Aula 5 | Vigilância à saúde

Meta da aula
• Apresentar um breve histórico e o significado da vigilância à saúde
no Brasil.

Objetivos da aula
Ao final dessa aula você deverá ser capaz de:
1. descrever ações históricas de vigilância;
2. distinguir vigilância sanitária e vigilância epidemiológica;
3. definir vigilância em saúde.

Extra! Extra! Farmácia é fechada por vender remédios vencidos!

Essa notícia saiu no jornal de hoje, e Antônio, um garoto de 7 anos, não entendeu por que a farmácia do bairro foi fechada. Seu pai, Ari, explicou que a
farmácia foi fechada porque estava vendendo remédios vencidos.
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Fonte: http://www.criciuma.sc.gov.br/imagens/noticias/3773_imagem_capa_.jpg

Antônio, então, pergunta:
– Foi a polícia que fechou a farmácia, papai?
Ari diz que não, que foi a vigilância em saúde da sua cidade. Mas Antônio
não sabe o que é vigilância em saúde
E você, sabe o que é vigilância em saúde? É o que vamos debater na aula
de hoje!

Vamos conhecer parte da história da vigilância
Para começar, vamos relembrar um pouco do que estudamos na Aula 1, e
veremos que vigilância é coisa antiga!
Para ajudar na compreensão do tema de hoje, vamos pesquisar um pouco sobre o significado da palavra “vigilância”. Pesquisando no dicionário,
encontramos o seguinte significado: vigilância é o mesmo que estar em
sentinela, observar com atenção, precaver-se, procurar. Você acha que aqui,
então, podemos dizer inicialmente que vigilância é o mesmo que observar,
estar em sentinela?
Continuando nossa pesquisa, vamos agora consultar o Dicionário de educação profissional em saúde, que é um trabalho da Escola Politécnica Joaquim
Venâncio, da Fiocruz. Lá, encontramos um verbete de uma forma um pouco
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diferente: vigilância em saúde. Nesse documento, há uma introdução ao
conceito de vigilância em saúde de forma mais evolutiva. Querem um pouquinho de história?

Caso vocês queiram consultar a obra completa é
possível encontrá-la no link a seguir:
http://www.epsjv.fiocruz.br/index.php?Area=
Material&Tipo=8&Num=43
Fonte: http://www.epsjv.
fiocruz.br/upload/img/
dicionario2_G0.jpg

Uma das definições apresentada pelos autores dessa obra lembra como era
conhecida. Em 1950, a vigilância era considerada o mesmo que o acompanhamento de doentes e controle de eventos que podem ser contrários à
saúde de uma população, de uma sociedade.
Lembra que dissemos, nas primeiras aulas, que as cidades cresceram e que
começam a surgir alguns problemas de insalubridade? Nessa mesma época
surgiram as primeiras ações voltadas para a vigilância em saúde, só que não
recebiam esse nome!

Era necessário organizar o espaço, o ambiente, os hábitos daquelas sociedades!

Um importante estudioso chamado Michel Foucault, na obra chamada Microfísica do poder, nos apresenta três tipos de trabalhos de medicina e
higienização dos espaços, onde encontramos medidas de vigilância. Os três
tipos aconteceram na Alemanha, na França e na Inglaterra.
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Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
thumb/4/4b/Foucault.jpg/469px-Foucault.jpg

Figura 5.1: Michel Foucault, autor de Microfísica do poder.

Vamos apresentar rapidamente algumas características de cada uma dessas
experiências, entre os séculos XVII e XVIII.
Foram ministradas ações no controle de doenças, onde foi estabelecido um programa de observação/vigilância dos casos das doenças que
afligiam e poderiam causar até mortes na população, na tentativa de estabelecer um controle dessas epidemias. Entre observação e vigilância entra também a quantificação, pois os
médicos tinham que contabilizar a quantidade
de pessoas doentes. Assim, a preocupação não
estava somente com o nascimento e a morte.
E a maioria das outras ações se voltava para a
regulamentação da profissão médica.
Alemanha
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França

Na França, foram postas em prática ações para organizar os espaços. A observação e o controle objetivavam
a organização das cidades, e buscou-se, por meio de
ações de urbanização, a higienização dos espaços urbanos que eram totalmente descontrolados. Um exemplo: na França, as pessoas mais pobres eram enterradas em cova coletiva. Quando as pessoas morriam,
não eram sepultadas em caixões, havia um cemitério
chamado “Cemitério dos Inocentes”, como uma cova
coletiva, e nela eram amontoados os mortos.
A decomposição dos corpos mortos é feita por milhares
de bactérias, e estes micro-organismos expõem a saúde
da população. O processo de decomposição tem forte
mau cheiro, polui o ar. Naquela época, falava-se dos
miasmas (ar e água poluídos) que carregavam doença.
Logo, nesse ambiente não havia condições de higiene
necessárias para que houvesse saúde, ocasionando
doenças.
Com esta situação, o governo decidiu melhorar a vigilância e as pessoas começaram a ser sepultadas individualmente e em caixões.
Foram implementadas também ações para controlar
a circulação do ar e da água, considerados fontes de
miasmas e de doenças, e para isso foram destruídas
casas e cortiços onde foi feito o controle de esgoto.
Percebemos aqui então um trabalho de controle do
meio ambiente, das condições sanitárias.

Glossário
Miasma
Emanação originada de
matérias podres, sendo a
causa suposta de várias
doenças.

No caso da Inglaterra, o foco do controle era a classe
trabalhadora, já que o país vivenciava a Revolução Industrial, e a força de trabalho - saudável - era fundamental. Então, a vigilância estava em ações como:
• vacinação dos trabalhadores;
• controle de lugares que poderiam possibilitar o surgimento de epidemias;
• organizar o registro das doenças;
• controlar a população de maneira que todos se registrassem.
O Estado possuía um tipo de controle onde havia o
registro das pessoas saudáveis e pessoas doentes.

Inglaterra
Por aqui, as ações de higiene, controle de algumas epidemias e de lugares, principalmente dos portos, aconteceu no século XIX. O governo então se viu obrigado
a adotar algumas medidas para melhorar a situação.
Iniciou-se um programa de saneamento, higienização
dos portos e fundaram-se institutos de pesquisa para o
desenvolvimento de vacinas.
E NO BRASIL?
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Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Fiocruz.jpg/800px-Fiocruz.jpg

O Instituto Soroterápico Federal de Manguinhos, no Rio de Janeiro, foi criado em 1900 pelo cientista e sanitarista Oswaldo Cruz e
existe até hoje.
Devido ao pioneirismo no estudo das doenças tropicais e da medicina experimental no Brasil, hoje esse instituto é conhecido como
Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz –, instituição de referência em
pesquisas relacionadas à saúde.

Olhe só o caso do Rio de Janeiro:
No início do século XX, algumas doenças graves assolavam a cidade: febre
amarela, varíola, malária. Essa situação, além de todos os problemas que
já acarretava, trouxe também problemas econômicos, já que os navios não
atracavam nos portos do Rio de Janeiro como medida de prevenção.

Fonte: http://www.jeronimomonteiro.es.gov.br/arquivos/Images_mosquitoaedes-aegypti.jpg

Figura 5.2: Você sabia que a mesma espécie de mosquito transmite a febre amarela
e a dengue?
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Foi criada então, por Oswaldo Cruz, uma campanha de vacinação obrigatória, que teve forte reação contrária e gerou uma revolta no Rio de Janeiro,
conhecida nos livros de História como Revolta da Vacina.

Fonte: http://www.ccs.saude.gov.br/revolta/images/Bonde.jpg

Figura 5.3: Ônibus tombado durante a Revolta da Vacina, 1904.

A Revolta da Vacina foi uma reação violenta da população contra a obrigação
de vacinação imposta pelo Estado. Isso ocorreu em novembro de 1904, no
Rio de Janeiro. O povo acusava o governo altamente autoritário de devassar
a propriedade alheia com interdições, desinfecções, da derrubada maciça dos
bairros pobres, de arrombamentos de casas para nelas entrarem à força.

Fonte: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
3/31/Oswcruz.jpg

Figura 5.4: Oswaldo Cruz, criador da campanha da vacinação obrigatória.
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Por fim, podemos dizer que aqui no Brasil aconteceu uma mesclagem com
medidas dos três modelos estrangeiros apresentados por Foucault.

Atividade 1
Atende ao Objetivo 1
Estudamos que as primeiras ações de vigilância aconteceram na Europa,
mas não recebiam esse nome. Sobre essas medidas temos a seguir quatro
alternativas, sendo que duas estão incorretas. Quais são elas? Depois de
encontrá-las, escreva, nas linhas a seguir, por que estão erradas.:
(

) No caso da Inglaterra, as ações tinham como objetivo atingir a classe
trabalhadora rural, com ações como doar alimentos e água tratada.

(

) No Brasil uma das medidas que podem ser utilizadas é o controle e a
limpeza dos portos.

(

) Na Alemanha, as ações buscavam quantificar as pessoas saudáveis, e
não as epidemias.

(

) Na França, o foco era o espaço, a vida urbana, cemitérios, água, ar que
circulava sobre a cidade.

Distinguindo categorias da vigilância: epidemiológica, sanitária
As ações de vigilância aconteceram de maneira fragmentada no Brasil, onde
havia um órgão responsável pelas doenças e epidemias e um outro responsável pelas questões sanitárias.
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Ação de vigilância
Órgão
responsável
por doenças e
epidemias

Órgão
responsável
por questões
sanitárias

Figura 5.5: Fragmentação da vigilância no Brasil, no século XIX.

Na história da saúde pública do país, a criação de um ministério responsável
apenas pela saúde aconteceu somente em 1953.
A disseminação da vigilância pelo mundo aconteceu efetivamente nos anos
1960, com a campanha da Organização Mundial de Saúde contra a varíola,
que durou até os anos 1970.

Vigilância epidemiológica
No Brasil, em 1975, foi organizado o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. Esse sistema, além de trabalhar também contra os casos de va
ríola, tinha como objetivo pôr em prática estratégias para controlar doenças
por meio de programas nacionais.
Nessa época, o Ministério da Saúde dizia que a vigilância epidemiológica
poderia ser entendida como as medidas utilizadas para conhecer a história
natural das doenças e, ainda, os fatores que condicionam o processo do
adoecer. Ou seja, por meio dessas informações, colocar em prática estratégias que possam controlar doenças e também preveni-las.
Hoje, a Lei 8.080, que regulamenta o funcionamento do SUS, define a vigilância epidemiológica como:
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Nesse sentido, são responsabilidades da vigilância epidemiológica:
• controlar as doenças;
• avaliar as medidas adotadas no combate às mesmas;
• divulgar informações;

Bruno Paino

• coletar, processar e analisar dados do país.

Fonte: http://www.saobernardo.sp.gov.br/dados1/materias/2947.jpg

Figura 5.6: Fiscais da vigilância epidemiológica vacinando um cachorro, para que ele
não tenha doenças, em especial as que podem atingir os humanos.

Esses dados coletados são referentes às características:
• da população;
• de saneamento;
• de epidemias;
• de morbidade;
• de mortalidade etc.
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A coleta e o processamento dos dados devem acontecer com bastante cuidado, para que os mesmos tenham o retrato da realidade e do local onde o
evento sanitário acontece.
Assim, eles servirão como subsídios para a atuação da vigilância epidemiológica, em um processo dinâmico de planejamento, avaliação, manutenção e
aprimoramento das ações.

Fonte: http://www.codevasf.gov.br/noticias/2007/peixamento-sanitario-nabahia/image

Figura 5.7: Vigilância epidemiológica combate larvas de mosquitos em lagoa.

As atividades de vigilância epidemiológica e de controle de doenças, que
antes pertenciam à Fundação Nacional da Saúde (Funasa), hoje pertencem
à Secretaria de Vigilância da Saúde – SVS –, órgão da administração direta
do Ministério da Saúde criado em 2003. Com a criação da SVS, todas essas
atividades devem ser reunidas em uma entidade. No entanto, podemos dizer
que ainda é mantida a dicotomia, em alguns municípios pelo Brasil, entre
ações de vigilância epidemiológica e ações de vigilância sanitária.

Glossário

Vigilância Sanitária
Em 1976 foi criada a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, com a união
do Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia, que fiscalizava e
fazia a vigilância de hospitais e farmácias e do Serviço de Saúde dos Portos,
que possuía a mesma atuação nos portos. As ações desenvolvidas pela Secretaria estavam ligadas basicamente ao controle de alimentos, cosméticos,
produtos sanitários e iatrogênicos.
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Iatrogênicos
Iatrogenia é um estado
de doença causado por
um tratamento ou erro
médico. Assim, produtos
iatrogênicos são originados
de procedimentos médicos,
como sangue descartado
e medicamentos, que,
por terem a possibilidade
de causar algum tipo
de infecção, devem ser
submetidos à vigilância.
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A mesma lei que define a vigilância epidemiológica, a Lei 8.080, define a
vigilância sanitária:

Ainda segundo essa mesma lei, a responsabilidade da Vigilância Sanitária
domina também o controle frequente dos:
• bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a
saúde, da produção ao consumo;
• prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a
saúde.

Fonte: http://barbalha.ce.gov.br/v2/fotos/5a81cac6885041bfea702610dcfdf17f.jpg

Figura 5.8: Uma das grandes funções da Vigilância Sanitária é fiscalizar a venda de
alimentos nos supermercados.
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Algumas das ações são características da Vigilância Sanitária, como, por
exemplo, a verificação frequente de produtos ou ambientes, medicamentos,
atividades de prevenção primária de riscos específicos ou de proteção da
saúde frente a riscos.
Um exemplo de prevenção primária é o controle doméstico do mosquito
da dengue, com as visitas dos agentes de epidemias para verificar focos de
possíveis casos de dengue.
É também função da Vigilância Sanitária controlar a qualidade e segurança
de produtos industriais e de ambientes ocupacionais, que são atividades de
promoção da saúde.
Apesar das definições postas na legislação, os anos 1990 não foram de grandes avanços nos trabalhos da Vigilância Sanitária. Para você compreender
como é difícil a implementação efetiva da lei, citamos alguns fatos:

Re
sig

ne

nt

• o acidente radioativo em Goiânia ocorrido em 1987, quando um homem
entrou em um antigo instituto de radioterapia quando estava fechado.
Ele pegou uma peça de chumbo achando que tinha muito valor e vendeu
para o dono de ferro-velho. A partir daí, muitas pessoas foram contaminadas e tiveram problemas de saúde. A Vigilância deveria ter obrigado
a administração do instituto de radioterapia a não deixar tal material
abandonado e ao alcance de qualquer pessoa;

Para saber mais sobre o acidente em Goiânia,
clique neste link abaixo: http://www.disasterinfo.net/lideres/portugues/brasil%
2006/Apresenta%E7%F5es/Iedaacidentegoiania01.pdf

Fonte: http://www.sxc.hu/
photo/1023096

• forte venda de medicamentos falsificados ou medicamentos vencidos;
Por outro lado, nessa mesma época surge uma nova proposta, uma nova
noção para a vigilância, mais ampla, e que reúne os grandes aspectos de
controle da vigilância, presentes na vigilância sanitária, na vigilância epidemiológica e na vigilância em saúde ambiental.
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Segundo a Instrução Normativa 01 de 2005, que regulamenta a vigilância
em saúde ambiental, ela possui as seguintes atribuições, o que nos ajuda a
entender o seu significado:
• coordenação;
• avaliação;
• planejamento;
• acompanhamento;
• inspeção;
• supervisão das ações de vigilância relacionadas às doenças e agravos à
saúde no que se refere a:
–– água para o consumo;
–– contaminação no solo e no ar;
–– desastres naturais;
–– contaminações ambientais e por substâncias químicas;
–– acidentes com produtos perigosos etc.
Segundo um documento da Funada, publicado em 2002, o conceito de vigilância ambiental é:

Essa proposta é o que chamamos hoje de vigilância em saúde, no sentido
amplo, integral, com medidas para promoção e prevenção à saúde. Veremos
isso na próxima seção.
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Atividade 2
Atende ao Objetivo 2
Vocês se lembram do Ari do início da aula e da farmácia que foi fechada?
Pois bem, responda à qual vigilância diz respeito aquela ação de controlar
a venda de medicamentos: vigilância sanitária ou epidemiológica? E você,
lembra o que é cada uma dessas vigilâncias? Faça uma definição de cada
uma delas, para fixar melhor o assunto.

Finalmente, e a vigilância em saúde, o que é?
A partir da implantação do SUS, houve na vigilância em saúde uma busca
pela reestruturação e pelo entendimento do significado das práticas no âmbito da vigilância que, por muito tempo, estava fragmentada entre vigilância
sanitária, vigilância epidemiológica e, ainda, vigilância ambiental.
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As mudanças no sistema de saúde a partir da institucionalização do SUS
também acarretaram mudanças na organização da vigilância dos municípios, no entanto, em um ritmo mais lento.

Rosana Augustin

Com a criação da Secretaria de Vigilância da Saúde, em 2003, houve uma
nova organização administrativa sobre as vigilâncias, que buscava organizar
uma prática de cuidado integral, complementando-se com a necessidade de
adequar ações de saúde. No entanto, essas ações devem estar sempre de
acordo com a realidade da população de um determinado território – sendo
ele município ou distrito – onde as demandas são definidas em função das
características sociais, sanitárias e epidemiológicas da região.

Fonte: http://www.charqueadas.rs.gov.br/joomla/images/stories/Noticias/170408/
1%20Condominio.JPG

Figura 5.9: Agente da Vigilância em Saúde orientando sobre a prevenção da dengue.

E essa nova organização é a Vigilância em Saúde, que está ligada a práticas
de um sistema integral necessárias na prevenção e no controle de doenças,
na promoção da saúde e qualidade de vida.
O significado de vigilância em saúde se conecta com o sentido de integralidade, uma vez que abrange três grandes áreas: a vigilância ambiental, a
vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária.
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Vigilância em Saúde

Figura 5.10: As três áreas que formam a Vigilância em Saúde.

A integralidade pode ser definida como uma ação social de influência múltipla e democrática entre sujeitos no cuidado em qualquer nível do serviço de
saúde; também conta com a participação da população, pois é fundamental
a promoção da saúde.
No entanto, em muitos casos ou na maioria deles, essa prática ainda não é
real, pois acontecem ações fragmentadas referentes a cada setor, para cada
tipo de vigilância, de forma separada, e não um trabalho em conjunto.
Então podemos concluir que a vigilância em saúde:
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Atividade 3
Atende ao Objetivo 3
E agora, você já é capaz de definir o que é vigilância em saúde? Nas afirmativas abaixo, qual a define melhor?
a) (

) A vigilância em saúde preocupa-se com a organização de farmácias
apenas; como os medicamentos são vendidos.

b) (

) A vigilância em saúde é uma nova organização das ações de vigilância, e tem como objetivo a análise permanente da situação de
saúde da população.

c) (

) A vigilância em saúde conta as doenças, as epidemias, sendo que
as ações de controle de venda de mercadorias e de remédios e as
condições sanitárias de hospitais são responsabilidade de um outro
setor nas Secretarias de Saúde.

A união das três vigilâncias em apenas uma – a Vigilância em Saúde – ainda
é um desafio para o SUS e para os municípios. No entanto, fica evidenciada
a necessidade de mudança e de um trabalho integral e não fragmentado,
como aconteceu ao longo dos anos. Entendendo a vigilância como única,
sendo epidemiológica, sanitária ou ambiental, o foco é a saúde do indivíduo
e da coletividade.

Informação sobre a próxima aula
Na próxima aula, a última de nossa disciplina, iremos estudar sobre ética.

Resumo
• A vigilância começou há muito tempo, nos séculos XVII e XVIII, na Europa, e no século XIX, no Brasil.
• As ações da vigilância aconteceram no país de maneira fragmentada, e
foram criados órgãos responsáveis pela vigilância epidemiológica e pela
vigilância sanitária nos anos 1970.
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• O debate sobre uma nova organização das vigilâncias aconteceu nos anos
1990, sendo que não ocorreram na prática grandes transformações.
• Em 2003 foi criada uma nova organização administrativa, com a criação
da Secretaria de Vigilância da Saúde, na busca por uma nova organização e uma prática de cuidado integral.
• A vigilância epidemiológica resume-se ao controle de doenças, de epidemias.
• A vigilância sanitária é o controle de ambientes e fatores que apresentem
algum risco à saúde ou que possibilitem um agravo à saúde.
• A vigilância à saúde ambiental trata das questões de riscos à saúde ambiental e que também afetem a saúde da população.

Respostas das atividades
Atividade 1
As alternativas incorretas são a (a), porque o foco na Inglaterra era atingir a
classe trabalhadora na cidade, por causa da Revolução Industrial, e a (c), pois
na Alemanha o governo pretendia contar as epidemias, e não as pessoas
saudáveis.
Atividade 2
A vigilância sanitária tem seu objetivo mais voltado para a prevenção, porque controla a venda de medicamentos, de produtos, mercadorias, os espaços urbanos, os hospitais, os animais peçonhentos, para que não aconteça a
dengue, por exemplo. Já a vigilância epidemiológica está mais voltada para
os casos de doenças, para a coleta de dados, informações sobre as doenças,
sobre as epidemias, e da mesma maneira desenvolver ações para solucionar
tais problemas.
Atividade 3
Letra b.
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