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C o m base na experiência em aperfeiçoamento e formação profissional de nível 

médio para o Sistema Único de Saúde (SUS), consolidada no Departamento de For

mação Profissional para o Sistema de Saúde (DFPSS) da Escola Politécnica de Saúde 

Joaquim Venâncio (EPSJV), estabeleceu-se a necessidade de pensar a qualificação 

profissional dos diversos trabalhadores que atuam no chamado campo da saúde co

letiva. Compõem este setor do SUS os profissionais de vigilância sanitária, de vigilân

cia epidemiológica, de saneamento em saúde, de controle de endemias e zoonoses 

e de laboratórios de saúde pública. 

O ponto de partida desta reflexão é que esse grande e importante contingente 
profissional não se constituiu, até aqui, em preocupação das instâncias responsáveis 
pela elaboração e/ou implantação das políticas de recursos humanos em saúde no 
País. 

Não são conhecidas estratégias para abordar essa questão; não se sabe de es
tudos sobre o perfil dessa força de trabalho; são contraditórias as avaliações, na 
maioria subjetivas, quanto à sua importância para o SUS - senão em todas, em algu
mas dessas ocupações; confundem-se, por desconhecimento ou simplificações equi
vocadas, as atribuições de cada uma, não raro umas invadindo as competências 
técnicas (algumas vezes até as legais) das outras; finalmente, apesar de integrarem a 
saúde coletiva, é baixíssimo o grau de articulação, de planejamento e programação 
conjuntos entre elas. 

Portanto, o que se pretende neste artigo é levantar algumas questões que con
tribuam para " a revisão e estruturação do conteúdo programático das habilitações 
técnicas nas áreas de saúde coletiva (...)" (EPSJV, 1995:17) e, mais especificamente, 
a formação do técnico em vigilância sanitária e saúde ambiental. 



Nesse processo, será preciso também inserir a discussão sobre a formação pro
fissional desses trabalhadores dentro da concepção de politecnia, saudável obsessão 
a que vimos nos dedicando institucionalmente nesses dez anos, por força da "heran
ça genética"... Afinal, somos a única escola politécnica de saúde do País. 

Pensar a formação desse politécnico, que parta da compreensão dos processos 

de trabalho em saúde, recortando-os no campo da vigilância sanitária e saúde am

biental, mas buscando não perder a sua totalidade orgânica - a unidade do diverso 

- , é mais um desafio que se apresenta neste momento. Como deve ser o eixo curri

cular que permita a compreensão dos princípios, dos fundamentos científicos que 

estão na base da organização de um sistema de vigilância sanitária dentro do S U S , 

do modo como esses serviços que compõem o "sistema" funcionam atualmente? 

0 sistema de saúde brasileiro e seu modelo assistencial 

A história do setor de saúde no Brasil nas últimas décadas retrata, predominan

temente, a evolução da organização e do desenvolvimento da assistência médico-

hospitalar. 

Depreende-se, portanto, que a concepção de atenção à saúde que tem estado 

em vigor fundamenta-se em duas premissas principais: a de que o trabalho em saú

de é, basicamente, uma atividade que busca recuperar a higidez dos indivíduos já 

portadores de algum evento patológico, sendo, pois, uma intervenção curativa e in

dividualizada; e a de que deve ser exercido num espaço institucional definido como 

uma unidade assistencial complexa, o hospital, e sob a ótica da racionalidade médi

ca. Esse fato é facilmente demonstrável pelas decisões acerca da alocação dos recur

sos financeiros. 

O chamado "sistema de saúde" desenvolveu-se por dois sistemas paralelos: 
um, subordinado e acessório, o da saúde pública, que basicamente objetivava a ga
rantia da saúde da população via intervenção sobre os determinantes do processo 
saúde/doença, com ações de caráter preventivo e de controle sobre a população 
como um todo; e outro, principal e subordinante, a perspectiva trabalhada pelo sis
tema previdenciário, que privilegiou a assistência médica, com atuação fundamental 
sobre os indivíduos por meio de ações de caráter curativo. Ε claro que os eixos que 
norteiam estas duas perspectivas se baseiam em concepções diferentes de saúde e 
doença, de políticas sociais, do processo de trabalho e, portanto, da função social 
do trabalhador de saúde. 

Além disso, ambos os modelos desenvolveram-se historicamente de forma cen
tralizadora e autoritária até meados de 80, distantes da realidade epidemiológica lo
cal, desconsiderando quaisquer características ou peculiaridades municipais ou 
regionais. 

Foram necessários muitos anos de luta e de debates no setor para se chegar à 
proposta do Sistema Único de Saúde, consolidado legalmente na lei orgânica de 
saúde, a Lei nº 8.080/90. Em seu artigo 4 º , está definido o SUS como "o conjunto 
de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, 



estaduais e municipais da administração direta e indireta e das fundações mantidas 
pelo Poder Público". Princípios fundamentais para o SUS são a integralidade, a uni
versalidade, a eqüidade, a descentralização, privilegiando a municipalização das 
ações e a participação social. 

A nosso ver, a concepção de atenção à saúde expressa na Constituição brasilei

ra é muito mais avançada - porque é mais globalizante e mais instrumentalizada 

para intervir sobre a realidade - e mais bem articulada com outros setores do Estado 

e da sociedade civil do que a administração do SUS conseguiu entender e praticar 

até agora, por um motivo conceituai que precisa ser analisado no intuito de superar 

a distância entre o discurso e a prática. Apesar de a concepção de atenção à saúde 

existente no novo modelo ser inegavelmente superior, não foi suficiente para criar 

alternativas técnico-operacionais que respaldassem ou dessem conseqüência ao dis

curso de mudanças. Tal equívoco só tem servido para desgastar, perante a socieda

de, o conjunto de propostas vitorioso nas VIII e IX Conferências Nacionais de Saúde 

e no processo constituinte, hoje ameaçado pelas propostas de reforma constitucio

nal. 

O crédito de confiança que esse projeto recebeu vem-se esgotando rapida

mente. É preciso mudar as prioridades e estratégias e corrigir o rumo do modelo de 

S U S que se vem implantando, sob pena de se derrotar um ideário correto e adequa

do ao País, por conta de uma operacionalização restrita e equivocada. 

O modelo de financiamento e de execução orçamentário-financeira do setor 

saúde possui falhas e atende a interesses que já foram exaustivamente analisados 

por vários autores, em trabalhos com características que este não possui. Sem des

considerar estes fatos, acreditamos que a história tem demonstrado que uma opção 

política pela inversão maciça dos recursos do setor na assistência médica, nos últi

mos 25 anos pelo menos, não foi capaz de produzir mudanças significativas na qua

lidade da assistência prestada à população brasileira, nem em seus níveis de saúde 

(Mendes, 1993). 

O s indicadores de saúde do País são ruins se comparados aos dos países de

senvolvidos e, mesmo, aos dos países em desenvolvimento situados num patamar 

econômico abaixo do nosso. Esse quadro de saúde está certamente muito aquém 

do esperado, se analisarmos o volume de recursos investidos. Para o representante 

do Unicef no Brasil, por exemplo, "(...) a melhoria das condições de saúde, educa

ção e proteção das crianças brasileiras pode ser obtida sem gasto adicional, bastan

do vontade política dos governantes, apoio da sociedade e cumprimento das leis" 

(Fundap, 1995:8). 

Continuar confundindo atenção à saúde com assistência médica, como vem 
sendo feito na prática, não vai possibilitar - como não tem possibilitado - chegar a 
soluções para o impasse em que nos encontramos. Dentre as diversas tentativas de 
operacionalização do S U S , a perspectiva que nos parece avançar mais na busca de 
soluções, por tentar superar fragmentações e concepções restritas do processo saú
de/doença, colocando-se enquanto uma visão ampla, processual e integralizadora, é 
aquela apontada pela vigilância à saúde, definida como: 



(...) uma prática sanitária, informada pelo modelo epidemiológico, que ar

ticula, sob a forma de operações, um conjunto de processos de trabalho 

relativos a situações de saúde a preservar, riscos, danos e seqüelas, inci

dentes sobre indivíduos, famílias, ambientes coletivos (creches, escolas, fá

bricas), grupos sociais e meio ambiente, normalmente dispersos em ativi

dades setorizadas em programas de saúde pública, na vigilância sanitária, 

na vigilância epidemiológica, na vigilância nutritional e alimentar, no con

trole de vetores, na educação para a saúde, nas ações sobre o meio am

biente, com ações extra-setoriais, para enfrentar problemas de saúde, num 

território determinado. (Mendes, 1993) 

Nesta perspectiva, portanto, a assistência à saúde, a vigilância epidemiológica e 

a vigilância sanitária, entre outras, são vistas como partes integrantes de um todo, e 

com um enfoque que privilegia ações de intervenção sobre a realidade de trabalho, 

saúde e vida da população brasileira, estimulando, assim, a apropriação do conheci

mento, o exercício da participação e a plenitude da cidadania. 

As funções de regulação e controle como práticas de saúde coletiva 
do SUS - o campo da vigilância sanitária 

Em seis dos oito incisos do artigo 200 da Constituição Federal - fundamental 

para a compreensão da natureza e concepção do S U S - estão estabelecidas as atri

buições e competências adstritas ao campo de intervenção da saúde coletiva, mais 

especificamente dos órgãos de regulação e controle da qualidade de vida e saúde 

da população brasileira, o assim chamado subsistema nacional de vigilância sanitá

ria, a saber: 

I - Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para 

a saúde (...); 

II - Executar ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e saúde do 
trabalhador; 

IV - Participar da formulação da política e execução das ações de saneamento bá
sico; 

VI - Fiscalizar e inspecionar alimentos (...), bem como bebidas e água para consu
mo humano; 

VII - Participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utiliza
ção de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 

VIII - Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 

Não foi apenas no capítulo II (Da Seguridade Social) que o texto constitucional 
fez referência à saúde, pois sua concepção do que seja saúde é bem mais ampla do 
que a tradicional leitura que se tem feito dele. No capítulo VI (Do Meio Ambiente), 
em seu artigo 225, pode ser lido: "todos têm direito ao meio ambiente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 



poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as futuras 

gerações" (grifo nosso). 

No inciso V: "controlar a produção, a comercialização e o emprego de técni

cas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o 

meio ambiente" (grifo nosso). 

Como não identificar o papel da saúde coletiva, e da vigilância sanitária em es

pecial, nesses artigos e incisos da Constituição Federal? Difícil aceitar, portanto, essa 

absurda diferença de prioridades e de recursos investidos nos dois campos. No dis

torcido processo de financiamento das ações de saúde neste País - que gerou um 

monumento à "inteligência nacional", a Norma Operacional Básica (NOB) - , não 

há, até hoje, mecanismos para financiar a saúde coletiva. 

É, portanto, inadmissível, a apenas cinco anos da virada do século e do milê

nio, continuarmos a nos comportar como se esse campo de práticas não fosse pró

prio do setor saúde. O u muito menos deixar de apresentar um projeto específico 

para ele, acreditando que naturalmente se possa incorporá-lo ao funcionamento do 

setor a partir da lógica em vigor até aqui. 

Diferentemente da assistência médica, o objeto de intervenção da vigilância 

sanitária não é diretamente a doença ou o indivíduo e, sim, as relações que se esta

belecem no interior do processo de produção e consumo, bem como seus riscos e 

efeitos sobre a saúde do meio e da população. Constitui-se, assim, num campo de 

práticas de saúde que instrumentaliza o setor no sentido de interferir na atividade 

econômica e em seus efeitos sobre a saúde da população, introduzindo, neste pro

cesso, uma "racionalidade sanitária" que em si o setor econômico não possui, no 

mais das vezes não considera e, salvo melhor juízo, o atual modelo assistencialista 

jamais o instou a considerar. 

Portanto, estamos falando, sim, do setor saúde e de seu papel legalmente cons

tituído de agente do poder público, para intervir no processo de arbitragem das rela

ções de produção e consumo, no espaço onde atuam as forças de mercado, no jogo 

de interesses econômicos, no palco, enfim, das discussões e realizações que irão 

mais à frente influir direta e dramaticamente nas condições de trabalho, saúde e 

vida das populações, objeto da responsabilidade assistencial do setor. Interferir neste 

campo é, de fato, atuar preventivamente na determinação do processo saúde/doen

ça, antecipando-se à postura fatalista da lógica médico-hospitalar, que aguarda o 

evento mórbido para, então, acionar seus instrumentos. 

Assim, falar de vigilância implica falar de prevenção, de evitabilidade, seja de 
riscos, danos ou gastos desnecessários. Acima de tudo, a vigilância deve agir de for
ma continuada, buscando sempre antecipar problemas. Enquanto atividade priorita
riamente voltada para a proteção e promoção da saúde, a vigilância sanitária 
caracteriza-se pela diversidade de interfaces com o sistema produtivo nacional e in
ternacional, com a circulação de bens, serviços e produtos no mercado, na medida 
em que estes podem acarretar alterações biológicas individuais e coletivas, mudan
ças no meio ambiente e danos irreparáveis às reservas naturais do País. 

Em termos de estruturação da vigilância sanitária como campo de atuação inte

grado ao S U S , a Lei nº 8.080/90 a define como: 



um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saú

de e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, 

da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse 

da saúde, abrangendo: 

I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se rela

cionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da pro

dução ao consumo; 

II - o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indire

tamente com a saúde. (art. 6 s , § 1º) 

A ampliação do campo da vigilância significou o reconhecimento, no texto da 

Lei Orgânica da Saúde, da prática que já se desenvolvia nos estados com uma vigi

lância sanitária mais bem estruturada, tais como São Paulo, Paraná e Minas Gerais, 

passando a contemplar um conjunto de ações de regulação e controle a serem exe

cutadas em quatro grandes áreas de abrangência, a saber: 3 2 

• Vigilância sobre Produtos que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saú

de, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo. 

Abrange, assim, a produção, transporte, armazenamento, distribuição, comercia

lização, consumo e uso de matérias-primas, insumos, medicamentos, alimentos, 

cosméticos, produtos de higiene pessoal, saneantes, produtos químicos, produtos 

agrícolas e agrotóxicos, biocidas, drogas veterinárias, águas, bebidas, sangue e 

hemoderivados, órgãos, tecidos e leite humanos, equipamentos médico-hospita¬ 

lares e odontológicos, dentre outros de interesse para a saúde; 

• Vigilância sobre a Prestação de Serviços que se relacionem direta ou indiretamen

te com a saúde, ou seja, serviços médico-hospitalares, odontológicos, farmacêuti

cos, clínico-terapêuticos, hemoterapêuticos, de radiações ionizantes, laboratórios 

de análises clínicas e/ou diagnósticas, serviços de controle de vetores e roedores, 

como também escolas, creches, piscinas públicas, serviços de manicure e pedi

cure e outros que possam apresentar riscos à saúde da população; 

• Vigilância sobre a Saúde Ambiental, incluindo as variáveis que determinem a sua 
qualidade; compreende, assim, o ambiente de vida, de lazer, o de habitação e 
outros, sempre que impliquem riscos à saúde como, por exemplo, o uso de agro
tóxicos, as edificações e o parcelamento do solo, o saneamento urbano e rural, a 
qualidade da água para consumo humano, a qualidade do ar, o lixo domiciliar, 
comercial, industrial e hospitalar; 

• Vigilância sobre os Ambientes e Processos de Trabalho, objetivando conjugar 
ações no sentido da prevenção de riscos e da promoção e proteção à saúde 
do trabalhador. 

Até agora, entretanto, a atuação da vigilância sanitária vem sendo mais visível 
no campo das ações sobre os produtos relacionados à saúde. É aí, especialmente na 

32 Esta classificação tem como base documento elaborado em Encontro Estadual sobre Vigilância Sanitá
ria, realizado em Vitória/ES, 1988; sofreu modificações no decorrer da experiência prática dos servi
ços de vigilância sanitária do País. 



vigilância de alimentos, que ela vem atuando mais, acumulando maior experiência e 

vendo sua credibilidade, ou pelo menos sua identidade, ser reconhecida pela popu

lação. Num certo sentido, isto é válido também para o segmento dos profissionais 

de saúde. Esta é a imagem da vigilância que é refletida para esses profissionais. 

Ao mesmo tempo, porém, a demanda pelas ações de vigilância sanitária, en

quanto instância de proteção da saúde da população, tem crescido significativamen

te e, com isso, ressaltado a necessidade de uma ação mais bem organizada e mais 

competente. 

Além disso, a maior complexidade dos modelos de desenvolvimento econômi

co e tecnológico vem exigindo do Estado brasileiro, na área de saúde, órgãos de vi

gilância sanitária capazes de acompanhar essas mudanças. 

Tem grande relevância, aqui, a relação necessária que se estabelece entre a vi

gilância e a área de defesa do consumidor. As possibilidades de ação comum, a pro

ximidade de interesses e a troca de informações tendem a orientar o trabalho da 

vigilância, dos Procon (ou similares) e dos órgãos não-governamentais que atuam 

nessa área, mesmo que esta articulação ainda seja incipiente. Nesse sentido, o Códi 

go de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) veio constituir um novo e forte ins

trumento a ser incorporado à já extensa legislação existente para o exercício da 

vigilância sanitária. 

Em síntese, a vigilância sanitária atua como instrumento de defesa dos interes

ses da sociedade como um todo, contra determinadas vontades individuais ou de 

grupos. Como representante dos interesses gerais e democráticos - e enquanto ins

tância do Estado - , ela deve exercer legitimamente, inclusive, o poder de polícia no 

controle sanitário da produção de bens e serviços. O poder de polícia é entendido 

como a dimensão política da função social do Estado, que adota medidas em bene

fício da ordem jurídica e social, garantindo os interesses coletivos e harmonizando as 

contradições sociais e econômicas. 

Por sua importância e abrangência, acreditamos que a vigilância sanitária deve

ria constituir um dos setores mais desenvolvidos do sistema de saúde. Porém, ainda 

está por ser construído no País um sistema de vigilância sanitária estruturado como 

um todo e articulado ao S U S , hierarquizado, descentralizado, com atuação contí

nua, eficaz e eficiente, voltada para a proteção e a garantia da qualidade de vida da 

população brasileira, com enfoque na defesa da saúde do consumidor e preocupa

da com a sua dimensão político-educativa - de formação de cidadãos conscientes 

de seus direitos e deveres, críticos e autônomos. 

Diretrizes para uma política de recursos humanos em vigilância 

sanitária e o papel da E P S J V 

Diante do quadro apresentado, onde procuramos mostrar que o setor saúde 
até aqui não se estruturou de forma a dar conseqüência à proposta de integralidade 
das ações de saúde, contida nas diretrizes gerais do S U S , e que um subsistema de vi
gilância sanitária ainda inexiste no País, não é difícil avaliar o quanto ainda estamos 



distantes de uma política de desenvolvimento de recursos humanos em vigilância sa

nitária. 

Definir essa política é tarefa urgente, pois é impossível implementar ações e servi

ços de vigilância sanitária com qualidade e eficiência sem que estejam disponíveis e sis

tematizados os conhecimentos técnicos específicos, a bibliografia adequada, os cursos 

de formação e capacitação e, principalmente, a garantia de acessibilidade dos atuais e 

futuros profissionais de vigilância a esses recursos. Implantar uma vigilância sanitária 

dentro da perspectiva apontada acima requer, obrigatoriamente, a criação/otimização 

de programas formadores de recursos humanos para essa área. 

Apesar de pertencer ao setor saúde, a vigilância sanitária está ausente dos cur

rículos de graduação na maioria das profissões do setor, inexiste nas respectivas pós-

graduações e sequer freqüenta o programa da maior parte dos cursos de saúde 

pública do País. O s recursos humanos atualmente em ação, em nível nacional, de

senvolveram-se, em sua grande maioria, por mérito e esforço próprios, capacitando-

se por meio de sua atuação no dia-a-dia de trabalho. Vários órgãos de vigilância 

sanitária, particularmente os ligados às secretarias estaduais de saúde, vêm buscando 

capacitar seus quadros. 3 3 Mas, sem essa definição de diretrizes, os cursos e/ou trei

namentos são feitos - salvo algumas exceções - de forma empírica, descontínua, as-

sistemática, de qualidade técnica e eficácia muitas vezes discutíveis e sem uma 

proposta de consolidação da identidade desses profissionais. 

É preciso mudar esse quadro. A implantação do SUS aponta necessariamente 

para a criação de um subsistema nacional de vigilância sanitária fortemente estrutu

rado nas redes regional, estadual e municipal, que deverão receber, como apoio 

efetivo, recursos financeiros e diretrizes gerais para os programas de formação desses 

profissionais nesses níveis ou, até mesmo, a possibilidade de acesso às raras, intermi

tentes e efêmeras experiências de cursos de formação, capacitação ou treinamento 

existentes no País. 

A capacitação de recursos humanos de nível superior e médio para os serviços 
regionais e municipais destaca-se entre as estratégias para o processo de descentrali
zação e municipalização do S U S . Portanto, é fundamental garantir técnica e finan
ceiramente programas de desenvolvimento de recursos humanos em vigilância 
sanitária nos diversos segmentos do setor público de saúde, em estreita vinculação 
com as instituições acadêmicas, de modo a padronizar as ações na área, formando 
pessoal com qualidade técnica, eficiência e, sobretudo, coerente com a política na
cional para o setor. Nesse sentido, são necessidades urgentes: 

• capacitar dirigentes em vigilância sanitária, para desenvolver atividades de plane
jamento, organização e gerenciamento dos sistemas e serviços; 

• formar especialistas nas quatro grandes áreas de abrangência da vigilância sanitá
ria, com vistas à execução das ações; 

33 A análise preliminar dos dados de um levantamento das condições de funcionamento dos órgãos de 
vigilância sanitária (Lima,1994) indica que 11 dos 18 órgãos estaduais e 4 dos 12 serviços municipais 
que responderam ao levantamento estão envolvidos com a capacitação de recursos humanos de nível 
médio. 



• capacitar profissionais da área de laboratório de saúde pública (níveis médio e 

superior), para integrar suas práticas às demandas da vigilância sanitária; 

• formar auxiliares e técnicos em vigilância e saúde ambiental como forma de qua

lificar e racionalizar as necessidades de profissionais de nível médio para o setor. 

Para adequação dos programas de preparação de recursos humanos, deverão 

ser desenvolvidas oficinas de trabalho com a participação de municípios que desen

volvam ações de vigilância sanitária e de estados comprometidos com o processo de 

descentralização. 

É fundamental, ainda, articular política e tecnicamente os Conselhos Nacional, 

Estaduais e Municipais de Secretários de Saúde, com vistas à obtenção de respaldo 

político-financeiro e ao seu comprometimento com a proposta de implantação de 

desenvolvimento de recursos humanos em vigilância sanitária. 

O atual contexto apresenta condições políticas bastante desfavoráveis, de des

valorização do setor saúde tanto por parte do Executivo e do Legislativo - recente

mente, a proposta de retirada do dever do Estado em relação à saúde na 

Constituição, relegando-o à esfera de uma imponderável legislação ordinária, mostra 

bem isto - , como da própria Secretaria de Vigilância Sanitária (SVS/MS), que conta 

com parcos recursos financeiros, materiais e humanos. 

Além disso, a atual proposta de reestruturação que vem sendo desenvolvida 

pela SVS/MS no sentido de tornar a vigilância sanitária uma autarquia especial autô

noma e autofinanciada parece-nos inócua, pois o problema da vigilância de nível fe

deral é a falta de vontade política e de diretrizes claras para implantar o subsistema 

nacional. Esse fato não se resolverá com manobras administrativas elaboradas por 

segmentos pouco representativos dos interesses da população brasileira e totalmente 

distanciados da participação e da legitimidade, que poderia conferir a esse processo 

a presença das vigilâncias sanitárias estaduais e municipais do País. Portanto, se 

aprovada esta proposta - fruto de um restrito processo de discussão entre o MS e 

representantes da indústria farmacêutica - , o desenvolvimento do Sistema Nacional 

de Vigilância Sanitária, enquanto subsistema do S U S , poderá ser inviabilizado. 

Cresce, assim, o desafio que a EPSJV se propôs enfrentar: o de formar recursos 

humanos de nível médio para o campo da vigilância sanitária, numa perspectiva de 

formação de consciência crítica orientada para a intervenção e transformação das 

condições concretas de trabalho, saúde e vida, tendo como eixo a politecnia. 

Nesse sentido, iniciou-se um processo de discussão de profissionais do DFPSS com 
pesquisadores do Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental da Ensp/Fiocruz 
que resultou na implantação, em 1995, do Curso Básico em Saneamento, Vigilâncias e 
Saúde Ambiental (CBSVSA), ora em andamento, como "(...) primeiro passo mais con
creto, além das discussões e da pesquisa, no sentido de informar profissionais de saúde 
para que se tornem capazes de intervir conscientemente em seu meio, seja no trabalho 
ou na sociedade em geral" (Silveira et al., 1995:4). 

C o m duração total de 180 horas e abrangendo cinco módulos - Educação e 
Saúde, Saúde Ambiental, Epidemiologia, Introdução à Vigilância Sanitária, Sanea
mento - , esse curso foi pensado como uma iniciativa piloto que trouxesse experiên¬ 



cia, conhecimentos e reflexões ao processo, já deflagrado na Escola, de inaugurar, 

em 1996, o Curso de Formação Técnica em Vigilância Sanitária e Saúde Ambiental. 

A habilitação do técnico em vigilância sanitária e saúde ambiental 

A proposta de criação da habilitação dos técnicos e auxiliares em vigilância sa

nitária e saúde ambiental, apresentada pela Coordenação Geral de Recursos Huma

nos para o S U S / MS, em 1992, surgiu a partir do reconhecimento da enorme 

necessidade de formação de profissionais de nível médio para atuar nas atividades 

previstas no S U S , fundamentalmente nos municípios. 

Segundo a proposta do MS, o técnico em vigilância sanitária e saúde ambiental 

é um profissional de nível médio que atua no setor saúde sob a supervisão de um 

profissional de nível superior, desenvolvendo ações nas áreas de controle de zoono

ses e de vetores, abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos 

(lixo), saneamento de edificações, situações de emergência e calamidade pública, 

saúde ambiental, segurança no trabalho e fiscalização sanitária (ME/CFE, 1993). 

Na avaliação da Câmara de Ensino de segundo grau do CEE do Estado do Para

ná - único estado que já formou esse técnico - observam-se algumas ressalvas ao 

entendimento que originou a habilitação: 

(...) este Parecer [1441/93] enfatiza os mínimos profissionalizantes voltados 

para a área de Saneamento Básico, em detrimento das áreas de Saúde Pú

blica, Educação em Saúde, Planejamento e Programação, Zoonoses, Higie

ne e Controle de Produtos e Serviços de Saúde que estão contemplados na 

proposta do projeto que apresentamos, na tentativa de se oferecer uma 

formação abrangente o suficiente, visando o atendimento de uma popula

ção ciente dos seus direitos, que passa a exigir a melhoria da qualidade 

dos produtos e serviços oferecidos. (Paraná/CEE, 1994:5) 

Nessa linha de raciocínio, entendemos que a proposta do MS apresenta impre
cisões na compreensão do conceito e do campo da vigilância sanitária, incorporan¬ 
do-lhe áreas que não são de sua competência legal, confundindo ações de 
fiscalização - nas quais é fundamental o exercício do poder de polícia administrativa 
- com outras, de implementação (saneamento, controle de zoonoses e de vetores 
etc.), que não se enquadram nesse perfil por força da natureza técnica de seu pro
cesso de trabalho e por prescindirem do poder de polícia. Configura-se, assim, uma 
perspectiva equivocada e, muitas vezes, colidente com os dispositivos legais que de
limitam e caracterizam a autoridade sanitária responsável pelas funções de regulação 
e controle atribuídas ao Estado. 

Tal fato acabou por comprometer a própria definição do que sejam os míni
mos profissionalizantes, limitando e empobrecendo os conteúdos específicos de vigi
lância sanitária na formação desse técnico. Vale ressaltar, ainda, que a habilitação 
não prevê as ações de vigilância sobre os serviços de saúde, além de ressuscitar um 
anacrônico conceito de "segurança do trabalho" (ME/CFE, 1993:6), há muito com
batido e superado no âmbito dos programas de saúde do trabalhador. 



O MS, em seu levantamento do mercado de trabalho, aponta para cerca de 15 

mil trabalhadores na área a serem formados. O s números apresentados provavel

mente incluem os trabalhadores de diversos órgãos do MS (Fundação Nacional de 

Saúde-FNS, que reúne a ex-Sucam, a ex-FSESP e o Cenepi), além de profissionais da 

defesa civil, de órgãos estaduais de controle do meio ambiente, do lixo, da água 

etc., enfim, profissionais inseridos nas mais diversas instituições e nos três níveis de 

atuação (federal, estadual, municipal), que certamente deveriam trabalhar em con

junto com a vigilância sanitária, mas que absolutamente não constituem - nem teria 

sentido constituir - o elenco dos profissionais das equipes de vigilância de todo o 

País. 

A análise preliminar dos dados de um levantamento com vistas ao diagnóstico 

das condições de existência e funcionamento dos órgãos de vigilância sanitária do 

SUS (Lima, 1994) aponta para um número muito menor de profissionais de nível 

médio atuando especificamente em vigilância sanitária: segundo os dados enviados 

por 18 órgãos de vigilância sanitária ligados às secretarias estaduais, são 1.975 os tra

balhadores de nível médio. O s 12 serviços ligados às secretarias municipais (capitais) 

que responderam ao levantamento contam com 706 profissionais de nível médio . 3 4 

Portanto, como vimos, não se trata de um grupo homogêneo de profissionais. 

Parece-nos que o MS tenta, com esta proposta, abrigar no seu interior todas as ativi

dades para as quais ainda não se consolidou um projeto de formação técnica. Essas 

falhas talvez pudessem ter sido superadas se, nesse processo, tivesse de fato havido 

uma ampla discussão com a participação efetiva dos profissionais da área na confor

mação da lógica, dos objetivos e dos conteúdos mínimos profissionalizantes dessa 

habilitação. 

De qualquer maneira, é esta a habilitação criada e é sobre ela que devemos 

trabalhar, tirando partido de suas imprecisões e artificiosa amplitude, e explorando 

as possibilidades delas decorrentes. 

A nosso ver, o técnico em vigilância sanitária deve exercer o controle, a fiscali
zação e o monitoramento de ações que são executadas no meio ambiente e em ser
viços direta ou indiretamente relacionados à saúde; as ações que envolvem desde a 
produção ao consumo e uso de produtos, além daquelas relacionadas aos riscos nos 
processos de trabalho, intervindo no sentido de "eliminar, diminuir ou prevenir ris
cos à saúde" decorrentes quer seja da não-execução das ações, de sua inadequação 
ou mesmo da falta de informação sobre elas. Neste sentido, a dimensão orientadora 
e educativa da vigilância sanitária deve ser privilegiada para que se formem cidadãos 
conscientes de seus direitos e deveres em relação à saúde - e, portanto, qualidade 
de vida - enquanto consumidores, com autonomia para fazer valer seus direitos, co
brando a execução das atividades por parte dos órgãos responsáveis. 

A formação desse técnico em vigilância sanitária e saúde ambiental requer di
versos e complexos conhecimentos específicos, além dos conhecimentos gerais ne-

34 Estes dados fazem parte de um trabalho desenvolvido continuamente pela EPSJV e a SVS/MS denomi
nado "Levantamento de Situação das Vigilâncias Sanitárias nos Estados e Municípios, Capitais do 
País", em fase de análise para posterior publicação. 



cessários à apreensão do seu objeto de trabalho, de seu processo de trabalho, para a 

compreensão de sua função social enquanto trabalhador e cidadão, que devem ser 

discutidos de forma a, minimamente, não reforçar as dicotomias teoria versus práti

ca , trabalho intelectual versus trabalho manual, nível planejador versus nível execu

tor, e estimular a conscientização e a autonomia dos profissionais. 

Propostas para reflexão 

Assim, como primeiro passo para a discussão com todos os interlocutores inter

nos e externos à EPSJV e à Fiocruz, numa tentativa de abarcar as questões levanta

das ao longo deste artigo, apresentamos alguns pontos a aprofundar, com vistas à 

construção de um desenho de curso subordinado a uma concepção mais avançada 

de vigilância sanitária. 

Inicialmente, entendemos que o processo de educação deve ser compreendi

do em uma concepção ampla, integralizadora, visando à formação de consciência 

crítica e de autonomia. A dimensão educativa deve estar presente em todos os mo

mentos e perpassar todas as disciplinas e conteúdos, e não ficar restrita à concepção 

estreita de mudança de hábitos e comportamentos, nem a uma simplista e acrítica 

questão de informação à comunidade. Entendemos a educação como "um processo 

contínuo, dinâmico e permanente, que se dá não apenas no sistema educacional e 

na sua dimensão formal, mas em todas as relações sociais que ocorrem na socieda

d e " (Soares, 1987:2). Ε esta relação educativa não pode desconhecer as forças hege

mônicas presentes em nossa sociedade, devendo, portanto, definir-se claramente na 

direção da formação de profissionais comprometidos com a garantia da saúde da 

população brasileira. 

Nesse sentido, ao falarmos em capacitação técnica, entendemos esta como in-
dissociada de sua dimensão política. O u seja, pretende-se formar sujeitos, cidadãos 
com competência técnica para uma atuação política, de intervenção sobre a realida
de concreta. 

C o m o estratégia importante para alcançar os objetivos pretendidos, destaca
mos a necessidade de um curso norteado pelos princípios da politecnia e pelo enfo
que epidemiológico. 

A concepção básica de politecnia tem como ponto de partida e como eixo 
central o trabalho. Embora esta perspectiva requeira, a rigor, pensar a formação de 
trabalhadores com a compreensão teórica e prática de como o trabalho se desenvol
ve na sociedade moderna, dentro de uma visão de totalidade (Saviani, 1989), a rea
lidade das suas condições e do nosso sistema educacional nos leva a limitar o campo 
para os processos de trabalho em saúde, que incluem o trabalho de produção de 
bens (medicamentos e outros), a prestação de serviços e a área de pesquisa, de pro
dução de conhecimento. 

O s conteúdos devem ser abordados sob a forma de "problemas concretos" e 
não como questões fragmentadas e isoladas da realidade, tendo os processos de tra
balho em saúde como ponto de partida e eixo norteador. Privilegiar as oficinas de 



trabalho, em que os alunos - sujeitos do processo - tenham participação ativa e crí

tica e sejam capazes de propor soluções para problemas e de intervir na realidade 

dada parece-nos uma estratégia de formação adequada. 

O s temas e as disciplinas devem ser organizados em módulos, a serem traba

lhados de forma a permitir a continuidade das atividades profissionais dos alunos. 

A metodologia epidemiológica deve ser utilizada como ferramenta-chave para 

o conhecimento dos condicionantes e determinantes do processo de saúde/doença 

e como base para o planejamento, programação, organização e avaliação das ações 

de vigilância sanitária. 

A seguir, delineamos possíveis módulos, ainda num estágio preliminar de defi

nição, como ponto de partida para um processo de discussão interna à Fiocruz e, 

paralelamente, submetido aos parceiros com interesse institucional nesta discus

s ã o : 3 5 

Módulo I 

• Papel político do técnico em vigilância sanitária e saúde ambiental e contextuali-

zação do seu campo de atuação 

Aqui privilegiamos a contribuição essencial das ciências sociais, para discutir 

questões como: 

Estado, cidadania e políticas sociais; 

Processo de educação em saúde; 

Fundamentos do processo de conhecimento da saúde/doença; 

Situação da saúde no Brasil; 

S U S e seus princípios fundamentais; 

Conceituação e abrangência da vigilância sanitária; 

Processo de trabalho em saúde na perspectiva da vigilância à saúde. 

Módulo II 

• Bases teórico-metodológicas das ações de regulação e controle em saúde 

Neste módulo, pretendemos trabalhar disciplinas com vistas à instrumentaliza

ção para a capacitação técnica dos profissionais: 

Epidemiologia; 

Informação em saúde; 

Direito sanitário/legislação sanitária; 

Ecologia aplicada à saúde; 

Didática (técnicas de estudo, pesquisa bibliográfica, elaboração de protocolos); 

Introdução à informática; 

35 Para a proposta dos módulos utilizamos, também, a grade curricular do Curso de Especialização para 
Dirigentes de Vigilância Sanitária do CVS/SES-SP. 



Planejamento estratégico situacional. 

Nos quatro últimos módulos, referentes às várias áreas de abrangência do cam

po da vigilância sanitária, os conteúdos devem ser trabalhados de modo a se 

chegar à elaboração de uma proposta de intervenção na área respectiva, com 

enfoque preventivo e educativo. 

Módulo III 

• Vigilância sobre a saúde ambiental, abrangendo: 

Noções sobre ambiente e saúde ambiental/avaliação de riscos; 

Bases conceituais sobre poluição ambiental; 

Intervenção em situações de poluição ambiental; 

Conceitos elementares de espaço/noções de planejamento urbano; 

Legislação ambiental; 

Sistemas de abastecimento de água; 

Sistemas de esgoto sanitário e de resíduos sólidos; 

Controle de roedores e vetores. 

Módulo IV 

• Vigilância sobre produtos sujeitos à legislação sanitária, incluindo medicamentos, 

alimentos, cosméticos e produtos de higiene, saneantes, correlatas e agrotóxicos, 

além das matérias-primas e insumos utilizados 

Processos de produção e consumo; 

Legislação específica, direitos do consumidor; 

Qual idade dos produtos, boas práticas de fabricação, análise de riscos e pontos 

críticos de controle; 

Inspeção sanitária. 

Módulo V 

• Vigilância sobre a prestação de serviços direta e indiretamente relacionados à 
saúde, com ênfase nos serviços de saúde 

Organização dos serviços de saúde/hospital e rede de serviços; 

Legislação específica; 

Inspeção de serviços médicos e não-médicos, e riscos na sua área de atuação; 

Exercício profissional. 

Módulo VI 

• Vigilância sobre os ambientes e processos de trabalho 

Trabalho - bases conceituais; 



Situação de saúde dos trabalhadores; 

Estrutura sindical e organização dos trabalhadores em saúde; 

Avaliação/inspeção dos riscos aos quais estão expostos os diferentes trabalha

dores na sua área de atuação; 

Legislação previdenciária e trabalhista. 

Enfim, com este artigo pretendemos abrir o debate com nossos interlocutores, 

na tentativa de construir uma proposta mais democrática e mais próxima da realida

de concreta daqueles que trabalham no campo da vigilância sanitária, considerando 

não só os limites, mas, principalmente, as possibilidades de avanço no sentido da 

concepção de vigilância sanitária como produtora de uma cultura de saúde num de

terminado contexto histórico-social, tanto para os profissionais que nela atuam, 

como para a população. 
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