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Prefácio 
 

 

Antonio Ivo de Carvalho 



Concebido como material didático para o Curso de Aperfeiçoamento à 

Distância em Vigilância Sanitária, o presente livro ultrapassou seu molde 

e ganhou vida própria: é mais do que um livro e mais do que um curso. 

Como livro, por seu conteúdo atualizado e abordagem inovadora, é 

antes de tudo um guia qualificado para a ação em Vigilância Sanitária. 

Não uma cartilha de procedimentos normativos, ou um compêndio de 

erudição acadêmica, mas uma fonte dinâmica de referências concei

tuais e empíricas indispensáveis à competência profissional na área. 

Entendendo a saúde como produção social complexa, não mera contin

gência biológica, define e constrói um tripé de competências para qua

lificar o agir em Vigilância Sanitária: cónhecimento técnico, responsabi

lidade pública e compromisso ético. Alcança e interessa, assim, não só 

a profissionais de saúde, sejam gestores ou operadores do setor, como 

também a estudantes, professores e cidadãos em geral, na busca de 

uma educação para a cidadania . 

Como componente do kit didático do Curso de Aperfeiçoamento à 

Distância em Vigilância Sanitária, acompanhado de outros materiais e 

do apoio docente à distância, fornece a base teórico-metodológica aos 

alunos que farão seu aprendizado, não através da leitura sequencial de 

seus capítulos, mas através do estudo orientado de um conjunto de 

situações-problema e study cases, apresentados em programas interati

vos integrantes de CD-ROMs de uso individual. Compondo um projeto 

educacional comprometido com as necessidades concretas dos serviços 

de saúde, o Curso propõe um trajeto pedagógico que, partindo da expe

riência prévia dos alunos, orienta-se para a construção de um novo 

conhecimento, habilitado a impactar positivamente as práticas de Vigi

lância Sanitária. 
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Coordenada pela professora Suely Rozenfeld, a equipe de autores 
não poderia ser mais qualificada para a tarefa, dado o seu perfil pecu
liar que combina experiência acadêmica com experiência profissional 
em serviços. 

Na verdade, o presente livro-curso condensa, de forma especial, o 
propósito maior do Programa de Educação à Distância da ENSP/FIO
CRUZ, nos marcos e na perspectiva da Escola de Governo em Saúde: 
ampliar a capacidade e a qualidade de gestão da política pública de saú
de no Brasil. 

Pelo seu conteúdo programático e por sua abordagem pedagógica, 
tem condições de contribuir efetivamente para a consolidação do Siste
ma Único de Saúde, tanto na sua dimensão de reforma da saúde, quan
to na de reforma do Estado. 

Como reforma da saúde, na medida em que o objeto do livro-curso 
- a Vigilância Sanitária - é campo estratégico para a afirmação prática 
de um modelo de atenção que, para além das demandas clínico-assis
tenciais, seja capaz de se pautar pelas exigências intersetoriais de uma 
política de saúde voltada para a qualidade de vida. 

Como reforma do Estado, na medida em que o curso estará capaci
tàndo, de forma descentralizada, flexível e adequada às realidades 
locais, um estoque de "gestores públicos de saúde" capazes de dotar as 
repartições estatais de qualificação técnica e responsabilidade social 
para a ação pública em saúde. 

Antonio Ivo de Carvalho 
Coordenador do EAD/ENSP 




