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Suely Rozenfeld 



Nos últimos dois anos, ocorrem mudanças significativas na Vigilância 

Sanitária. Entre elas, destaca-se a possibilidade de captação de recursos 

financeiros, por parte dos municípios, para as ações de Vigilância, como 

decorrência do processo de descentralização do SUS. Além disso, cres

ce o apoio à formação de recursos humanos, a cidadania está mais aten

ta aos seus direitos e são feitas alterações organizacionais importantes. 

Ao mesmo tempo, acentua-se o desmonte das estruturas de susten

tação do mundo do trabalho, patrocinada pelo modelo econômico neoli

beral. Gera-se desemprego e terceirização da economia. Para compen

sar, cresce a procura por qualificação profissional, se valoriza a educa

ção como forma de acesso ao mercado de trabalho, e surgem novas 

modalidades de ensino e aprendizado. 

Esse panorama encontra a Escola Nacional de Saúde Pública/ENSP, 
da Fiocruz, realizando, na última década, um projeto de formação de 

profissionais em Vigilância Sanitária. Tal projeto, desenvolvido, ao mes
mo tempo, em instituições de saúde pública de outros Estados, se assen
ta na busca do fio condutor a unir as diferentes dimensões da Vigilân

cia e de nova conceituação para a área. Assim, são oferecidos cursos de 

especialização em Vigilância e módulos de Vigilância em outros cursos. 

No início de 1998, a ENSP, dentro do Programa de Educação à Dis

tância, e na perspectiva de ampliar o seu potencial para formar qua

dros, se propôs oferecer um curso de Vigilância Sanitária à distância, 

cujo primeiro produto é objeto desta apresentação. 

Esse livro resulta do esforço para colocar à disposição dos profis

sionais de saúde um conjunto de textos, articulados entre si, um corpo 

de conhecimentos teóricos e metodológicos capazes de sustentar a prá

tica em Vigilância Sanitária. O ponto de partida desse esforço é a com-
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preensão da Vigilância como parte da saúde pública. Tal compreensão 
não é automática. Afinal, em tempo pretérito, a Vigilância pertenceu aos 
órgãos públicos encarregados dos negócios da indústria e do comércio! 

Dada sua natureza de instância de mediação entre a produção de 
bens e serviços variados e a saúde da população, a complexidade da 

Vigilância impôs um enfoque multidisciplinar. Esse enfoque aparece ao 

se observar os campos de origem de cada um dos capítulos desta coletâ

nea: a sociologia, que fornece o instrumental para a análise histórica e 

para a compreensão do papel do Estado, a epidemiologia, o planejamen

to, a legislação e a avaliação, que fornecem os conceitos, os procedi

mentos e as técnicas necessárias ao desempenho da função reguladora 
e normativa. 

O resultado desta composição deverá proporcionar aquisição de 
conhecimentos, num processo de leitura agradável e estimulante. 

A realização do livro teve o apoio financeiro da Coordenação de Fis
calização Sanitária, da Secretaria de Estado de Saúde, do Rio de Janeiro , 

e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde. 

Devo agradecimentos sinceros aos autores dos textos, pelo muito 
que se envolveram no caráter inovador e de formulação coletiva, e topa
ram empreender a árdua viajem. São especialistas da ENSP e de outras 
instituições do País, com larga experiência de ensino e pesquisa, em 
Vigilância ou em campos específicos da saúde pública. Devo agradeci
mentos especiais a Luis Carlos Wanderley Lima, Maria de Lourdes 

Moura, Gisele Huf e Marcos Moreira; eles colaboraram decisivamente 

para o resultado final. 
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