crise política. 

 Aumento da mortalidade infantil. 

 Aumento dos acidentes de trabalho. 



RESPOSTAS À CRISE EPIDEMIOLÓGICA 

 1975: criado o Sistema Nacional de Saúde, pela Lei no 

6229, que tinha os seguintes objetivos: 

 I. Integrar as práticas de Saúde Pública e medicina 

previdenciária. 

 II. Rearticular as unidades do setor público às do setor privado. 

 III. Regionalizar e hierarquizar a assistência médico-sanitária 

segundo os perfisepidemiológicos de cada área do País. 



DÉCADA DE 1970: ACENTUA-SE A CRISE 

DA PREVIDÊNCIA 

 1974/1975: crise nas contas da previdência social 
(INPS/INAMPS) 

 Falta de controle sobre as contas dos serviços contratados.  

 O sistema é remendado: reforma institucional eleva a 
previdência social ao status de ministério: Ministério da 
Previdência e Assistência Social (MPAS). 

 Pagamento é modificado: criação do sistema de AIH. 

 Expansão da cobertura dos serviços a categorias ainda não 
cobertas: 

 trabalhadores rurais (Fundo de Assistência ao Trabalhador 
Rural – Funrural; 

 atendimento de urgência aos indigentes das áreas urbanas 
(Programa de Pronta Ação - PPA. 



RESPOSTAS À CRISE EPIDEMIOLÓGICA 

 Problema básico: separação entre a medicina preventiva, objeto 
das ações do Ministério da Saúde, e a medicina curativa (MPAS) 

 Primeiras medidas: 

 Criação do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica 
(SNVE),  

 Criação do Programa Nacional de Imunização 

 (PNI) e  

 Criação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 
(SNVS). 

 Consequência que persiste até hoje: dissociação entre as 
2 vigilâncias que atuam de forma autônoma: 
 Vigilância Epidemiológica (controle de doenças em geral, com ênfase nas 

transmissíveis) 

  Vigilância Sanitária, responsável pela fiscalização de portos,aeroportos, 
fronteiras, medicamentos, alimentos, cosméticos e bens em geral.  



DÉCADA DE 1980: REFORMA SANITÁRIA 

Várias tentativas de reestruturação da saúde, articuladas 

pelo movimento pelo movimento de sanitaristas que 

ficou conhecido como Reforma Sanitária. 

As propostas apontavam para a unificação dos 

componentes assistencial e preventivo em um comando 

único, organizado de forma descentralizada. 

 1985: AIS 

 1987-1988: SUDS 



REFORMA SANITÁRIA: CONASP 

 CONASP: Conselho da Administração de Saúde Previdenciária 

 Criado pelo Decreto n. 86.329, de 02/9/81 

 Tentativa mais importante de reforma da previdência social. Originou as reformas 
implantadas mais tarde 

 Era composto por representantes de segurados, servidores da saúde e da previdência 
social 

 O Plano CONASP foi publicado em 1982 (Portaria 3.062), sendo chamado 
“Plano de Reorganização da Assistência à Saúde no Âmbito da Previdência 

Social”. Definiu os princípios que valem até hoje no SUS: 
 Otimização da utilização dos serviços públicos de saúde, com: 

 Regionalização: uso dos serviços segundo a inserção geográfica dos usuários 

 Hierarquização: divisão de atribuições dentro do sistema de saúde, em níveis de 
complexidade crescente 

 Integração: atuação coordenada dos serviços de saúde 

 Criação de mecanismos de Referência e Contra-
Referência. 

 

 



AIS 

 Esse programa teve início em 1985. 

 Consistia em convênios entre o INAMPS e Secretarias 

Estaduais da Saúde e INAMPS e prefeituras municipais. 

Objetivo: 

 Expansão da oferta própria de serviços, com a expansão das redes 

públicas estadual e municipal 

 Há a ruptura com o modelo assistencial herdado da década de 

1920 (centros de saúde). 

 Cria-se rede de unidades básicas de saúde estaduais e 

municipais, que prestam assistência curativa à saúde. 



8a Conferência Nacional de Saúde 

 Aconteceu em 1986: conjuntura política e social 

favorável a mudanças. 

 Aprofunda as propostas do CONASP: 

 Integração do INAMPS ao Ministério da Saúde 

 Universalização da assistência 

 Essas propostas foram incorporadas à Constituição 

Federal de 1988, a primeira do país a contar com um 

capítulo específico para a saúde. 



Sistema Unificado e 

Descentralizado de Saúde - SUDS 
 Implantado no Estado de São Paulo a partir de 1987. 

 Representou uma transição entre as AIS e o SUS. 

 Antecipou os princípios do SUS em alguns estados, inclusive 
São Paulo, com a descentralização dos serviços federais de 
saúde. 

 Era assinado um Termo de Compromisso entre o MPAS e 
o governo estadual, com a transferência de recursos e 
responsabilidades para o Estado, segundo os princípios da 
8a Conferência Nacional de Saúde 

 Incluiu a criação de uma estrutura estadual de fiscalização 
e controle, até então inexistente, para gerenciar e 
descentralizar o sistema:  
 62 ERSAS (Escritórios Regionais de Saúde) no Estado de São 

Paulo 
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Sistema Único de Saúde - SUS 

 Criado pela Constituição Federal de 1988. 

 Regulamentado pela Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080, de 19/09/90). 

 Contexto político: início do governo Collor, com redução para a metade dos gastos 

federais com saúde. 

 Os convênios passam a ser assinados entre governo federal e municípios, sem a 
participação do nível estadual. 

 O sistema sofre com alguns problemas iniciais: 

 Falta coordenação regional e falta de suporte técnico, decorrente do 
enfraquecimento do nível estadual 

 Avaliação e controle ficam prejudicados 

 O gerenciamento é novamente centralizado em Brasília 

 Municípios e Estados não são mais polos geradores de políticas de saúde 

 Volta o pagamento por produção e não mais por projetos de saúde 

 Os setores público e privado tem tratamento idênticos 

 Conselhos municipais de saúde são pouco atuantes 

 



AS VIGILÂNCIAS SOB O SUS 

 1990: as ações nacionais de vigilância epidemiológica foram absorvidos 
pela recém-instituída Fundação Nacional de Saúde (Funasa), que 
incorporou a FSESP, a Sucam e, posteriormente, áreas técnicas 
remanescentes da SNABS e da também extinta Secretaria Nacional de 
Programas Especiais de Saúde (SNPES) 1990: criado o Centro Nacional 
de Epidemiologia (Cenepi), vinculado à Fundação 

 Nacional de Saúde.  

 Teve um papel muito importante em promover a epidemiologia a 
instrumento útil à formulação e implementação das políticas de saúde 

 nacionais.  

 Integrou universidades e serviços de saúde, consolidando os sistemas de 
informação: 

 Sistema Nacional de Mortalidade (SIM ),  

 Sistema Nacional de Nascidos Vivos (Sinasc),  

 Sistema Nacional de Agravos de Notificação (Sinan). 

 

 



As vigilâncias sob o sus 

 Sob o SUS: descentralização de funções, divididas nas 3 

esferas de governo (federal, estadual e municipal) 

Tendência: progressiva municipalização das ações 

Nível federal: definir diretrizes e políticas gerais. 

Nível estadual: coordenar o Sistema de Vigilância 

Epidemiológica (SVE), através da normatização, supervisão, 

capacitação e avaliação. 

Nível municipal: incorporar as ações de vigilância 

epidemiológica de acordo com o grau de complexidade e 

estrutura do seu sistema de gestão. 

 



NORMATIZAÇÃO DAS VIGILÂNCIAS SOB O 

SUS: NOB 

 Instrumentos legaisNormas Operacionais Básicas (NOB), 

editadas entre 1991 e 1996, para consolidar o pleno 

exercício, por parte do poder público estadual e 

municipal, da função de gestão 

da atenção à saúde.  

As NOB definem a forma de financiamento, os 

mecanismos de repasse de recursos nas relações entre os 

gestores dos três níveis, enfatizando a descentralização 

aos Municípios e criando categorias de gestão 

diferenciadas, segundo um processo de habilitação. 



NORMATIZAÇÃO SOB O SUS: NOB-SUS 96 

 1996: o Ministério da Saúde publica a Portaria no 1.742 (06/11/96), 

com a NOB-SUS 96. 

 Define o omando único em cada nível do sistema 

 Enfatiza a responsabilidade pela saúde do cidadão 

 A NOB 96 avança na organização do sistema, pois reafirma as 

funções de coordenação,articulação, negociação, planejamento, 

acompanhamento, controle, avaliação e auditoria, como sendo de 

competência dos três níveis de gestão. 

 A NOB-SUS 96 enfatiza a importância do fortalecimento do 

Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, através do 

fortalecimento do papel municipal 

 Os municípios devem ter autonomia técnico-gerencial para enfocar os 

problemas de saúde próprios de suas respectivas áreas de abrangência. 

 



ANVISA 

 1999: em 27/01/99 o Congresso Nacional promulgou a Lei no 9.782, que dispôs 
sobre o 

 Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e criou a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa). 
 A Anvisa tem por finalidade institucional “promover a proteção da saúde da 

população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de 
produtos e serviços submetidos à Vigilância Sanitária, inclusive dos ambientes, dos 
processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle 
de portos, aeroportos e fronteiras.” 

 São objetivos que se confundem com a essência do que é a vigilância sanitária. 

 Essa mesma lei define, no parágrafo 3o do seu artigo 7o, que “as atividades de 
vigilância epidemiológica e de controle de vetores relativas a portos, aeroportos 
e fronteiras, serão executadas pela ANVISA, sob orientação técnica e normativa 
do Ministério da Saúde”, estabelecendo-se aí o vínculo entre a execução de 
atividades de vigilância e controle sanitário realizadas pela ANVISA, naquelas 
áreas, e as orientações técnico-normativas emanadas do Ministério da Saúde, 
hoje à cargo da Secretaria de Vigilância em Saúde. 

 Em outras palavras, é feita a ponte entre as vigilâncias sanitária e epidemiológica. 



ANVISA 

 As ações da ANVISA são atividades fundamentadas no 
Regulamento Sanitário Internacional, instituído inicialmente pela 
OMS em 1951, com versão em vigor 

 do ano de 1969 (modificado em 1973 e 1980). 

 Esse regulamento privilegia o controle sobre doenças específicas 
(CÓLERA, FEBRE AMARELA E PESTE). Em 2005 foi revisado, 
ampliando sua abrangência para a verificação e notificação de 
todos os EVENTOS URGENTES DE IMPORTÂNCIA 
INTERNACIONAL, independente de sua natureza (eventos 
naturais, acidentais ou intencionais), origem e fontes (biológicas, 
químicas ou radionucleares), com vistas a adoção de medidas 
temporárias ou permanentes que impeçam a propagação de 
doenças e seus agentes pelo mundo, sem criar transtornos 
desnecessários ao tráfego e o comércio internacional.” 



NOA-SUS 

 Com a municipalização promovida pelas NOB criou-se um problema: 
municípios pequenos não tinham acesso a ações de alta complexidade, por não 
terem volume de demanda que justificassem contratações e criação de 
estruturas mais complexas.  

 Para otimizar os recursos dos municípios, ampliando a cobertura das ações e 
serviços, o Ministério da Saúde criou instrumentos de regionalização (entre 
municípios) da atenção. 

 2001: instituida a Norma Operacional à Saúde (NOAS-SUS) em substituição às 
NOB. Em 26/01/2001 foi publicada a Portaria MS/GM no 95, de 26/01/2001, 
instituindo a NOB-SUS 01/2001. 
 Ela amplia as responsabilidades dos Municípios na atenção básica, define o processo 

de regionalização da assistência, cria mecanismos para o fortalecimento da capacidade 
de gestão do SUS e procede à atualização dos critérios de habilitação de Estados e 
Municípios.  

 A NOAS-SUS 01/2001 prevê a organização de uma assistência qualificada e de melhor 
resolutividade na atenção básica, a partir da identificação de áreas estratégicas 
essenciais, relacionadas a problemas de saúde de abrangência nacional. 
Complementarmente, os gestores estaduais e municipais podem definir outras áreas 
de ação, de acordo com as especificidades locais. 

 



 A NOAS-SUS 01/2001 estabelece que o Município poderá pleitear a habilitação à 
gestão de 

 Sistema Municipal de Saúde em dois níveis: 

 a) Gestão Plena de Atenção Básica Ampliada 

 b) Gestão Plena do Sistema Municipal 

 Para a habilitação na condição de Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada 
(GPABA), o 

 Município deverá ter, como áreas de atuação estratégicas: o controle da 
tuberculose; a eliminação 

 da hanseníase; o controle da hipertensão arterial e diabetes mellitus; a saúde da 
criança; a saúde da 

 mulher; e a saúde bucal. 

 Para o financiamento do elenco de procedimentos da Atenção Básica Ampliada, foi 
instituído o 

 PAB-Ampliado, no qual os Municípios que já recebem o PAB fixo em valor superior 
ao PAB-Ampliado 

 não terão acréscimo no valor per capita. 



CRIAÇÃO DA SVS 

 2003: em 9/06/2003, pelo Decreto no 4.726, foi criada a 
Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), fortalecendo e 
ampliando as ações de vigilância epidemiológica.  

A SVS/MS incorpora as atividades que eram desempenhadas 
pelo extinto Centro Nacional de Epidemiologia (CENEPI), da 
Funasa: 

 os programas nacionais de combate à dengue, à malária e a outras 
doenças transmitidas por vetores,  

 Programa Nacional de Imunização, a prevenção e controle de 
doenças imunopreveníveis, 

 Vigilância das doenças de veiculação hídrica e alimentar, 

 Controle de zoonoses e a  

 Vigilânciade doenças emergentes. 

 



SVS: ATRIBUIÇÕES 

 A SVS também agregou importantes programas nacionais de 
combate a doenças que se encontravam em outras áreas do 
Ministério da Saúde, como tuberculose, hanseníase, hepatites virais, 
DST e aids.  

 Atualmente, todas as ações de prevenção e controle de doenças 
pertencem a uma mesma estrutura, possibilitando uma abordagem 
mais integrada e eficaz. 

 A SVS também coordena as ações do Sistema Único de Saúde na 
área de Vigilância Ambiental e de Vigilância de Agravos de Doenças 
não Transmissíveis e seus fatores de risco.  

 Com base nos dados epidemiológicos, a SVS também realiza 
análises da situação de saúde e o monitoramento de indicadores 
sanitários do país, colaborando para definir prioridades, definir 
políticas de saúde e avaliar resultados dos programas de saúde. 

 



DEFININDO AS VIGILÂNCIAS 

 Vigilância epidemiológica: 

 tem a finalidade de conhecer a ocorrência de doenças e outros agravos 
considerados prioritários, seus fatores de risco e suas tendências,além de 
planejar, executar e avaliar medidas de prevenção e de controle. 

 Vigilância sanitária: 

 O seu objetivo é promover, proteger e garantir o acesso à saúde por 
parte do consumidor, do trabalhador e da população em geral. 

 Conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à 
saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços 
de interesse da saúde, abrangendo: 

 a) o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionam 
com a saúde,compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao 
consumo; e 

 b) o controle da prestação de serviços que se relacionam, direta ou 
indiretamente, com a saúde. 



DEFININDO AS VIGILÂNCIAS 

 Vigilância ambiental: 

 O Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental (SINVSA) 
compreende o conjunto de ações e serviços prestados por órgãos e 
entidades públicas e privadas, relativos à vigilância em saúde ambiental, 
visando o conhecimento e a detecção ou prevenção de qualquer 
mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente 
que interferem na saúde humana, com o objetivo 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. 

 



DEFININDO AS VIGILÂNCIAS 

Vigilância em saúde: 

 É entendida como um modelo assistencial alternativo, que deve ser 

desenvolvido a partir de problemas reais de uma área delimitada, 

em uma perspectiva de intersetorialidade. 

 Ela está fundamentada nos princípios da universalidade, 

integralidade e eqüidade das ações de promoção da saúde entre os 

indivíduos e grupos familiares, das ações das vigilâncias 

epidemiológica, ambiental e sanitária dirigidas à prevenção de 

riscos e danos; e da atenção primária, na moradia e nas unidades 

de saúde, com ênfase em grupos populacionais específicos e na 

reorientação da demanda a serviços, envolvendo vários programas. 



LABORATÓRIOS DE SAÚDE PÚBLICA E 

SISLAB 

 A investigação laboratorial é parte integrante da investigação 
epidemiológica. 

  É realizada pelos Laboratórios de Saúde Pública, aos quais compete, 
além da execução dos exames, o trabalho de promoção e proteção à 
saúde.  

 Suas atividades são centradas na vigilância, prevenção e controle de 
doença, gerenciamento integrado de dados, realização de testes 
especializados, padronização de metodologias analíticas e 
desenvolvimento de pesquisas, para que os resultados obtidos sejam 
confiáveis e comparáveis, em resposta às emergências de risco à saúde, 
associando os resultados obtidos às investigações epidemiológicas. 

 O Sistema Nacional de Laboratórios de Saúde Pública (Sislab) é um 
conjunto de redes nacionais de laboratórios, organizadas em subredes 
por agravo ou programas, de forma hierarquizada, nas esferas nacional, 
estadual e municipal e do Distrito Federal, por grau de complexidade 
das atividades realizadas, para garantir as ações laboratoriais, quando 
superada a capacidade dos Estados ou Municípios. 











REDE DE LABORATÓRIOS NB-3 

 Desde 2003 a SVS vem implantando a Rede Nacional de 

Laboratórios de Saúde Pública de nível de biossegurança 

3 (NB-3), com: 

 Arquitetura e instalações especiais, 

 Equipamentos de última geração,  

 Normas e procedimentos rígidos, que permitam ao manejo 

seguro de amostras biológicas que possam representar alto 

risco de contaminação humana e ambiental. 

 

 



REDE DE LABORATÓRIOS NB-3 

 São características de biocontenção: 

 Acesso controlado eletronicamente 

 Sistema de condicionamento e tratamento de ar, com exaustão de 
100% do ar, produzindo pressão negativa em relação ao meio 
externo 

 Filtros de alta eficiência  

 Operações monitoradas e gerenciadas por sistema automatizado 

 Uso de cabines de segurança biológica, conectadas ao sistema de 
ar 

 Barreiras com autoclave de dupla porta 

 Sistema próprio de energia de emergência e de tratamento de 
efluentes por processo térmico, com materiais em aço de alta 
resistência. 




