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ANTECEDENTES HISTÓRICOS

A prática da vigilância epidemiológica, com as características atuais, teve início na Euro-
pa, no século XIX, a partir da organização do campo da saúde pública e de modelos de
registro e classificação de doenças (Langmuir, 1976). Utilizando métodos estatísticos propos-
tos por Willian Farr, tinha como objetivo a identificação precoce das epidemias com grande
potencial de difusão e de letalidade que acompanharam a urbanização e a etapa inicial da
industrialização na Europa, procurando proteger a vida e os interesses dos grupos sociais
dominantes, que precisavam de tempo para se afastar das cidades em perigo.

Antes dessa modalidade de vigilância, já haviam sido regulamentadas e implementadas
ações de fiscalização sanitária com o objetivo de reordenar os espaços de trabalho e de mora-
dia, reduzindo a exposição das pessoas a lugares insalubres, segundo as concepções da higiene
e da teoria dos miasmas.  Essa proposta de controle público dos espaços urbanos, na época
justificada pela necessidade de reduzir a mortalidade e assegurar a reprodução da força de
trabalho, ficou conhecida como polícia médica, e foi um importante componente do movi-
mento sanitário que deu início ao processo de transição demográfica nos centros industriais
urbanos em formação (Rosen, 1994).
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O desenvolvimento da teoria do processo infeccioso, com a identificação de muitos agentes
causais de doenças e seus modos de transmissão, veio possibilitar outras formas mais diretas de
controle, que não dependiam mais de reformas da cidade e do processo de trabalho (Wislow,
1967). Inicialmente restrita ao monitoramento e controle das enfermidades transmissíveis, a
vigilância de doenças tinha como principal instrumento a notificação compulsória de casos.
Quando era identificado um surto, ou mesmo um caso isolado com potencial de dar início à
propagação do processo infeccioso, seguiam-se ações de investigação epidemiológica, identifica-
ção de agentes infecciosos, isolamento físico do doente e controle focal.

As listas de agravos de notificação compulsória, identificando aquelas doenças reconhe-
cidas no período como problemas de saúde pública, refletiam a necessidade de controlar
epidemias que pudessem resultar em crises sociais e limitar a expansão econômica naquela
conjuntura, marcada pelo aumento das cidades e pela intensificação do comércio internacional.
À conseqüente  intensificação da circulação de pessoas e mercadorias, seguiu-se a emergência de
processos epidêmicos em muitas partes do mundo: febre amarela, malária, cólera, tifo transmi-
tido por piolho, febre tifóide, varíola, escarlatina, difteria e outras (Berlinguer, 1982).

Nas colônias e países de desenvolvimento tardio, a vigilância e controle focal de processos
epidêmicos, em grandes centros urbanos, áreas portuárias e nas principais frentes de expan-
são capitalistas, organizadas a partir de campanhas sanitárias temporárias, apresentaram uma
grande efetividade, alcançada independentemente de transformação das condições de vida e
saúde dos trabalhadores. Tornou-se, então, um modelo de intervenção estratégico, ampla-
mente reconhecido e disseminado, de importância fundamental para a reprodução das for-
mações sociais capitalistas, naquele primeiro ciclo de globalização (Costa, 1985).

A formação do profissional da saúde pública que atuava na detecção e no controle de
processos epidêmicos era orientada para as áreas de microbiologia, imunologia e higiene,
sendo o método experimental o modelo de validação do conhecimento que fundamentava
as técnicas de saúde pública.

No Brasil, os cursos de medicina experimental e saúde pública do Instituto Oswaldo
Cruz formaram diversas gerações de pesquisadores. Estes atuaram como referências
profissionais nas campanhas sanitárias focais que reduziram o impacto dos processos epidê-
micos nas áreas de interesse estratégico durante o primeiro quartil do século XX, as quais
seguiam as orientações difundidas pelo Instituto Pasteur, na França, e pelo Serviço de Saúde
do Exército dos EUA (Stephan, 1976).

Mas a grande pandemia de gripe de 1918, que acarretou mais de dez milhões de mortes,
distribuídas em diversos países e todas as classes sociais, antecipou da forma mais dolorosa a
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incapacidade do modelo focal de vigilância e controle de doenças de prever, controlar ou
mesmo limitar o impacto de processos epidêmicos que eventualmente viessem a se adaptar à
circulação naquelas redes urbanas integradas, que passaram a ser características das organiza-
ções socioespaciais do século XX.

Depois que os Estados nacionais assumiram as funções de planejamento econômico e
social, por meio de políticas públicas implementadas a partir de corporações burocráticas
complexas, próprias do período denominado fordista ou de capitalismo monopolista de
Estado, o controle de doenças passou a ser realizado por meio de programas institucionais
permanentes, caracterizados pela rígida divisão técnica do trabalho, pela implementação de
práticas padronizadas e pelo vínculo permanente do trabalhador de saúde com corporações
estatais de atuação em todo o território nacional (Cleaver, 1977). Técnicas de controle estatís-
tico de qualidade utilizadas nas linhas de montagem do processo de produção industrial
foram adaptadas para uso nos serviços de saúde, para o monitoramento de agravos e identi-
ficação de epidemias (Albuquerque, 1975).

A bioestatística e a epidemiologia descritiva aplicada à análise de dados obtidos em
sistemas de registro contínuo e as técnicas de programação passaram a ter um papel essencial
na prática da vigilância e controle de doenças nos serviços de saúde, vindo a ter presença
obrigatória na composição dos currículos utilizados na formação dos sanitaristas. A Fundação
Rockefeller, dos EUA, passou a ter um papel destacado na difusão do modelo, no Brasil
como em vários outros países (Franco-Agudelo, 1984).

As enfermidades eram consideradas ao mesmo tempo determinantes e resultantes da
condição de subdesenvolvimento, e acreditava-se que as ações de controle, quando
implementadas com técnica, programação e cobertura adequadas, seriam uma estratégia
eficaz e eficiente de intervenção no ciclo vicioso da doença e da pobreza.

Na segunda metade do século XX, a competição entre as duas grandes potências interna-
cionais na disputa por hegemonia, durante o período da Guerra Fria, incluiu também a
preocupação com o desenvolvimento dos países periféricos em suas áreas de influência. Tal
preocupação resultou, de forma coerente com o pensamento sanitário daquela conjuntura,
em propostas de apoio externo a programas de controle e erradicação daquelas endemias
consideradas capazes de reduzir a produtividade dos trabalhadores, mediante  transferência
de tecnologia e financiamento dos países centrais para os países dependentes.

Com o envolvimento dos Estados nacionais e das agências internacionais em campanhas
de erradicação de doenças, a vigilância epidemiológica passou a ser reconhecida como uma
etapa essencial dos programas verticais para a consolidação e manutenção dos seus resultados
(Handerson, 1976; Verani, 1991).
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No modelo institucional de controle de doenças proposto pela OMS, as atividades de vigilân-
cia e controle deveriam ser integradas, com o conhecimento epidemiológico orientando as práticas
de controle e estas definindo as necessidades de coleta e análise de informação (Raska, 1966).

Na programação da erradicação da malária, o conceito de vigilância não se aplicava mais
apenas à detecção precoce de casos individuais da doença, mas procurava conhecer o poten-
cial de transmissão da endemia em diferentes unidades territoriais, com base na análise de
suas condições de vulnerabilidade e receptividade (Pampana, 1969). Essa abordagem, na
época limitada ao estudo das doenças transmitidas por vetor, pode ser considerada precurso-
ra da vigilância de base territorial, que integra componentes de vigilância de casos e de fatores
ambientais de risco.

Mas o modelo de organização institucional burocrático e centralizado, orientado para
a aplicação sistemática de medidas de controle simples e padronizadas, não promoveu o
desenvolvimento de propostas de intervenção baseadas em análises de situações epidemiológicas
particulares. Se o conhecimento sobre os determinantes dos problemas de saúde ainda era
considerado um recurso indispensável para o planejamento e a programação das atividades de
controle, a confiança, adquirida a partir da descoberta e do uso de antibióticos, de
quimioterápicos e de inseticidas de ação residual, resultou em um modelo no qual os
sistemas de informação eram orientados quase exclusivamente para monitoramento de indi-
cadores operacionais de cobertura, concentração e rendimento das ações de controle.

Os conhecimentos acumulados sobre a diversidade de situações e experiências adquiri-
das nos trabalhos de campo eram transmitidos oralmente dentro das corporações, contribu-
indo para a construção de culturas institucionais, importantes para sua coesão e orientação
técnica dos programas, mas restritas a seus limites de atuação operacional.

No Brasil, a primeira experiência de abrangência nacional de um sistema de informação
concebido para vigilância articulado com ações programáticas de controle de um agravo
ocorreu no Programa Nacional de Erradicação da Varíola. No período de 1968 a 1973 foi
implementado um modelo ajustado às características do país, concebido por sanitaristas da
Fundação Serviço de Saúde Pública (Sesp) que também atuaram como docentes na Escola
Nacional de Saúde Pública (Fossaert, Llopis & Tigre, 1974). As ações de controle por vacina-
ção eram orientadas diretamente pelas informações das unidades de vigilância, distribuídas
por todo o território. Essas práticas de saúde tinham que ter qualidade, oportunidade e
cobertura adequadas, e se mostraram indispensáveis para a consolidação da interrupção da
transmissão da varíola em grandes populações, pois apenas a vacinação em massa não havia
atingido os resultados esperados.
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Embora a rede nacional de unidades de vigilância da varíola não tenha sobrevivido
após a eliminação daquela doença, a experiência profissional acumulada foi fundamental
para a elaboração de uma proposta de vigilância que viria a superá-la no período seguinte.
No início da década de 70, os serviços de vigilância específicos de programas verticais já
pareciam obsoletos, e a concepção de vigilância e sua abrangência estavam sendo redefinidas.
Em parte porque o modelo de transição epidemiológica amplamente difundido justifica-
va o questionamento da prioridade dada até então pelos serviços de saúde apenas à vigilân-
cia e controle das doenças transmissíveis. Mas principalmente porque concepções mais
elaboradas sobre a atenção à saúde e a relevância estratégica da informação em saúde
passaram a prevalecer.

O sucesso alcançado pela utilização da vigilância no controle e erradicação da varíola
no mundo levou a 21a Assembléia Mundial da Saúde da Organização Mundial da Saúde
(OMS), realizada em 1968, a estender o conceito de vigilância de saúde pública a outros
problemas além das doenças transmissíveis. Nas discussões técnicas desse encontro, a vigi-
lância passa a ser concebida como uma função essencial do conjunto das práticas de saúde
pública (Buehler, 1998).

A vigilância, entendida como um componente de informação em saúde que deveria
permear todo o sistema, havia sido definida já em 1963 como a “análise atualizada e
contínua da distribuição e tendência da incidência, através da coleta, consolidação e ava-
liação sistemáticas dos registros de morbidade, mortalidade e outros dados relevantes”
(Langmuir, 1989:930). Essa nova concepção da vigilância como um componente da inteli-
gência em saúde pública, centrada no processamento, na análise e na divulgação de infor-
mações, com a função de orientar as diferentes estratégias de atenção à saúde, mas separa-
da das ações de controle de agravos, passou a prevalecer nos EUA e ficou conhecida como
o modelo CDC de vigilância em saúde, em referência ao sistema coordenado a partir do
Centro de Controle de Doenças de Atlanta.

O uso intensivo de técnicas estatísticas e métodos epidemiológicos na vigilância,
monitoramento e avaliação de problemas de saúde (Devine & Parrish, 1998; Brookmeyer &
Stroup, 2004; Janes et al., 2000) fez com que durante algum tempo esta área fosse confundi-
da, mesmo pelos profissionais, com a própria epidemiologia. Mas com o seu desenvolvimen-
to, a vigilância passou a ser considerada como uma função diferenciada da saúde pública e,
portanto, distinta da epidemiologia, devendo ser entendida como disciplina específica
(Thacker & Berkelman, 1988). Esses autores enfatizaram a relevância de se utilizar o termo
‘vigilância em saúde pública’ (VSP), em lugar de ‘vigilância epidemiológica’.
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 VIGILÂNCIA EM SAÚDE COMO PROPOS TA DA CONJUNTURA ATUAL

Essa evolução do conceito e da abrangência da vigilância, já observada no início da
década de 80, acompanhava as transformações que estavam ocorrendo nos serviços de saúde,
nos perfis epidemiológicos das populações e na percepção da saúde durante o período de
transição do capitalismo monopolista de Estado para uma outra conjuntura, o capitalismo
pós-fordista ou técnico-científico-informacional (Sabroza, Kawa & Queiroz, 1995).

Uma das características marcantes dessa nova etapa do capitalismo é o uso intensivo de
informação, tanto nos processo produtivos como no controle social (Santos, 1994). Tal con-
trole apresenta-se, então, caracteristicamente descentralizado, distribuído de modo difuso na
sociedade, enfatizando a função de indivíduos interligados pelos meios de comunicação na
formação de opinião pública, em detrimento dos grupos sociais organizados e das representa-
ções sindicais dos trabalhadores.

A prioridade à proteção dos trabalhadores e à atenção a suas necessidades, como modo
de assegurar sua capacidade produtiva e aumentar seu padrão de consumo, característica do
modelo fordista, foi substituída por uma orientação dirigida para o papel social do consumi-
dor, sem destacar sua inserção no processo de trabalho. A saúde da maior parte da população
deixara de ser um fator relevante para a produção, passando a ser cada vez mais um problema
de interesse individual. Ao contrário, pode-se constatar que muitas vezes o conjunto dos
doentes, intensificando e diversificando sua participação no consumo, tem um papel rele-
vante no processo econômico, contribuindo para a realização do capital por meio da amplia-
ção do consumo de bens e serviços (Sabroza, 2001). Mesmo porque, com o aumento da
expectativa de vida e o desgaste decorrente da exposição prolongada da maior parte das
pessoas a condições de risco e situações permanentes de estresse, tornou-se quase inevitável a
utilização de próteses químicas e físicas, aumentando continuamente a necessidade de incor-
poração de inovações tecnológicas na atenção à saúde.

Refletindo os resultados dessas transformações sociais no campo teórico da saúde públi-
ca, uma nova ideologia científica, o modelo epidemiológico dos fatores de risco deslocou
completamente, em menos de vinte anos, a teoria do ciclo vicioso da doença e da pobreza. O
modelo teórico dos fatores de risco passou a ser amplamente utilizado na vigilância em saúde,
principalmente em relação às doenças crônicas, à vigilância da saúde do trabalhador e à
vigilância ambiental. A produção e divulgação de informações permanentes e atualizadas
sobre as condições de saúde, mas também sobre a distribuição dos fatores de risco, tanto para
os gestores como para o conjunto da sociedade, passou a ser o objetivo central dos sistemas de
vigilância em saúde nos países centrais (Bonita et al., 2005).
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A amplitude da aplicação da vigilância em saúde no período contemporâneo pode ser
apreciada no artigo de Thacker e Berkelman (1988), que descreve o complexo sistema de
vigilância em saúde pública nos Estados Unidos da América. Em consonância com as priori-
dades da nova saúde pública daquele país, os autores utilizam dados de muitos sistemas de
informação, alguns dos quais fora do escopo restrito da saúde pública, tentando incorporar
outras dimensões da saúde e da vida.

No fim da década de 80 já estavam envolvidas no sistema de vigilância em saúde dos EUA
29 bases de dados de cobertura nacional, abrangendo, além das doenças de notificação
compulsória, várias doenças crônico-degenerativas, problemas nutricionais, ocupacionais,
efeitos decorrentes da exposição a agentes tóxicos no ambiente, acidentes intencionais e não
intencionais, comportamentos de risco para a saúde, tecnologias preventivas de saúde como
uso de fármacos, vacinas, procedimentos médicos e cirúrgicos de diferentes complexidades.
Essa profunda mudança na função social da vigilância necessariamente resultou em impor-
tantes transformações nos seus objetivos e modelos de organização institucional.

Para a avaliação da vigilância em saúde pública, propõe-se que devem ser considerados
como elementos essenciais, na nova concepção pluralista, a definição clara dos objetivos da
vigilância; aspectos legais e éticos; a definição das fontes de informação e das bases de dados
que podem ser utilizadas; os diferentes métodos de coleta de dados; os diferentes sistemas de
vigilância que podem ser utilizados; os métodos para avaliação dos sistemas e as estratégias
para sua melhoria (Romanguera, German & Klauck, 2000). Uma perspectiva muito diferen-
te daquela orientada apenas para a vigilância e controle dos processos endêmico-epidêmicos
capazes de criar obstáculos ao crescimento da força de trabalho e à reprodução do capital.

Pode-se afirmar que o modelo de vigilância em saúde implementado nos EUA desde a
década de 80 tem duas orientações principais, considerando seus objetivos, sua proposta de
organização e os atores sociais para os quais direciona as informações resultantes das suas
análises: a segurança da população e a promoção da saúde. Nesse modelo, uma concepção de
vigilância integrada de modo sistêmico articula diferentes sistemas de informação e institui-
ções de saúde. Não se pode deixar de reconhecer a relevância social e o nível de organização de
tal modelo, que certamente tem sido uma referência sempre considerada na construção dos
sistemas de vigilância em saúde nos demais países americanos. Mas, por isso mesmo, seu
desempenho diante de diversos desafios tem sido motivo de preocupação.

No concernente à promoção da saúde, a ênfase no monitoramento e na divulgação de
informações relacionadas a fatores de risco para doenças cardiovasculares e certas formas de
câncer, procurando modificar estilos de vida considerados implicados no processo patogênico,



224

C E N Á R I O S  P O S S Í V E I S

contribuiu para importante redução da morbimortalidade por estes agravos, considerados de
enorme relevância. Por outro lado, o aumento explosivo da obesidade, o crescente impacto
do diabetes, a grande prevalência da drogadição entre jovens, a freqüência de depressão entre
os idosos, a inaceitável mortalidade por agressões com armas de fogo, a disseminação do
sofrimento difuso, em grupos vulneráveis, e do medo em toda a população são alguns indica-
dores de uma condição de mal-estar disseminado que induz e decorre de diversas formas de
consumo patogênicas. A própria concepção de saúde é posta em xeque em uma sociedade
que considera a expansão constante do consumo tanto o resultado como um dos
determinantes do desenvolvimento socioeconômico. Essa contradição prejudica a capacida-
de do modelo hegemônico de vigilância-promoção da saúde de orientar o foco de sua atenção
para aqueles problemas que efetivamente passaram a ter maior relevância.

Quanto à dimensão da segurança epidemiológica, que deu início às primeiras propostas de
ações de vigilância nos serviços de saúde no século XIX, algumas crises registradas nas duas
últimas décadas, em uma conjuntura muito diferente, questionam a competência do modelo:
sua incapacidade de identificar precocemente e bloquear a propagação de uma doença como a
Aids, a introdução da encefalite do Nilo em Nova York e sua posterior difusão para vários
estados americanos e para os países vizinhos, o desenvolvimento e propagação de formas
multirresistentes de tuberculose na população, a dificuldade de identificar as fontes e conter a
atuação de agentes de bioterrorismo após os atentados contra as torres de Nova York.

Em 1994 a Academia de Ciências de Nova York, em um documento que teve grande
repercussão, alertava para inesperada vulnerabilidade da população americana a doenças
transmissíveis (Wilson, Levins & Spielman, 1994). Na mesma época foi proposto o conceito
de ‘doença emergente’ e teve início um amplo debate sobre que modelo de vigilância e
contenção seria mais adequado para lidar com este tipo de problema. Três princípios demar-
cariam essa nova modalidade de vigilância: sua vinculação com tecnologias inovadoras em
biotecnologia; a atenção rigorosa com a questão da biossegurança; a necessidade de coopera-
ção internacional na detecção, investigação de foco e contenção de surtos (CDC, 1994).

Com a nova globalização, a segurança epidemiológica e sanitária dos EUA e dos outros
países desenvolvidos havia passado a depender tanto da organização de seus sistemas de
vigilância em saúde como da consolidação de uma rede de núcleos de vigilância distribuídos
em diferentes países, constituindo um cinturão de segurança, assim como da sua capacidade
de mobilizar equipes táticas de investigação epidemiológica e contenção para atuarem fora de
seu território (Gore, 1996).
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Como havia acontecido nas conjunturas anteriores, os problemas de saúde, o marco
conceitual e o modelo organizacional da vigilância elaborado nos países centrais passaram a
influenciar fortemente os projetos de todos os outros de sua esfera de influência. Que agora,
com o novo ciclo de globalização, passou a abranger própria biosfera.

 A CONSTRUÇÃO SOCIAL DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA
EM SAÚDE DO BRASIL

Nas últimas décadas do século XX, os debates sobre vigilância em saúde passaram a
destacar o problema na perspectiva da construção de sistemas integrados de abrangência
nacional, superpondo-se às concepções anteriores que destacavam as práticas e a organização
de serviços (Waldman, 1991).

A consolidação do Sistema de Vigilância em Saúde do Brasil é um processo que acompa-
nha o projeto da Reforma Sanitária e da construção social do SUS – o Sistema Único de
Saúde do Brasil. Esse processo inicia-se com o movimento de modernização da saúde pública,
a partir da implantação do modelo preventivista, no fim dos anos 60, nos currículos das
faculdades de medicina e das duas escolas de saúde pública então existentes no Brasil, a
Escola Nacional de Saúde Pública do Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro, e a Faculdade
de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Essas duas instituições tiveram um papel
decisivo na incorporação e reprodução, mesmo que tardia, daquele modelo já amplamente
utilizado nos EUA desde a década de 40.

A ênfase no ensino do método epidemiológico, da bioestatística e de técnicas de
programação normativa contrastava com as práticas dominantes nos serviços de saúde
pública, ainda orientadas pelos marcos de referência da higiene, da microbiologia e das
campanhas sanitárias.

O Brasil já iniciara desde a década de 50 seu processo de industrialização, acompanhado
de intenso fluxo populacional rural-urbano e da região Nordeste para o Sudeste. Nos anos
70, durante o período da ditadura militar, a integração do seu território por rodovias e a
concentração dos investimentos em um número restrito de pólos de desenvolvimento produ-
ziu grandes deslocamentos populacionais, acompanhados de agravamento dos problemas de
saúde nos centros urbanos e nas frentes de expansão agrícola. Ao contrário do que previa o
modelo desenvolvimentista, com o crescimento econômico a mortalidade infantil aumentou
e diversas epidemias passaram a ser registradas nas principais cidades: poliomielite, meningi-
te meningocócica, leptospirose, hepatite, sarampo (Sabroza, Toledo & Osanai, 1992).
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Em resposta à crise sanitária, o governo autoritário deu início a um processo de raciona-
lização técnica e de extensão de cobertura das ações básicas de saúde e da atenção médica. Em
1973, criou o Programa Nacional de Imunizações, e em 1975 implantou o Sistema Nacional
de Saúde e, como seus componentes, o Sistema de Vigilância Epidemiológica, o Sistema de
Vigilância Sanitária e o Sistema de Informação de Mortalidade, todos de abrangência nacio-
nal, coordenados por área técnica do Ministério da Saúde e com participação das instituições
dos três níveis de governo, mas sem nenhuma articulação entre eles.

Com o apoio da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e utilizando a experiên-
cia recente do programa de erradicação da varíola, iniciou-se um grande esforço de organizar
serviços de vigilância e programas de controle de doenças no Ministério da Saúde e nas
secretarias estaduais de Saúde, tendo inicialmente como objetivo principal o controle da
poliomielite. Foi elaborada então uma nova modalidade de organização das ações de contro-
le, distinta das campanhas anteriores: o programa integrado de controle de doenças, que
incorporava princípios e métodos da epidemiologia descritiva e da programação, além de
uma concepção sistêmica articulando serviços federais, estaduais, municipais, incluindo
também organizações da sociedade civil, mobilizadas para o esforço concentrado nos dias
nacionais de vacinação.

Um dos principais componentes do programa foi o treinamento em larga escala de
pessoal dos serviços de saúde dos três níveis de governo em vigilância e programação de
controle de doenças, utilizando material instrucional padronizado, metodologia de ensino
simplificada e orientada para questões práticas dos serviços. Milhares de profissionais da
saúde foram matriculados nos cursos do Programa Ampliado de Imunização e nos cursos
básicos de Vigilância Epidemiológica, coordenados pela Escola Nacional de Saúde Pública
e pela Secretaria Nacional de Ações Básicas de Saúde do Ministério da Saúde, com apoio
técnico da Opas, em uma experiência inovadora e extremamente produtiva de parceria
entre instituição acadêmica e as coordenações de serviços de vigilância nacional e estaduais
(Carvalho, 1990).

A resistência inicial observada nas instituições acadêmicas àquilo que consideravam
apenas uma aplicação simplificada do método epidemiológico logo foi substituída por inte-
resse e participação crescentes, na medida em que ficavam patentes os resultados tanto na
redução das doenças como na organização dos serviços. No caso do desenvolvimento do
modelo conceitual e da implementação do Sistema Nacional de Mortalidade também foi
decisiva a articulação entre uma instituição acadêmica, a Faculdade de Saúde Pública da
USP, o nível central do Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de Saúde. Essa coopera-
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ção passou a ser ainda mais sistemática e produtiva com a agregação das instituições acadêmi-
cas da área da saúde coletiva em uma instituição nacional, a Associação Brasileira de Pós-
Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco), que, por intermédio de sua Comissão de
Epidemiologia, passou a elaborar periodicamente propostas para o desenvolvimento da disci-
plina no país, sempre incluindo entre suas prioridades a vigilância e o uso da epidemiologia
nos serviços de saúde.

A partir da metade da década de 80, durante os congressos da Abrasco os debates sobre
modelos, métodos e técnicas aplicados à vigilância epidemiológica mobilizaram docentes,
pesquisadores e profissionais dos diferentes níveis dos serviços de saúde. Uma questão desta-
cada nesses debates era a necessidade de descentralização das práticas de epidemiologia e
vigilância em saúde nos serviços, e particularmente a construção de sistemas de informação
que permitissem análises adequadas das condições de vida e saúde nos municípios, a partir
dos marcos conceituais do pensamento latino-americano em epidemiologia social.

Outra modalidade da vigilância em saúde, a da saúde do trabalhador, passou a receber
destaque no debate acadêmico e político nesse período, refletindo a consistência teórica
desta área e a conjuntura social, na qual o debate sobre a reforma da sociedade e da nova
ordem constitucional possibilitou que a questão do trabalho e da saúde do trabalhador
viessem a ser destacadas.

As acumulações teóricas e metodológicas pareciam anunciar importantes transforma-
ções nas relações da vigilância em saúde com as propostas de reorganização do modelo assistencial
do sistema de saúde brasileiro. Entretanto, o modelo que resultou dos debates durante a VI
Conferência Nacional de Saúde e da regulamentação do SUS consolidou a mesma proposta
de sistemas de vigilância tradicionais e não integrados da década de 70.

A vigilância epidemiológica das doenças transmissíveis agudas, a vigilância sanitária e a
vigilância da saúde do trabalhador foram as modalidades que conseguiram melhor demarcar
seu campo de atuação, referencial teórico e metodologia de trabalho.

Os avanços que puderam ser constatados na década de 90 ocorreram na dimensão
organizacional do Sistema Nacional de Vigilância da Saúde (SNVS), e não na transformação
de seu objeto e de suas práticas.

A criação do Centro Nacional de Epidemiologia do Ministério da Saúde, vinculado à
Fundação Nacional de Saúde, veio materializar o projeto pactuado nacionalmente de um
sistema de vigilância integrado em rede, articulando serviços dos diferentes níveis de gover-
no, cada um com autonomia administrativa e coordenados por uma unidade central do nível
federal, responsável pela formulação e implementação de projetos de abrangência nacional e
pelo apoio ao desenvolvimento da vigilância nos estados e municípios.
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A proposta do projeto organizacional do SNVS era bastante avançada, contemplando a
integralidade do Sistema Nacional de Saúde e assegurando a autonomia dos seus componen-
tes, essencial para atender à diversidade e extensão do território, além da multiplicidade de
competências e da dimensão do país. No entanto, sua atenção ainda continuava restrita
praticamente à vigilância daquelas doenças transmissíveis agudas consideradas de interesse
estratégico por seu potencial de produzir epidemias em áreas urbanas e às práticas tradicio-
nais de fiscalização sanitária.

Na realidade, ao contrário do discurso predominante que enfatizava a necessidade de
um sistema nacional de vigilância em saúde direcionado para as funções de inteligência
sanitária, semelhante ao modelo do CDC dos EUA, o projeto implementado no SUS foi
orientado pelo modelo tradicional de vigilâncias em saúde como componentes de programas
de controle de doenças.

Nessa perspectiva de vigilância, um processo importante para a estruturação do SNVS
foi a implantação do Sistema Nacional de Agravos Notificáveis (Sinan). Pensado como siste-
ma capaz de articular em rede unidades dos diferentes níveis do sistema de saúde, o Sinan
manteve a ênfase na notificação de casos e continuou priorizando apenas as doenças
transmissíveis, passando a ser emblemático das suas contradições. O Sinan não se mostrou até
agora um instrumento adequado para efetivamente orientar as ações de controle de doenças
nos diferentes níveis do SUS, limitando-se a ser um sistema de registro, fluxo de informações
e tabulação de dados sobre casos de doenças definidas como de notificação obrigatória,
apesar de ser um exemplo de integração sistêmica e de modelo com grande potencial de
incorporação e difusão de inovações tecnológicas na rede de serviços de saúde. Mas certamen-
te ele foi importante para a coesão do sistema, com o seu fluxo contínuo de dados, normas,
equipamentos, capacitação de pessoal e recursos financeiros.

Se a vigilância epidemiológica continuou essencialmente orientada para o controle de
doenças (Silva, 2004), a concepção de ações programáticas de controle teve de ser completa-
mente reformulada, para se adequar às novas características da política de saúde brasileira. O
modelo anterior, de centralização normativa e aplicação de práticas padronizadas em serviços
locais distribuídos por todo o território nacional, que se mostrara eficaz para a eliminação da
poliomielite e do sarampo, foi suplantado por outro, que podemos chamar de controle de problemas
de saúde por transferência de fundos e atribuição de responsabilidades. Trata-se de modelo
centrado na municipalização, na autonomia local, no repasse de recursos financeiros, no
atendimento orientado para o indivíduo, na participação de organizações da sociedade civil, na
avaliação e na difusão de informações para o controle difuso dos problemas de saúde, a partir
de mudanças de comportamento e mobilização social.
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O exemplo mais pertinente desse tipo de programa implementado no Brasil é o de
controle da Aids, mas progressivamente ele vem sendo mais empregado, procurando-se in-
cluir como objetos de vigilância e controle diferentes problemas de saúde, inclusive doenças
não-transmissíveis e fatores de risco presentes no ambiente. Entretanto, a ênfase na constru-
ção de sistemas de informação apropriados, as prioridades de pesquisas, a preocupação com
a incorporação de novas técnicas e métodos aplicados à vigilância e o esforço de capacitação
de recursos humanos certamente não refletem ainda as expectativas de mudanças significati-
vas no modelo de vigilância, segundo essa orientação.

Mesmo a vigilância ambiental, que parecia ser uma proposta inovadora e coerente com a
ideologia científica predominante, apoiada por desenvolvimento teórico-metodológico con-
sistente e orientada por abordagem sistêmica e interdisciplinar dos problemas de saúde e seus
riscos, não conseguiu consolidar um modelo operacional na rede de serviços, ficando, até
recentemente, praticamente nos limites dos discursos (Ministério da Saúde, 2002). Decerto
porque no presente modelo, fragmentado e hierarquizado, do SNVS e do SUS, não parece
haver espaço institucional e político nem para projetos transversais, que envolvam setores,
unidades e instituições de saúde, e muito menos para aqueles intersetoriais, capazes de
mobilizar outras áreas como educação, ambiente, trabalho, moradia e seguridade social.

Todo o esforço de desenvolvimento atual do sistema parece refletir essencialmente o
compromisso político de estender as ações tradicionais de vigilância até o nível municipal.
Desse modo, o componente estruturante mais relevante do SNVS foi sua proposta de finan-
ciamento das ações de vigilância e controle de doenças do SUS.

A centralização no Centro Nacional de Epidemiologia (Cenepi) e na Fundação Nacional
de Saúde (Funasa) dos processos decisórios relativos ao repasse de recursos financeiros aos
municípios para suas ações de vigilância e controle de doenças, mediante variados procedi-
mentos administrativos, resultou, no nível central, na hipertrofia do componente de gestão
administrativa, em detrimento das práticas inerentes a um sistema de inteligência aplicado às
análises dos problemas de saúde de interesse para o país. Por outro lado, essa concentração de
poder político e financeiro representou também grande capacidade de induzir os estados e
municípios a reproduzir apenas as prioridades e os modelos organizacionais do nível federal.

As recentes orientações na definição do volume financeiro a ser transferido do nível
federal para estados e municípios, para vigilância e controle de doenças, acompanhado de
novas modalidades de pacto e de repasse de recursos, certamente representaram avanços
importantes na consolidação da descentralização do projeto do SNVS (Silva Junior, 2004).
Mas a definição das metas e dos indicadores a serem monitorizados reflete mais as priorida-
des definidas no nível central do que aquelas identificadas nos estados e municípios.
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A questão do financiamento das ações de vigilância e controle de doenças no SUS
veio, portanto, explicitar a tensão entre as duas dimensões fundamentais das funções da
vigilância em saúde:

· A promoção, compreendida nessa conjuntura como procedimento efetivo de transfe-
rência de informação e atribuições para atores institucionais locais e indivíduos singu-
lares, contribuindo para viabilizar o controle difuso dos problemas de saúde por meio
de mudanças de comportamento e da participação popular. E, de modo coerente com
as diretrizes da nova conjuntura, limitando as responsabilidades das agências de gover-
no central nacional e internacional e desonerando a reprodução do capital no circuito
econômico principal.

· O controle estratégico de problemas de saúde emergentes ou definidos como prioritários,
implementado mediante ações programáticas definidas em centros políticos e técnicos
de decisão, que na conjuntura atual do capitalismo técnico-científico-informacional
globalizado ultrapassam muitas vezes as fronteiras dos territórios nacionais.

Decisões políticas recentes, de grande impacto na organização do SNVS, demonstram
como prioridades definidas a partir de perspectivas globais repercutem nas escalas nacional,
estadual e municipal, fazendo com que as dimensões da promoção ou da segurança da
vigilância em saúde se concretizem em uma multiplicidade de propostas que parecem
conflitantes, mas na realidade explicitam as possibilidades múltiplas, embora freqüentemente
contraditórias, de um mundo de complexidade crescente.

A criação de uma Agência Nacional de Vigilância Sanitária, apartada dos demais compo-
nentes do SNVS, com autonomia administrativa e orientada para a regulamentação de pro-
dutos industrializados e procedimentos de saúde, seguramente capazes de incorporar inova-
ções tecnológicas de grande interesse para o capital nacional e internacional, veio atender
essencialmente aos interesses de setores envolvidos na expansão e regulamentação do comér-
cio internacional. Mas também possibilitou, com a criação de vagas de trabalho em todos os
níveis do SUS, a incorporação de muitos profissionais comprometidos com a saúde dos
consumidores e com o monitoramento dos processos produtivos e seus impactos na saúde e
no ambiente (Costa, 2004).

O projeto Vigilância em Saúde no SUS (Vigisus), financiado pelo Banco Mundial,
efetivou a integração do SNVS brasileiro no cinturão de segurança internacional de vigilância
epidemiológica, sem maiores ônus para aqueles mais interessados, os países centrais, mas
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também resultou na acumulação de competência técnica em vigilância de doenças emergen-
tes, e principalmente no apoio financeiro à consolidação dos serviços estaduais e municipais
de vigilância em saúde. Desse modo, ele foi decisivo para o início de uma prática de detecção,
comunicação e investigação de eventos inusitados, com base em dados qualitativos e rumo-
res, procedentes da rede de serviços de saúde e das comunidades.

Um outro vetor de organização do SNVS na sua fase atual foi a criação da Secretaria de
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, que passou a assumir as funções de coordená-
lo, anteriormente desenvolvidas pelo Cenepi, que estava vinculado diretamente à Funasa.
Essa reorganização institucional significou concentração de poder político e uma ênfase
ainda maior nas funções de normatização e de gestão administrativa, em prejuízo daquelas
específicas da inteligência sanitária, como integração de bases de dados, análises de situa-
ções de saúde, produção de estudos de perspectivas de problemas de saúde em cenários
futuros. Mas pode também vir a criar as condições para a retomada do compromisso
histórico de construção do SNVS como uma rede de instituições diversificadas, distribuí-
das por todo o território brasileiro, complementares e integradas em um sistema comple-
xo, não hierarquizado, organizado fundamentalmente por seu objetivo de produzir e di-
vulgar conhecimentos sobre as condições de saúde e seus determinantes (Teixeira, Paim &
Vilasbôas, 1998).

Compreende-se que a questão da unificação institucional de todas as vigilâncias dei-
xou de ser relevante, dada a diversidade de problemas, de projetos e de perspectivas que
caracteriza a conjuntura atual, mas que é ainda mais essencial uma construção conceitual
e ideológica que integre as diferentes propostas e explicite para o conjunto da sociedade
suas funções e modelos operacionais, desde a vigilância global de agravos emergentes até a
vigilância civil da saúde. E que inclua, portanto, as possibilidades de construção de
subsistemas de vigilância orientados para a identificação e investigação de problemas e
situações críticas de saúde em comunidades, como proposto por Castellanos (1997). Esse
autor propõe que os sistemas de vigilância em saúde, além de priorizar a vigilância de
agravos e doenças, incorporem também a análise da tendência das condições de vida e das
ações de saúde sobre o bem-estar das populações, destacando a identificação de grupos
sociais vulneráveis em que houve recentemente retrocessos nas suas condições de vida e de
acesso a serviços de saúde (Castellanos, 1996).

Também nessa direção têm se dado as principais contribuições dos pesquisadores
brasileiros da área da saúde coletiva, propondo a construção de modelos de vigilância
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que integrem as diferentes modalidades de vigilância em saúde com as propostas de
promoção e a implementação de novos modelos assistenciais. Tais pesquisas destacam a
necessidade de se contemplar a dimensão da saúde como expressão da qualidade de
vida e de se identificar indicadores e metodologias que permitam monitorá-los em dife-
rentes grupos sociais.

Teixeira, Paim e Vilasbôas (1998), analisando a proposta da criação de uma vigilância da
saúde no Brasil, chamam a atenção para as novas possibilidades advindas do próprio desenvol-
vimento do SUS, que implicaram uma autonomia da esfera municipal na gestão técnica e
financeira do sistema de saúde, consorciada com uma prática de atenção integral, baseada no
Programa Saúde da Família. Segundo esses autores, tais questões abrem uma real possibilidade
de se repensar um modelo de vigilância da saúde de abrangência nacional, coerente com os
novos rumos do SUS, que ultrapasse os indicadores de doenças e agravos e incorpore o papel de
determinantes das condições de vida das populações na sua constituição. Esses questionamentos
sobre as perspectivas da vigilância não deveriam ser considerados isoladamente. Eles são uma
das dimensões da própria crise já identificada no campo da saúde pública, também resultante
de uma crise social mais ampla, que afeta principalmente países como o Brasil e indica a
necessidade de um novo projeto capaz de possibilitar o enfrentamento dos novos desafios que
se apresentam para a saúde no século XXI (Paim & Almeida Filho, 2000).

Um dos eixos desse novo projeto seria a construção de um marco teórico-conceitual que,
relacionando a vigilância em saúde com a promoção da saúde, contribua para superar o
paradigma científico que sustenta as práticas atuais de saúde e implica um enfraquecimento
dos discursos da produção social da saúde, resultando na tecnicização da atenção à saúde e
no reducionismo biologista dos modelos conceituais. Esse eixo se volta para a importância da
construção da vigilância em saúde como prática e como sistema, mas também como um
campo teórico da saúde pública, que integre questões que vão das categorias biológicas e
ambientais às econômicas e sociais, do individual ao populacional, do local ao global, ultra-
passando os limites impostos pelas disciplinas constituintes do campo (Freitas, 2003). E,
como nas conjunturas anteriores, articulando conhecimentos e modelos de vigilância e mo-
delos assistenciais voltados para o controle de problemas de saúde. Mas que desta vez possam
de fato priorizar a aplicação do conhecimento acumulado, tanto nas instituições acadêmicas
brasileiras como nos serviços do SUS, para a construção de um projeto orientado sobretudo
pelo propósito de contribuir para melhorar as condições de vida e saúde do conjunto da
população, e particularmente dos seus grupos sociais mais vulneráveis.
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 O MESTRADO PROFISSIONALIZANTE EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA
ESCOLA NACIONAL DE SAÚDE PÚBLICA SERGIO AROUCA

Quando se situam historicamente a vigilância e seus conceitos, indica-se uma perspectiva
em que as discussões sobre o Mestrado Profissionalizante em Vigilância em Saúde (MPVS) e
os necessários debates acerca da própria definição de vigilância em saúde devem ser no
mínimo contextualizados nas discussões sobre a própria saúde pública e sobre o programa de
pós-graduação stricto sensu no qual se inserem.

Assim, tendo em vista a crise atual e a necessidade de construção e consolidação de um
novo projeto de saúde pública, surge a necessidade de estruturar um MPVS que possibilite
formar profissionais capazes de compreender os desafios presentes e futuros que transcen-
dam o campo institucional do tipo de profissional convencionalmente reconhecido como
sanitarista (Paim, 2003). Isso revela a possibilidade e a necessidade de um projeto de mestrado
inserido em um novo contexto da saúde pública, que propicie a sua construção e consolida-
ção, redimensione seus objetos e desenvolva novos instrumentos de trabalho. A diversificação
exigida nas práticas de vigilância deve permitir uma articulação com os movimentos mais
amplos da sociedade e os projetos de inclusão social, bem como criar alternativas metodológicas
e técnicas para as ações no âmbito da vigilância em saúde.

Assim, os desafios que se apresentam para o MPVS envolvem mais do que capacitar
administradores de serviços, mas formar lideranças técnicas e políticas em saúde, bem como
contribuir para ampliar a base de inteligência do setor. Na prática isso implica um projeto
pedagógico segundo o qual o profissional formado pelo MPVS deva ser capaz não só de
manejar bancos de dados, formular protocolos de pesquisa e dominar métodos quantitati-
vos, mas também de, como observam Paim e Almeida Filho (2000), analisar o contexto em
relação às práticas que desenvolve; compreender a organização e gestão do processo de traba-
lho em saúde; exercitar um agir comunicativo ao lado do pensamento estratégico; ter habili-
dade para proceder a denúncias de situações e para o convencimento de interlocutores;
tolerar o diálogo em situações conflituosas; estar atento aos problemas e necessidades de
saúde; possuir senso crítico quanto à efetividade e ética das intervenções propostas ou reali-
zadas; manter um permanente questionamento sobre o significado e o sentido do trabalho e
dos projetos de vida.

Com base nesses princípios, a Escola Nacional de Saúde Pública, após um longo período
de discussão institucional, tendo em vista as particularidades do Programa de Pós-Graduação
Stricto Sensu, formulou uma proposta de mestrado profissional, na área de vigilância em
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saúde. Essa proposta nasceu da necessidade de requalificação e capacitação dos profissionais
que atuam no âmbito do SUS, visando a aprimorar seus processos de trabalho e adaptando-os às
novas exigências do setor, a exemplo da descentralização das ações de epidemiologia,
prevenção e controle de doenças.

Na Ensp, essa experiência ampliou o escopo do programa de pós-graduação. Procurou-se
preservar seus níveis de excelência, mas introduzindo como inovações o desenvolvimento de
métodos pedagógicos apropriados e a definição de produtos rapidamente aplicáveis à gestão
e a um público-alvo oriundo de demandas institucionais. O MPVS da Escola Nacional de
Saúde Pública, assim desenhado, tem como objetivo qualificar gestores e profissionais em
saúde e estimulá-los a desenvolver atividades de pesquisas e a produzir inovações tecnológicas
orientadas para o desempenho de suas funções públicas. Essas atividades visam a capacitar os
gestores e profissionais em saúde e áreas afins para o planejamento, a implementação, a
operacionalização e a avaliação de políticas e programas em vigilância e para desenvolver ou
incorporar novas tecnologias com enfoque epidemiológico, social e ambiental. Nesta perspec-
tiva, o MPVS está particularmente orientado para a produção de diagnósticos de problemas
e de soluções aplicadas ao Sistema Único de Saúde.

O MPVS foi construído com o intuito de integrar a gestão, as análises de políticas
públicas e de situações de saúde com as práticas de vigilância em saúde. Para responder a esse
desafio buscou-se adotar, nesse primeiro momento, uma perspectiva multidisciplinar, orien-
tada para as ações de vigilância, monitoramento e gestão de programas de controle nas áreas
de vigilância de doenças transmissíveis, imunopreveníveis, não-transmissíveis, de vigilância
da saúde indígena, de monitoramento de indicadores de saneamento, de laboratórios de
saúde pública na vigilância em saúde, de vigilância ambiental em saúde e de operacionalização
de sistemas de informação em saúde.

Uma característica fundamental do MP é sua realização mediante convênios ou contra-
tos por instituições do SUS. Em 2002 a Funasa estabeleceu um convênio com a Ensp para a
implantação da primeira turma de Mestrado Profissionalizante em Vigilância em Saúde, no
Distrito Federal (DF). O curso foi especialmente desenhado para atender à demanda de
capacitação de gestores e profissionais do nível central, especialmente servidores do Ministé-
rio da Saúde. Uma segunda turma teve início em 2004, já como resultado de convênio com
a Secretaria de Vigilância do Ministério da Saúde, integrando o componente de capacitação
de recursos humanos do Projeto Vigisus.

A experiência do MPVS tem sido a de um curso interdisciplinar e interdepartamental
envolvendo, mais especialmente, os departamentos de Epidemiologia e Métodos Quantitati-
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vos em Saúde e de Endemias Samuel Pessoa, mas contando com participação em disciplinas
e orientação docente dos departamentos de Administração e Planejamento em Saúde, de
Ciências Sociais, de Ciências Biológicas e do Centro de Estudos de Saúde do Trabalhador e
Ecologia Humana da Ensp.

Em coerência com a concepção da vigilância em saúde pública desenvolvida em redes, o
curso de MPVS organiza-se sob a forma de módulos integrados, tendo como objetivo a
formação de equipes institucionais e tomando como referência as práticas dos serviços de
saúde de origem dos alunos.

A carga horária proposta é de 680 horas, com regime de dedicação parcial, de forma a
permitir atender à necessidade de adequação do curso ao processo de trabalho dos alunos, e
obedece a periodicidades distintas (uma semana por mês no Distrito Federal e duas semanas
a cada dois meses no curso do Rio de Janeiro).

Entre cada módulo teórico está previsto um período de atividades práticas, com exercí-
cios e atividades monitoradas, acompanhadas pelos orientadores e tutores do mestrado.
Assim, essa modalidade de curso exige uma nova estrutura pedagógica, na qual um dos
grandes desafios é a adequação de técnicas de auto-aprendizado e de ensino à distância,
visando a suprir as limitações de tempo em classe.

Apesar de seguir as normas da pós-graduação stricto sensu, o MPVS se distingue do
mestrado acadêmico por algumas particularidades, entre elas o desenvolvimento de disserta-
ções destinadas à resolução de problemas próprios da área em que o aluno está envolvido,
empregando metodologias de avaliação de programas, sistemas ou ações de saúde, com forte
ênfase no uso de dados secundários gerados pelos próprios programas.

SELEÇÃO DAS TURMAS

A seleção dos alunos foi feita com base em critérios formais pela coordenação dos
cursos. Na primeira turma foram selecionados, após prova escrita e entrevista, 23 alunos,
entre 75 inscritos. Nos primeiros meses de 2004 a turma foi submetida ao processo de
qualificação do projeto de dissertação, defendendo as dissertações cerca de um ano de-
pois. As bancas foram compostas por três professores doutores, sendo um vinculado ao
Programa de Pós-Graduação da Ensp e outro externo, além do orientador. Apenas uma
aluna não chegou à defesa da dissertação.

A segunda turma teve início em março de 2004 e foi constituída por profissionais lotados
nas instituições da Secretaria de Vigilância em Saúde, anteriormente vinculada à Funasa sob
o nome de Centro Nacional de Epidemiologia (Cenepi), e nas secretarias estaduais de Saúde.
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A seleção constou de aplicação de prova de conhecimentos específicos e de inglês, além de
entrevistas, realizadas no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Manaus e Belém.

Seguindo a mesma linha da primeira turma, esse segundo curso também foi organiza-
do sob a forma de módulos, com duas semanas de aula a cada dois meses. As etapas
presenciais do curso estão ocorrendo na Fundação Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro.1 A
composição dessa turma voltou-se sobretudo para a capacitação dos técnicos de coordena-
ção de programas estaduais, do Sudeste e da Amazônia. Contou com 39 inscritos e 18
selecionados, tendo havido uma desistência após o primeiro módulo. Todos os alunos já
cumpriram a etapa de qualificação dos projetos de dissertação, encontrando-se, atualmen-
te, em fase de redação da dissertação.

As turmas se assemelham em relação à faixa etária, mas diferem em relação à formação
profissional, pois a primeira turma contou com a participação de engenheiros de saúde
pública da Funasa.

CONTEÚDO P ROGRAMÁTICO

O curso foi construído em módulos, constituídos por disciplinas inter-relacionadas.
O módulo introdutório é composto por disciplinas que têm como função fundamentar

a prática da vigilância em saúde. Fazem parte deste grupo de disciplinas Estado, sociedade e
políticas de saúde, Epidemiologia I e II, Estatística I e II, Informações e informática em
saúde, Gerência e análise de dados epidemiológicos, Métodos de investigação epidemiológica
e Metodologia da pesquisa I.

O segundo módulo visa a instrumentalizar os alunos para o desenvolvimento de
seus projetos de dissertação. É composto pelas disciplinas Vigilância em saúde pública,
Laboratório de saúde pública, Comunicação e informação em saúde, Planejamento e
gestão para a vigilância em saúde, Avaliação de programas de controle de doenças,
Metodologia da pesquisa II.

O intervalo entre os módulos 2 e 3 é reservado para a qualificação dos projetos
de dissertação.

Os dois últimos módulos têm o papel de contribuir para a redação final da dissertação.
O Módulo 3 é composto por disciplinas específicas de Vigilância de doenças transmissíveis e
Vigilância de doenças não-transmissíveis.

O quarto módulo tem por objetivos a finalização do projeto e a defesa da dissertação,
oportunidade em que o aluno trabalha diretamente com o orientador.

1 Informação referente ao ano de 2005.
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AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS

Na elaboração da proposta do MPVS evidenciou-se a necessidade de se estruturar e
implementar formas de avaliação internas, que envolvessem os alunos, de modo a permitir
que estivéssemos permanentemente melhorando os nossos cursos.

Considerando-se a importância de acompanhar o desenvolvimento de cada disciplina, foi
utilizado questionário de avaliação, preenchido pelos alunos, ao término de cada módulo. O
objetivo dessa avaliação era conhecer a percepção dos alunos sobre a disciplina, seu conteúdo em
relação às necessidades de aprendizagem deles, e sobre a adequação dos métodos pedagógicos
empregados. Com base nas respostas dos alunos, foi possível não só acompanhar o desempenho
dos professores, como também efetuar correções de rumo, sempre que necessário.

Para cada disciplina, a avaliação feita pelos alunos considerava suas características
organizativas e seus conteúdos programáticos, bem como aspectos que contribuíram para
facilitar/dificultar o aprendizado. Entre os inúmeros itens avaliados, encontravam-se: aspec-
tos organizativos; aspectos técnicos; alcance do programa; conteúdo do programa; carga horá-
ria; distribuição do horário; cumprimento do programa; discussões de casos e exercícios;
material bibliográfico recebido.

A coordenação do curso, dos módulos, das disciplinas e as orientações recebidas também
foram objeto de avaliação por parte dos alunos, considerando-se as seguintes variáveis: aquisi-
ção de conhecimento; estabelecimento de relações entre elementos cognitivos e experiências;
aplicação dos conhecimentos às práticas de vigilância em saúde; generalização dos conheci-
mentos específicos dos casos discutidos em sala para outros vivenciados no cotidiano da
vigilância em saúde.

Por fim, aspectos como espaço físico (instalações e ambientes especiais), infra-estrutura
(salas de aula, salas de administração, biblioteca, salas de informática, serviços de alimenta-
ção, toaletes, segurança, entre outros) e equipamentos (mobiliário, recursos audiovisuais,
acervo de livros, computadores) também foram avaliados.

PERFIL DA CLIENTELA

Com o intuito de traçar o perfil dos alunos das turmas do MPSV, tecemos algumas
comparações entre estes e os alunos do mestrado acadêmico em Epidemiologia, tomando por
base as turmas de 2003 e 2004 da Ensp.

A análise da distribuição dos alunos no mestrado profissional e no acadêmico mos-
trou a proporção de alunos matriculados, segundo faixa etária, gênero, local de residência
e perfil profissional.
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Depois da experiência profissional, a faixa etária é a variável que mais diferencia os
dois mestrados: enquanto o mestrado acadêmico concentra mais de 70% da turma com
menos de 40 anos, no mestrado profissional 92% dos alunos têm mais de 40 anos de
idade. Em relação ao gênero, é mantido o padrão da saúde pública, com predomínio
feminino em ambas as modalidades. Também a formação dos alunos se assemelha, haven-
do predomínio de médicos em ambos.

Um diferencial relevante é a origem dos alunos. No mestrado acadêmico a grande
maioria dos alunos reside na cidade do curso; o MP proporciona a profissionais de outras
regiões a possibilidade de formação profissional. A turma do DF atendeu basicamente a
gestores de Brasília, reservando 26% de suas vagas para profissionais de outros estados. No
Rio de Janeiro, 42,1% da turma foram constituídos por alunos da região Norte e uma
aluna do Espírito Santo.

CONCLUSÕES E DESAFIOS

Até agora a oferta de mestrado na modalidade profissional tem se mostrado uma decisão
acertada, ainda que demandando algumas adequações, como por exemplo a redução do
tamanho das turmas e a conformação do mestrado em duas etapas, ambas postas em prática
na turma de Gestão na Fiocruz. A primeira etapa seria composta por módulos básicos no
primeiro ano letivo e integra um curso de especialização no tema específico, tendo como
produto um projeto aplicado aos serviços. A segunda etapa, com duração máxima de um
ano, conformará o mestrado profissional, cuja turma será composta pelos alunos aprovados
em processo seletivo e na qualificação do projeto apresentado na primeira etapa. Para a
conclusão, o aluno deverá apresentar uma dissertação com propostas de soluções de proble-
mas e melhorias nas ações de vigilância.

Uma das críticas ao formato desta modalidade de mestrado é o fato de a clientela ficar
restrita às prioridades das instituições demandantes. Por exemplo, o MPVS da Ensp inclui
profissional vinculado às vigilâncias epidemiológica, do ambiente e da saúde da população
indígena, não tendo sido contemplada a questão estratégica da vigilância sanitária, o que repro-
duz o modelo fragmentado de vigilância em saúde ainda praticado no Ministério da Saúde.

A elaboração das dissertações tendo os problemas dos serviços como foco vem contribuindo
com a organização e análise de importantes bancos de dados oficiais, até então não explora-
dos, e com a avaliação de diversos programas do Ministério da Saúde e secretarias estaduais.
Chama a atenção nesta modalidade de mestrado a riqueza da contribuição dos alunos nas
discussões em sala de aula.
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A experiência com as duas primeiras turmas tem mostrado que as práticas de vigilância
são, atualmente, mais orientadas para a gestão. O curso tende, então, a enfatizar componen-
tes não suficientemente desenvolvidos, como análise de dados e avaliação de processos e
resultados de programas de controle de doenças e agravos.

Apesar de duas turmas já terem feito o curso, muitos desafios ainda precisam ser enfrentados:

· A capacitação de vigilância para outros níveis do SUS.

· A capacitação dos docentes para novas tecnologias de ensino à distância.

· A inclusão da vigilância sanitária no rol das vigilâncias em saúde.

· A programação do projeto de formação dos profissionais a médio e longo prazos, de
forma a não comprometer o processo.

· A questão da liberação dos alunos após o término das disciplinas para o desenvolvimen-
to da dissertação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBUQUERQUE, A. M. Indicadores gráficos de controle epidemiológico. Revista da Fun-
dação Sesp, 20(1):105-125, 1975.

BERLINGUER, G. Medicina e Política. São Paulo: Cebes, Hucitec, 1982.

BONITA, R. et al. Surveillance of risk factors for noncommunicable diseases: the WHO
STEPwise approach, 2005.
http://www.who.int/ncd/surveillance/surveillance_publications.html

BROOKMEYER, R. & STROUP, D. Monitoring the health of populations. Oxford: Oxford
University Press, 2004.

BUEHLER, J. W. Surveillance. In: ROTHMAN, K. & GREENLAND, S. Modern
Epidemiology. 2. ed. Philadelphia: Lippincott Williams e Wilkins, 1998.

CARVALHO, M. S. Avaliação da prática de vigilância epidemiológica nos serviços de
saúde no Brasil, 1990. Dissertação de Mestrado, Rio de Janeiro: Escola Nacional de
Saúde Pública, Fiocruz. (Mimeo.)

CASTELLANOS, P. L. Sistemas Nacionales de Vigilância de la Situacion de Salud segun
Condiciones de Vida y del Impacto de las Acciones de Salud y Bienestar.  Washington:
Organización Panamericana de la Salud, 1996. (Mimeo.)



240

C E N Á R I O S  P O S S Í V E I S

CASTELLANOS, P. L. Epidemiologia, saúde pública, situação de saúde e condições de vida:
considerações conceituais. In: BARATA, R. C. (Org.) Condições de Vida e Situação de
Saúde. Rio de Janeiro: Abrasco, 1997.

CDC. Addressing Emerging Infectious Disease Threats: a prevention strategy for the
United States. Atlanta: Public Health Service, U.S. Department of Health and Human
Services, 1994.

CLEAVER, H. Malaria and the political economy of public health. International  Journal
of Health Service, 7(4):557-579, 1977.

COSTA, E. A. Vigilância sanitária: contribuições para o debate no processo de elaboração da
agenda de prioridades de pesquisa em saúde. In: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Saúde no
Brasil: contribuições para a agenda de prioridades de pesquisa. Brasília: Secretaria
Nacional de Pesquisa em Saúde, 2004.

COSTA, N. R. Lutas Urbanas e Controle Sanitário. Rio de Janeiro: Vozes, 1985.

DEVINE, O. & PARRISH, R. G. Monitoring the health of a population. In: STROUP, D .F.
& TEUTSCH, S. M. (Orgs.) Statistic in Public Health: quantitative approaches to
public health problems. New York: Oxford University Press, 1998.

FOSSAERT, H.; LLOPIS, A. & TIGRE, C. H. Sistemas de vigilância epidemiológica. Boletin
de la Oficina Sanitaria Panamericana, 1974.

FRANCO-AGUDELO, S. Saúde e imperialismo: a ação antimalárica na América Latina e a
Fundação Rockefeller. Rio de Janeiro: PEC, Ensp, Abrasco, 1984. (Texto de apoio de
ciências sociais, 2)

FREITAS, C. M. A vigilância da saúde para a promoção da saúde. In: CZERINA, D. &
FREITAS, C. M. (Orgs.) Promoção da Saúde: conceitos, reflexões, tendências. Rio de
Janeiro: Editora Fiocruz, 2003.

GORE, A. Emerging infections threaten global and national security. ASM News,
62:448-449, 1996.

HANDERSON, D. A. Surveillance of smalpox. International Journal of Epidemiology,
5(1):19-28, 1976.

JANES, R. G. et al. Descriptive epidemiology: analyzing and interpreting surveillance data.
In: TEUTSCH, S. M. & CHURCHILL, R. E. (Eds.) Principles of Public Health
Surveillance. Oxford: Oxford University Press, 2000.



241

O  M E S T R A D O  P R O F I S S I O N A L I Z A N T E  E M  V I G I L Â N C I A  E M  S A Ú D E .. .

LANGMUIR, A. Willian Farr: founder of modern concepts of surveillance. International
Journal of Epidemiology, 5(1):13-18, 1976.

LANGMUIR, A. La vigilancia de enfermedades transmisibles de importancia nacional. In:
BUCK, C. et al. (Orgs.) El Desafio de la Epidemiologia. Washington: Organización
Panamericana de la Salud, 1989. (Publicación científica, 505)

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Vigilância Ambiental em Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2002.

PAIM, J. S. Vigilância da saúde: dos modelos assistenciais para a promoção da saúde. In:
CZERINA, D. & FREITAS, C. M. (Orgs.) Promoção da Saúde: conceitos, reflexões,
tendências. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2003.

PAIM, J. S. & ALMEIDA FILHO, N. A Crise da Saúde Pública e a Utopia da Saúde
Coletiva. Salvador: Casa da Qualidade Editora, 2000.

PAMPANA, C. A. A Textbook of Malaria Eradication. London: Oxford University Press, 1969.

RASKA, K. National and International Surveillance of Communicable Diseases. WHO
Cronicle, 20(9): 315-321, 1966.

ROMANGUERA, R. A.; GERMAN, R. R. & KLAUCK, N. Evaluating public health
surveillance. In: TEUTSCH, S. M. & CHURCHILL, R. E. Principles of Public Health
Surveillance. Oxford: Oxford University Press, 2000.

ROSEN, G. Uma História da Saúde Pública. São Paulo: Unesp, Hucitec, Abrasco, 1994.

SABROZA, P. C. Concepções de saúde e doença. Texto de apoio EAD/Ensp, 2001.

http://www.ead-ensp.fiocruz.br/cursos/autogestao/ags/apresentacao/autogestao/contexto/
tema1/tema1_c.html

SABROZA, P. C.; KAWA, H. & QUEIROZ, W. S. Doenças transmissíveis: ainda um desafio.
In: MINAYO, M. C. S. (Org.) Os Muitos Brasis: saúde e população na década de 80.
Rio de Janeiro: Hucitec, Abrasco, 1995.

SABROZA, P.  C.; TOLEDO, L. M. & OSANAI, C. H. A. Organização do espaço e os
processos endêmico-epidêmicos. In: LEAL, M. C. et al. (Orgs.) Saúde, Ambiente e
Desenvolvimento. vol. 2. São Paulo, Rio de Janeiro: Hucitec, Abrasco, 1992.

SANTOS, M. Técnica, Espaço, Tempo, Globalização e Meio Técnico-Científico-
Informacional. São Paulo: Hucitec, 1994.

SILVA, L. J. Vigilância epidemiológica. In: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Saúde no Brasil:
contribuições para a agenda de prioridades de pesquisa. Brasília: Secretaria Nacional de
Pesquisa em Saúde, 2004.



242

C E N Á R I O S  P O S S Í V E I S

SILVA JUNIOR, J. B. V. Epidemiologia em serviço: uma avaliação de desempenho do
Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, 2004. Tese de Doutorado, Campinas:
Faculdade de Ciências Médicas, Universidade Estadual de Campinas.

STEPHAN, N. Gênese e Evolução da Ciência Brasileira. Rio de Janeiro: Artenova, 1976.

TEIXEIRA C. F.; PAIM, J. S. & VILASBÔAS, A. L. SUS: modelos assistenciais e vigilância da
saúde. Informe Epidemiológico do SUS, VII(2):43-7, abr.-jun., 1998.

THACKER, S. B. & BERKELMAN, R. L. Public health surveillance in the United States.
Epidemiologic Reviews, (1):164-190, 1988.

VERANI, J. F. S. A vigilância epidemiológica na erradicação de doenças: o caso da varíola
e da poliomielite, 1991. Dissertação de Mestrado, Rio de Janeiro: Escola Nacional de
Saúde Pública, Fiocruz.

WALDMAN, E. A. Vigilância como prática de saúde pública, 1991. Tese de Doutorado, São
Paulo: Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo.

WILSON, M.; LEVINS, R. & SPIELMAN, A. (Eds.) Disease in Evolution Annals of the
New York Academy of Sciences, 740:1-503, 1994.

WISLOW, C. A. The Conquest of Epidemic Diseases: a chapter in the history of ideas.
New York: Hanner Publishing Company, 1967.


