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1. Vigilância em Saúde: a indefinição da área 

 Aspectos históricos da vigilância como prática de saúde; 

 O surgimento do termo “vigilância” 

 A vigilância epidemiológica (Langmuir, 1963) 

 Vigilância em Saúde: ampliações conceituais e práticas 

 Divergências conceituais:  

• Vigilância como análise de situações de saúde; 

• Vigilância como integração institucional (reforma administrativa) 

• Vigilância como redefinição das práticas sanitárias  



1. Vigilância em Saúde: a indefinição da área 

 Fragmentação de políticas: 

• Vigilância como monitoramento e prevenção de 

agravos e doenças (SVS); 

• Vigilância sanitária como proteção aos danos e riscos 

(ANVISA); 

• Vigilância como rearticulação de saberes e práticas 

(sujeitos, saberes, tecnologias e formas de 

organização -Vigilância de base local – SMS) 



2. A institucionalização da vigilância no Brasil 

• Brasil colônia: afastamento e isolamento de doentes nas Santas Casas de 
Misericórdia 

• Pernambuco, final séc XVII-início séc XVIII: medidas de saneamento em 
contextos epidêmicos (baseadas na teoria miasmática) 

• 1808, chegada da família Real: Polícia Médica e o controle de alimentos, 
minas cemitérios e portos 

• Final do séc. XIX: vigilância dos contatos dos doentes 

• Sec. XX: Directoria Geral de Saúde Pública: campanhismo e erradicação de 
doenças 



2. A institucionalização da vigilância no Brasil 

• SESP, SUCAM, FSESP; 

• Campanha de erradicação da varíola: Notificação de doenças, SNVE, 
SINVISA; 

• FNS, FUNASA; 

• CENEPI/FUNASA; 

• SUS, ANVISA ; 

• SVS  



3. O trabalho  
e os trabalhadores  
da área de Vigilância em Saúde: 

 Objeto de trabalho pouco “configurado”; 

 Fragmentação institucional histórica, envolvendo diferentes 
processos de trabalho (VE, VISA, VSA, VST); 

 Ação pública de responsabilidade do Estado; 

 Atividade multidisciplinar que se realiza a partir de articulações 
intra e intersetoriais; 

 Envolve ações que expõem tanto o trabalhador como a população 
a riscos;  

 Fragmentação das práticas (apesar dos movimentos de  
reorganização institucional); 



3. O trabalho  
e os trabalhadores  
da área de Vigilância em Saúde: 

 Várias nomenclaturas: dispersão identitária 

 Diferentes vínculos institucionais; 

 Diferentes formas de contratação (concurso público, seleção 
pública, terceirizações, indicações)  



3. O trabalho  
e os trabalhadores  
da área de Vigilância em Saúde: 

 Organização associativa:  
 
Na vigilância sanitária, grande parte das associações de fiscais sanitários 
agrega trabalhadores de nível médio e superior, conferindo mais o caráter 
de aprimoramento técnico e de valorização da categoria do que de 
reivindicação de direitos; 
 
De modo mais incipiente, os agentes de combate/controle de endemias 
vêm se organizando após a cessão dos servidores da Funasa aos estados e 
municípios em 1999. Esse movimento se intensifica após a publicação da 
lei n. 11.350, que regulamenta as atividades dos agentes comunitários de 
saúde e dos agentes de endemias (Brasil, 2006). A luta pela defesa de um 
piso nacional vem sendo recentemente acompanhada por reivindicações 
de insalubridade, de aposentadoria especial e de melhoria nas condições 
de trabalho. Em alguns estados, em função do tratamento comum 
conferido às duas categorias pela lei, os agentes de endemias estão 
organizados em associação junto aos agentes comunitários de saúde.  



Trabalho/trabalhadores da área de Vigilância em Saúde: 

 Organização do trabalho fortemente hierarquizada 
(particularmente no controle de endemias);  

 Articulação incipiente com os demais trabalhadores da atenção 
básica (de modo geral, restrita aos agentes de endemias); 

 Trabalho marcadamente prescrito (hierarquização, 
financiamento, lógica de procedimentos/metas, protocolos, 
normatizações etc); 

 A execução de ações desenvolvidas por trabalhadores NM e NS 
estão relacionadas mais diretamente ao porte do município e 
organização da área da Vigilância na Saúde do que à 
complexidade da ação e/ou formação profissional; 



Trabalho/trabalhadores da área de Vigilância em Saúde: 

 Critérios de admissão, de seleção e de inserção de pessoas nos 
serviços da área, em âmbito municipal, são difusos e inespecíficos; 

 A área absorve trabalhadores cuja formação técnica profissional 
(NM e NS) não são da área da saúde e, de forma expressiva,  
trabalhadores com apenas escolaridade geral (fundamental ou 
médio); 

 Alta rotatividade de trabalhadores (contratos temporários, 
vínculos precários, clientelismo político); 

 Pouca disponibilidade (e dificuldade de fixação) de profissionais 
de saúde do NS em grande parte dos municípios (destaque para 
municípios com até 20.000 mil hab.); 



Precarização das relações e 
contratos de trabalho. Alta 
rotatividade, transitoriedade. 
Desvalorização do trabalho: 

Repercussões na subjetividade: 
não-pertencimento, 
desumanização e individualização. 
Esvaziamento do sentido do 
trabalho. 

Trabalho como “estação de passagem”: 
compromissos superficiais, identidade 
fraca, vulnerabilidade e sofrimento 
(Sennet, 2004; Martines, 2007) 



4. Formação  

 Treinamentos (ver Manuais): PCDEN,  

 CBVE 

 CBVA 

 Proformar 

 PROFAPS – Diretrizes Curriculares CTVS 

 Oferta RETSUS 

 



Relação escolarização / formação: 

 A área de vigilância em Saúde não possui referência em uma 
profissão de nível superior ; 

 Escolaridade: cerca de 70 % do total de trabalhadores matriculados 
no Proformar (32.506) possuem nível médio completo (Proformar, 
2006); 

 Censo VISA 2004: Total de 32.037 trabalhadores, 21.594 (67,4%) 
são de nível médio; 

 Dissociação entre formação e profissionalização stricto sensu - 
“como processo pelo qual uma ocupação torna-se uma profissão, 
como se vê, de maneira geral, na sociologia das profissões” 
(Franzoi, 2006, p.51); 



Relação escolarização / formação: 

 Oferta de formação reduzida a cursos de curta duração e 
treinamentos em serviço; 

 Somente a partir da década de 1990 é que passam a ser oferecidos 
cursos de maior abrangência (CBVE, CBVA), ainda que de formação 
inicial e continuada; 

 2004-2006: PROFORMAR nacional 

 2006-2008: Pesquisa sobre as atribuições dos trabalhadores de 
nível médio que atuam nas vigilâncias epidemiológica, sanitária, 
em saúde ambiental e em saúde do trabalhador (NESCON/UFMG – 
EPSJV/FIOCRUZ – SGTES/MS – ANVISA); 



 2009:  
Portaria 3.189 – Define as diretrizes e estratégias de 
implementação do Programa de Formação de profissionais de 
Nível Médio para a Saúde – PROFAPS; 
 
Abarca 09 cursos técnicos: 

• Radiologia; 
• Patologia Clínica; 
• Citopatologia; 
• Hemoterapia; 
• Manutenção de Equipamentos; 
• Saúde Bucal; 
• Prótese Dentária; 
• Vigilância em Saúde; 
• Enfermagem; 

 
 Aperfeiçoamento/Capacitação na área de saúde do idoso para 

equipe ESF e formação inicial dos ACS; 



Relação escolarização / formação: 

 2009-2010: Ordenação da Formação Profissional na Área de 
Vigilância em Saúde (GT interinstitucional); 

 2010: publicação das “Diretrizes e Orientações para a Formação 
dos Técnicos em Vigilância em Saúde” (SGTES/MS) 

 Implementação dos cursos através do PROFAPS: 31 ETSUS 



5. Profissionalização 

 Muito caminho a percorrer 

 Nem profissão, nem ocupação?  

 Classificação Brasileira de Ocupações – CBO (MT) 

 Catálogo de Cursos (MEC) 

 Competências Técnico Vigilância em Saúde (MS) 

 Regulação do trabalho / regulamentação profissional 

 Família profissional, carreira, categoria? 

 As contradições da inserção profissional: precarização e priorização 
na atenção básica 



 

 

A designação ‘técnico de vigilância em saúde’ não integra a Classificação 
Brasileira de Ocupações (CBO), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 
sendo possível, no entanto, encontrar afinidades com a família dos ‘agentes da 
saúde e do meio ambiente’ (código 3522), cuja descrição sumária indica que 

“visitam domicílios periodicamente; orientam a comunidade para promoção 
da saúde; assistem pacientes, dispensando-lhes cuidados simples de saúde, 
sob orientação e supervisão de profissionais da saúde; rastreiam focos de 
doenças específicas; realizam partos; promovem educação sanitária e 
ambiental; participam de campanhas preventivas; incentivam atividades 
comunitárias; promovem comunicação entre unidade de saúde, autoridades 
e comunidade; realizam manutenção dos sistemas de abastecimento de 
água; executam tarefas administrativas; verificam a cinemática da cena da 
emergência e socorrem as vítimas”. (Brasil, 2002) 

“orientam e fiscalizam as atividades e obras para prevenção/preservação 
ambiental e da saúde, por meio de vistorias, inspeções e análises técnicas 
de locais, atividades, obras, projetos e processos, visando o cumprimento da 
legislação ambiental e sanitária; promovem educação sanitária e 
ambiental” (Brasil/MTE, 2002) 

e também com a família dos ‘trabalhadores em serviços de promoção e apoio à 
saúde’, que, de acordo com a descrição  



 

 

A inespecificidade das descrições encontradas na CBO contrasta com o texto de 

apresentação do técnico de vigilância em saúde constante do Catálogo Nacional 
de Cursos Técnicos, cuja indicação informa que este profissional:  

“desenvolve ações de inspeção e fiscalização sanitárias. Aplica 
normatização relacionada a produtos, processos, ambientes, 
inclusive do trabalho, e serviços de interesse da saúde. Investiga, 
monitora e avalia riscos e os determinantes dos agravos e danos à 
saúde e ao meio ambiente. Compõe equipes multidisciplinares de 
planejamento, execução e avaliação do processo de vigilância 
sanitária, epidemiológica, ambiental e saúde do trabalhador. Atua 
no controle do fluxo de pessoas, animais, plantas e produtos em 
portos, aeroportos e fronteiras. Desenvolve ações de controle e 
monitoramento de doenças, endemias e de vetores”. (Brasil, 2008) 



 

 

Em contrapartida, de acordo com as Diretrizes e Orientações para a 
formação do técnico de vigilância em saúde em 2011 para orientar as 
construções curriculares pelas Escolas Técnicas do SUS ,  

“a lógica da regulação desse profissional difere da que se aplica 
para os demais técnicos da área da saúde, a saber: é um 
exercício profissional regulado e fiscalizado diretamente por 
organismos de Estado, dos quais se destaca o SUS, 
especificamente o Sistema Nacional de Vigilância na Saúde 
(SNVS) e o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (Sinavisa)”. 
(Brasil/MS/SGTES/Deges, 2011) 



 

 

No entanto, embora constituindo apenas um segmento dos trabalhadores 
técnicos que atuam nesta área, os agentes de combate às endemias, em 
decorrência do processo de descentralização em curso no país, têm suas 

atribuições definidas através da Lei n. 11.350/2006: 

“o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de 
doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com 
as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de cada ente 
federado” 

“o agente de combate às endemias deverá preencher os seguintes 
requisitos para o exercício da atividade: I - haver concluído, com 
aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e 
continuada; e II - haver concluído o ensino fundamental. Parágrafo 
único. Não se aplica a exigência a que se refere o inciso II aos que, 
na data de publicação desta Lei, estejam exercendo atividades 
próprias de Agente de Combate às Endemias”. (Brasil, 2006]  



Mecanismos integradores 
 

Portaria 1.172/04, que incorpora as ações básicas de vigilância sanitária na 
definição dos parâmetros para a Programação e Pactuação Integrada da 
Vigilância em Saúde (PPI-VS),  

Portaria MS/GM 399/06, que contempla o Pacto de Gestão, firmado entre os 
gestores do SUS, localizando o financiamento de todas as ações de vigilância 
em um bloco único; 

Portaria 3252/09, Aprova as diretrizes para a execução e financiamento das 
ações de vigilância em saúde pela União, estados, Distrito Federal e 
municípios e dá outras providências. 

Portaria 1007/10, Define critérios para regulamentar a incorporação do 
agente de combate às endemias (ACE), ou dos agentes que desempenham 
essas atividades, mas com outras denominações, na atenção primária à saúde 
para fortalecer as ações de vigilância em saúde junto às equipes de saúde da 
família  



 

 

Para trabalhadores mais antigos, cujo vínculo de pertencimento à Funasa foi 
desfeito após sua cessão às gestões municipais em 1999, e para os quais 

prevalece a sensação de abandono, podemos falar em uma identidade em 
ruínas;  

Para outro grupo, no qual os atritos decorrentes dos conflitos de poder e de 
atribuições entre as subáreas da vigilância denotam um campo de 

delimitação de fronteiras, as formas identitárias apresentam-se 
provisórias e contingentes;  

Por sua vez, aos trabalhadores ligados à vigilância sanitária, afirma-se um 

discurso de redefinição identitária, onde a desfiliação de uma identidade 
policialesca, “cartorial, fiscalizadora e normativa” daria lugar a uma postura 
mais crítica, voltada para o desenvolvimento de ações de controle de riscos 
no campo da saúde coletiva.  

6. A dinâmica identitária:  
entre ruínas, fronteiras e projetos 



 

 

Por fim, quando analisados os movimentos de integração que vem se fazendo 
notar através dos mecanismos de regulação da formação (catálogo nacional de 
cursos e diretrizes curriculares nacionais), abre-se a possibilidade de 

constituição de novos processos de identificação.  

De um modo ou de outro, as formas identitárias passam a ser vistas 
como em permanente processo de desestruturação e 
reestruturação, sendo, portanto, produto de sucessivas socializações 

(Dubar, 2005)  



 

 

Considerações finais 

 De forma diferente do que ocorreu com outras categorias da saúde, a 
vigilância não logrou a constituição de uma identidade profissional 
capaz de aglutinar um contingente significativo de trabalhadores que 
atuam em diferentes funções de sua estrutura; 

 Da mesma forma, é impossível situá-la (em sua totalidade) nos 
contornos de uma política fundante ou de referência, como ocorre, 
por exemplo, com as áreas da saúde bucal e da atenção básica; 

 A análise de suas especificidades aponta uma configuração 
inerentemente interdisciplinar, cujos saberes e práticas não estão sob 
domínio restrito de nenhuma profissão (família profissional) de nível 
superior; 

 Os aspectos históricos, institucionais, políticos e mesmo técnico-
profissionais não favorecem um processo mais amplo de identificação 
por seus trabalhadores.  



7. Desafios e perspectivas 

 AVS e ACS: construir a integralidade na atenção básica 

 Possíveis impactos da formação técnica na inserção 
profissional 

 Identidade e organizações profissionais 


