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Resumo

Com o objetivo de caracterizar as práticas de vigilância em município do estado 

da Bahia em grau avançado de gestão descentralizada, foi realizado estudo de caso com níveis 

de análise imbricados. As informações foram obtidas em 35 entrevistas, observação e análise 

documental. As práticas de vigilância foram comparadas a uma tipologia previamente elaborada. 

Constatou-se que, apesar de presente no discurso e em documentos oficiais, as práticas não 

correspondiam ao modo tecnológico da vigilância da saúde. Ocorreu ampliação do acesso aos 

serviços de saúde e estruturação das ações de caráter coletivo; essas modificações, entretanto, 

não foram suficientes para caracterizar uma mudança no modelo assistencial. Os objetos das 

práticas corresponderam às prioridades do nível federal e os meios de trabalho resumiram-se às 

normas técnicas dos programas. Intervenções que extrapolassem o uso de tecnologias médico-

-sanitárias foram implementadas de forma pontual. Concluiu-se que o modelo dominante no 

município estudado foi classificado como aquele da vigilância epidemiológica tradicional.

Palavras-Chave: Sistemas locais de saúde. Vigilância em saúde. Vigilância epidemiológica.

HEALTH SURVEILLANCE: TECHNOLOGICAL ARRANGEMENTS IN LOCAL HEALTH SYSTEMS

Abstract 

Aiming to characterize the surveillance practices in a municipality of Bahia, 

Brazil, classified as in an advanced stage of decentralization, a case study was carried out with 

imbricated levels of analysis. The data were collected through 35 interviews, observation and 

documental analysis. The existing surveillance practices were compared with a previously 
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elaborated typology of models. It was found that, although present in the discourse and official 

documents, the practices did not match the technological approach of health surveillance. 

There was increased access to health services and better organization of health care in a 

collective perspective. However, these transformations were not sufficient to characterize a 

change in the model of care. The objects of the practices corresponded to the priorities of the 

federal level and the means of work were restricted to the technical patterns of the programs. 

Interventions that went beyond the use of medical and health technologies were implemented 

in a timely manner. It can be concluded from this study that the dominant model in the 

municipality studied was classified as traditional epidemiological surveillance model.

Kew word: Local health systems. Health surveillance. Epidemiological surveillance.

LA ORGANIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE VIGILANCIA EN UN SISTEMA LOCAL DE SALUD

Resumen

 Con el objetivo de caracterizar las prácticas de vigilancia fue realizado un estudio 

de caso, en un municipio del Estado de Bahía, con niveles de análisis entrelazados y en un grado 

avanzado de gestión descentralizada. La información fueron obtenidas a través de 35 entrevistas, 

de observación y análisis de documentos. Las prácticas de vigilancia fueran comparadas con una 

tipología previamente desarrollada. Se constató que, a pesar de estar presente en el discurso y en 

documentos oficiales, las prácticas no correspondían al modo tecnológico de vigilancia de la salud. 

Hubo una ampliación del acceso  a los servicios de salud y a la estructuración de las acciones 

de carácter colectivo; esas modificaciones entre tanto, no fueron suficientes para caracterizar un 

cambio  en el modelo de atención. Los objetos de las prácticas correspondieron a las prioridades 

de nivel federal y los medios de trabajo,  se resumieron a las normas técnicas de los programas. Las 

intervenciones que extrapolasen el uso de tecnologías medico sanitarias fueron  aplicadas de forma 

puntual. Se concluye que, ese  modelo dominante en el municipio estudiado, fue clasificado  

como auqel de la vigilancia epidemiológica tradicional.

Palabras-Clave: Sistemas locales de salud. Vigilancia en salud. Vigilancia epidemiológica.

INTRODUÇÃO

Mudanças nas práticas de saúde ajustadas às demandas e necessidades de saúde das 

populações podem ser consideradas como uma das perspectivas da Reforma Sanitária Brasileira.1 
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No entanto, na primeira metade da década de 90 do século 20, os temas do financiamento e da 

gestão dominaram a agenda política da saúde, com a reflexão sobre a adoção de novos modelos 

assistenciais restringindo-se a núcleos acadêmicos e poucas experiências municipais.2 Nesse 

período, ocorreram modificações significativas na configuração da gestão municipal do sistema de 

saúde, com ênfase na atenção à saúde individual. Posteriormente, surgiram medidas para indução 

de mudanças no modelo assistencial hegemônico, entre elas a Estratégia da Saúde da Família 

(ESF).3 A inclusão do tema da promoção da saúde e da ideia de municípios saudáveis no debate 

também favoreceu o surgimento de iniciativas voltadas para a constituição de modelos alternativos 

ao hegemônico no nível municipal.2 

Embora existam diversos trabalhos que analisem essa temática do ponto de 

vista teórico e conceitual,2 são escassos os estudos empíricos publicados que tomam como 

objeto a organização das práticas sanitárias de caráter coletivo no âmbito municipal. Algumas 

investigações referem maior organização de serviços de vigilância sanitária e epidemiológica 

após a municipalização.4,5 Outras indicam a falta de estrutura dos municípios para assumir as 

novas funções.6-12 Os autores revisados citam como fatores que obstaculizam a consolidação 

da vigilância nos sistemas municipais de saúde: a pouca estruturação das secretarias 

municipais; a alta rotatividade dos dirigentes da área em decorrência das indicações político-

-partidárias; a inexistência de equipes mínimas nos municípios; as relações temporárias 

de trabalho; o despreparo dos técnicos para análise das informações coletadas; a não 

integração das práticas de vigilância com as ações assistenciais nos serviços; a falta de trabalho 

intersetorial. Haveria, ainda, uma insuficiente definição das atribuições e de responsabilidade 

pelas atividades de acordo com o nível de gestão.7

O modo tecnológico da vigilância da saúde, considerado como um conjunto 

de técnicas e tecnologias para o enfrentamento de problemas selecionados no nível local, 

coloca-se como uma das possibilidades alternativa ao modelo hegemônico.2 A lógica desse 

modelo assistencial incorpora a priorização das ações voltadas para a promoção da saúde, 

para o controle de determinantes socioambientais e para o controle de riscos ao lado da 

requalificação das ações de vigilância e de recuperação da saúde. 

Existem relatos de experiências localizadas onde algumas dessas proposições 

foram implementadas, tais como práticas de vigilância apoiadas na seleção de problemas 

estabelecidos com base em uma territorialização e com proposta de intervenções 

intersetoriais.13-15 Outros estudos indicam que, apesar de alguns municípios assumirem, nos 

documentos ou no discurso oficial, esse novo modelo, a organização de suas práticas de 

saúde ocorriam em um formato tradicional.16, 17 
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Diante da diversidade de situações estaduais e municipais de organização 

do Sistema Único de Saúde (SUS) no país, esses resultados não podem ser considerados 

conclusivos. A despeito de uma aparente unanimidade do discurso sobre a vigilância em saúde, 

existem diversas concepções a respeito.18 Persiste ainda uma lacuna no que diz respeito a 

estudos de situações concretas de organização das práticas de vigilância em sistemas locais de 

saúde, em especial em condições possíveis de produzir resultados favoráveis. O estudo de casos 

exemplares, dessa maneira, pode contribuir para a ampliação das evidências relacionadas com 

a identificação de contextos organizacionais, político-gerenciais e históricos que facilitam ou 

obstaculizam mudanças nos modelos de atenção.

Nessa perspectiva, o objetivo do presente artigo é analisar as características das 

práticas de vigilância em um município do estado da Bahia classificado em estudo prévio 

como em grau avançado de descentralização da gestão da saúde. 19

 
MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo de caso único com níveis de análise imbricados. 

O município selecionado pode ser caracterizado como um “caso típico” ou 

“representativo”20 da possibilidade de organização das práticas em um contexto de 

descentralização real, desde que foi o único, entre cinco estudados, classificado 

anteriormente19 como em estágio “avançado” em relação à implantação da gestão 

descentralizada e por ter assumido, no ano de 2000, a gestão do componente municipal 

do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e Ambiental. O município contava 

com cerca de 300.000 habitantes21 e a cobertura da Estratégia da Saúde da Família (ESF) 

representava 63,4% no ano de 2004. 

Foram realizadas entrevistas com representantes do nível central da Secretaria 

Municipal e, com base em indicação de técnicos da Coordenação de Vigilância à Saúde, 

selecionaram-se três unidades consideradas como de bom desempenho para observação e 

entrevistas com profissionais do nível local. Uma das unidades com formato tradicional e duas 

organizadas no formato da ESF – uma da zona urbana e outra da zona rural. Realizaram-se 

35 entrevistas com os seguintes informantes: gestor do sistema (1), técnicos do nível central 

(13), profissionais de saúde do nível local (10), agentes de saúde do Programa de Controle 

da Dengue (PCD) (6), usuários da área de abrangência das unidades (3) e representantes do 

Conselho Municipal de Saúde (2). Também foram analisados os seguintes documentos: Plano 

Municipal de Saúde 2002-2005, Relatórios de Gestão 2000 a 2004 e atas das reuniões do 

Conselho Municipal de Saúde de janeiro/2001 a outubro/2004. 
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Para análise do material coletado, adotou-se a técnica de comparação do 

material empírico com um padrão.20 Tomou-se como referência a matriz de tipos ideais de 

arranjos tecnológicos de práticas de vigilância em sistemas locais de saúde desenvolvida e 

apresentada em trabalho anterior.18 Para elaboração da matriz (Quadro 1), definiram-se 

dimensões e critérios com base em estudos sobre a organização tecnológica das práticas 

de saúde.22 A revisão de literatura possibilitou a sistematização dos seguintes tipos ideais: 

vigilância da saúde – modo tecnológico de organização das práticas de saúde que trabalha 

problemas selecionados em um dado território, articulando ações de promoção, prevenção, 

cura e reabilitação para o controle de determinantes, riscos e danos; vigilância em saúde 

pública – componente municipal do sistema nacional de vigilância em saúde, com práticas 

organizadas para se obter informações e atuar para prevenir e controlar problemas priorizados 

por esse sistema (riscos e danos) ou recomendar ações de promoção da saúde; e vigilância 

epidemiológica tradicional – que tem como objeto as doenças transmissíveis. Os elementos 

dos tipos ideais sistematizados foram cotejados com as evidências empíricas, levando à 

caracterização do modelo de organização das práticas na situação estudada.

Dimensões Critérios Vigilância da saúde Vigilância em saúde pública
Vigilância 
epidemiológica 
tradicional

Agente das 
práticas

Agentes 
envolvidos e 
posição no 
sistema de 
saúde

Equipe de saúde municipal

Presença de colegiado para 
coordenar a ação intersetorial

Equipe específica no nível 
central coordenando as ações 
e executando as de maior 
complexidade

Equipes da rede básica 
executando ações de vigilância 
normatizadas

Equipe de VE do 
nível central

Objeto de 
trabalho

Questões que 
o conjunto 
das atividades 
toma como 
relevantes

Problemas de saúde de 
grupos populacionais 
que requerem atenção e 
acompanhamento contínuos 
em um território determinado

Problemas de saúde selecionados 
como prioritários pelo nível 
federal do Sistema Nacional de 
Vigilância em Saúde

Doenças e agravos priorizados no 
nível municipal

Doenças 
transmissíveis

Meios de 
trabalho

Tecnologias 
utilizadas no 
trabalho

Saberes da epidemiologia, 
clínica, ciências sociais e 
geografia

Gerência que utiliza o PPLS 
como ferramenta
Tomada de decisão no 
nível local e estruturação 
de operações para o 
enfrentamento dos problemas

Saber epidemiológico embasando 
a análise da situação dos eventos 
relacionados à saúde sob 
vigilância

Tecnologias sanitárias a partir da 
adequação à realidade local das 
bases técnicas dos programas 
elaboradas pelo nível federal

Normas técnicas 
dos programas 
de controle 
de doenças 
transmissíveis 
elaboradas pelo 
nível federal

Quadro 1 – Dimensões, critérios e padrões de tipos ideais de arranjos tecnológicos de 
práticas de vigilância em sistemas locais de saúde

continua
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Dimensões Critérios Vigilância da saúde Vigilância em saúde pública
Vigilância 
epidemiológica 
tradicional

Ações 
implantadas

Ações de 
promoção da 
saúde

Políticas públicas voltadas 
para a promoção da saúde
Uso de tecnologias de 
comunicação social para 
incrementar o poder técnico 
e político das comunidades

Recomendação do desenho de 
políticas públicas voltadas para a 
promoção da saúde

Uso de tecnologias de 
comunicação para promover 
mudança de hábitos não 
saudáveis

Centrada no 
paradigma da 
prevenção

Vigilância 
de riscos à 
saúde e de 
danos

Monitoramento da situação 
de saúde local para 
identificar os problemas de 
enfrentamento contínuo

Gerenciamento dos sistemas 
oficiais de informação 
epidemiológica no âmbito 
municipal

Elaboração de análises 
epidemiológicas

Uso de ferramentas para 
integração das vigilâncias de riscos 
e danos

Análise dos 
indicadores por 
demanda de 
outro nível de 
gestão

Desarticulação 
entre as vigilâncias 
de riscos e danos

Controle de 
riscos e de 
danos

Integração entre as ações 
de prevenção, controle 
e recuperação para os 
problemas de enfrentamento 
contínuo

Ações programáticas de 
acordo com os problemas 
selecionados

Ações intersetoriais com 
orçamento e plano comum

Ações programáticas para 
prevenção e/ou controle de riscos 
e danos priorizados

Ações de educação e mobilização 
social no território de abrangência 
das unidades básicas com a 
atuação das equipes da ESF

Equipe das unidades da rede 
básica realizando ações de acordo 
com o seu nível de complexidade

Realiza diagnóstico laboratorial 
para os casos priorizados

Ações intersetoriais com foco na 
prevenção e controle dos agravos 
sob vigilância

Programas 
especiais para 
prevenção 
e controle 
das doenças 
transmissíveis

Ações de controle 
de vetores com 
ênfase no uso de 
inseticidas

Ações de 
educação em 
saúde com uso 
de instrumentos 
tradicionais

Produtos Produtos 
esperados 
das práticas 
de vigilância

Redução da magnitude dos 
problemas selecionados para 
enfrentamento contínuo

Incremento do poder técnico 
e político das comunidades e 
dos indivíduos

Elaboração e divulgação de 
relatórios com a situação 
epidemiológica de eventos sob 
vigilância

Recomendações e/ou adoção 
de medidas para redução da 
magnitude dos eventos sob 
vigilância

Recomendações de ações de 
promoção da saúde

Elaboração 
e divulgação 
de relatórios 
com a situação 
epidemiológica 
das doenças 
transmissíveis

Redução da 
magnitude 
das doenças 
transmissíveis

Relações 
sociais

Relações 
técnicas e no 
trabalho

Equipe municipal com 
elevada capacidade técnica 
e com espaço de negociação 
para definição das formas 
de intervenção (setorial e 
intersetorial)

Diretrizes gerais definidas de 
forma democrática e presença 
de autonomia nos diversos 
níveis do sistema de saúde 
para adaptação das normas

Poder normativo e de 
coordenação do nível federal, 
com adaptação das normas à 
realidade local

Técnicos da vigilância 
estabelecendo acordos e 
articulando ações junto às diversas 
áreas da Secretaria Municipal de 
Saúde, equipes da rede básica 
e com os demais setores da 
administração municipal

Alto poder 
normativo e de 
coordenação do 
nível federal

Pouca capacidade 
da equipe da VE 
para articular e/
ou propor ações 
junto a outras 
áreas técnicas 
da Secretaria 
Municipal de 
Saúde

Quadro 1 – Dimensões, critérios e padrões de tipos ideais de arranjos tecnológicos de 
práticas de vigilância em sistemas locais de saúde
Fonte: Adaptado de Silva e Vieira-da-Silva.18 

conclusão
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Para ampliar a análise das ações implantadas, empregou-se dengue como uma 

condição marcadora ou traçadora.23 A seleção desse agravo decorreu do fato de que atendia 

aos critérios propostos em estudo que avaliou a qualidade de saúde:23 alta incidência, uma 

epidemiologia conhecida e um protocolo claro para manejo dos casos. Ressalte-se que o 

programa proposto para seu controle tem como referência uma atenção integral. A coleta 

de dados e a análise tiveram como base os componentes do Programa Nacional de Controle 

da Dengue (PNCD) e as dimensões e critérios do modelo lógico do programa proposto 

em estudo sobre desenvolvimento e validação de instrumento para avaliar este programa24 

adaptado pela autora (Figura 1).

Figura 1 – Modelo Lógico do Programa de Controle da Dengue no nível municipal 
Fonte: Adaptado de Pimenta Júnior24
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O estudo teve parecer favorável do Comitê de Ética do Instituto de Saúde 

Coletiva, da Universidade Federal da Bahia, registro n.º 023-04/CEP-ISC.

RESULTADOS 

Nesta seção são apresentados os resultados relativos às características da 

organização das práticas de vigilância no município estudado.

CARACTERÍSTICAS DA ORGANIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE VIGILÂNCIA

Existia, na Secretaria de Saúde, uma Coordenação de Vigilância à Saúde 

composta por duas gerências: uma de vigilância sanitária e outra de vigilância epidemiológica. 

Com base nas dimensões e critérios analisados (Quadro 1), a organização das práticas 

de vigilância do município pode ser classificada, predominantemente, como próxima ao 

“tipo ideal” da vigilância epidemiológica tradicional. Apresenta-se, no Quadro 2, o padrão 

empírico em relação às dimensões agente, objeto e meios de trabalho. Os achados que se 

aproximam do tipo ideal indicado são sumarizados a seguir. 

Dimensões Critérios Características

Agentes das 
práticas

Agentes 
envolvidos com 
a vigilância 
e posição no 
sistema de saúde

Equipe técnica específica responsável pela coordenação das ações e execução de 
grande número das ações de vigilância
Equipe de saúde da rede básica responsável pela execução de algumas das 
atividades relacionadas à vigilância de doenças transmissíveis (notificação, 
investigação de casos, bloqueio vacinal, vacinação de rotina e de campanha, 
quimioprofilaxia) 
Equipes de Centros de Referências responsáveis pelas ações de vigilância, 
prevenção e controle das doenças e acidentes relacionados com o trabalho, 
Doença de Hansen, Tuberculose e Aids
Equipe técnica específica para execução das ações de vigilância sanitária
Ações de vigilância da qualidade da água (componente da vigilância ambiental) e 
de controle de animais peçonhentos realizadas por técnicos da vigilância sanitária
Equipe específica de educação em saúde no PCD

Objeto de 
trabalho

Questões que 
o conjunto das 
atividades toma 
como relevantes 
para exercer sua 
intervenção

Equipe da Vigilância Epidemiológica: problemas de saúde selecionados como 
prioritários pelo nível federal do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde 
(doenças transmissíveis, óbitos infantis e maternos)
Equipe da Vigilância Sanitária: controle de riscos relacionados a serviços, alimentos 
e medicamentos, redução de acidentes por animais peçonhentos, vigilância da 
qualidade da água

Meios de 
trabalho

Tecnologias 
utilizadas no 
trabalho

Planejamento e programação local em saúde não utilizado como ferramenta de 
trabalho
Instrumento básico de trabalho: normas técnicas federais dos programas de 
controle de doenças transmissíveis
Atenção individual como medida de controle de doença transmissível
Legislação específica em relação à vigilância sanitária

Quadro 2 – Características das práticas de vigilância de acordo com as dimensões 
agente, objeto e meios de trabalhos, em município selecionado da Bahia, Brasil, 2005
Fonte: Elaboração própria. 
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A condução dos trabalhos cabia à Coordenação de Vigilância à Saúde do nível 

central com as demais coordenações técnicas da Secretaria Municipal de Saúde atuando 

como parceiras. As equipes locais não entendiam como inerentes às suas funções e atribuições 

as atividades de vigilância descentralizadas, considerando-as uma sobrecarga de trabalho. 

As atividades de tratamento e acompanhamento dos casos de tuberculose e hanseníase 

eram de responsabilidade de um Centro de Referência, a despeito da decisão dos gestores de 

descentralizar as ações para as equipes de saúde da rede básica. Os profissionais resistiram 

à mudança no modo de atuar com o argumento da boa qualidade do trabalho realizado pela 

unidade de referência e a sobrecarga de atividades nas unidades. A incorporação incipiente, no 

nível local, de atividades tradicionalmente específicas da área de vigilância pode estar relacionada 

ao número insuficiente de equipes de Saúde da Família, como referido em uma das entrevistas. 

“Eu acredito que é um ponto positivo que ocorra a descentralização, porque você 

mais próximo tem condição de resolver melhor os problemas e priorizar. Mas eu 

acredito que hoje, no contexto de Saúde da Família, acaba que tudo está sendo 

descentralizado para aquela equipe. Com um número de famílias muito elevado, a 

gente não consegue desenvolver todas essas prioridades.” 

Os objetos centrais das práticas foram as doenças transmissíveis assumidas 

como prioridades pelo nível federal por meio dos instrumentos de pactuação entre os entes 

federados. Já os problemas de determinação social complexa – como a violência – e outros 

que só mais recentemente passaram a fazer parte da agenda do sistema de vigilância em 

saúde no nível federal – como as doenças crônicas – apresentavam um enfrentamento muito 

incipiente. Diferentemente do previsto para o modo tecnológico da vigilância da saúde, 

o saber epidemiológico e o planejamento e a programação locais não eram utilizados como 

meios de trabalho para a priorização dos problemas a serem enfrentados. O processo de 

trabalho continuava a ser orientado pelas normas técnicas dos programas federais. Observou-se, 

contudo, como inovação na direção da configuração de um modelo de vigilância em saúde 

pública, a ampliação do objeto de trabalho com a introdução de componentes da vigilância da 

qualidade da água e a investigação de óbitos maternos e infantis. 

Quanto às ações implantadas (Quadro 3), a agenda da equipe estava centrada em 

ações preconizadas pelos programas mais tradicionais, como o de imunização e os de controle de 

tuberculose e hanseníase. Pouca ênfase era dada a projetos voltados para a promoção da saúde 

induzidos ou sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde. Identificou-se, por outro 
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lado, a não incorporação às rotinas de trabalho de importantes atividades de vigilância, entre elas: 

análise e interpretação de dados; disseminação de informações aos interessados; formulação de 

recomendações; e a adoção de medidas de prevenção e controle de doenças/agravos ou para 

promoção da saúde adaptadas à situação local. A análise e interpretação dos dados dos diversos 

sistemas de informação só eram realizadas quando da elaboração do Relatório de Gestão. 

Dimensões Critérios Características

Ações 
implantadas

Ações de 
promoção da 
saúde

Implementação, por parte da administração municipal, de políticas públicas 
voltadas para a melhoria das condições de vida

Não utilização da intersetorialidade como meio institucionalizado de articulação 
das políticas

Inexistência de projetos de promoção da saúde coordenados pela SMS
Vigilância de 
riscos à saúde 
e de danos

Notificação de doenças transmissíveis de notificação compulsória, surtos e 
agravos inusitados, conforme normatização federal e estadual

Investigação de casos notificados, surtos e óbitos por doenças específicas

Captura de vetores e reservatórios para identificação e levantamento do índice 
de infestação, com execução de ações de controle de vetores com ênfase no uso 
de inseticidas

Implementação da vigilância da mortalidade materna

Monitoramento da qualidade da água para consumo humano, em conformidade 
com a normatização federal

Gerenciamento dos sistemas de informação epidemiológica no âmbito municipal

Análise dos indicadores referentes às doenças transmissíveis priorizados pelos 
níveis estadual ou federal

Controle de 
riscos e de 
danos

Equipes das unidades da rede básica de saúde notificam doenças transmissíveis 
sob vigilância, realizam investigação de casos e adotam medidas de prevenção e 
de controle adequadas, com o acompanhamento dos casos a partir de protocolos 
de atendimento, exceto nos casos de Hanseníase, Tuberculose e Aids que são 
conduzidos pelas equipes de Centros de Referência

Realização do diagnóstico laboratorial para as doenças priorizadas e 
encaminhamento para o Laboratório Estadual/Lacen só daqueles exames de 
competência do nível estadual

Integração dos níveis de prevenção, controle e atendimento aos casos em 
relação ao agravo (dengue, hanseníase, tuberculose e Aids) por meio de equipes 
específicas

Implementação de ações programáticas nas unidades de saúde para problemas 
selecionados como prioritários (diabetes, hipertensão)

Produtos Produtos 
esperados das 
práticas de 
vigilância

Não elaboração de informes para divulgação de informações sobre os eventos 
sob vigilância para a população, profissionais de saúde e Conselhos de Saúde

Adoção de medidas de prevenção e/ou controle com redução da magnitude de 
doenças transmissíveis, com base nos dados do Relatório de Gestão

Relações sociais Relações 
técnicas e no 
trabalho

Poder normativo e de coordenação do nível federal em relação às definições 
sobre as práticas de vigilância

Pouca capacidade da equipe da Vigilância Epidemiológica para articular e/ou 
propor ações relacionadas aos eventos sob vigilância junto a outras áreas da SMS 
ou ao interior da administração municipal

Quadro 3 – Características das práticas de vigilância de acordo com as dimensões 
ações implantadas, produtos e relações sociais, em município selecionado, Bahia, 
Brasil, 2005
Fonte: Elaboração própria.
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Reforçando a predominância de características vinculadas à vigilância 

epidemiológica tradicional, havia pouca capacidade da equipe de coordenação das 

ações para articular e/ou propor ações inovadoras relacionadas aos eventos selecionados 

para vigilância junto a outras áreas da Secretaria Municipal de Saúde ou ao interior da 

administração municipal. Como componente do “tipo ideal” da vigilância em saúde pública 

pode ser citada a descentralização de algumas atividades para as unidades básicas.

A estratégia adotada para o enfrentamento da mortalidade infantil pode servir de 

exemplo da busca de integração de intervenções de saúde sobre um dado problema, como 

pensado no modelo da vigilância da saúde. Foram incorporadas ações e serviços ao interior 

dos diversos níveis de complexidade do sistema de saúde municipal, inclusive a implantação 

de uma unidade de terapia intensiva. Não se observou, no entanto, a estruturação de ações 

desencadeadas com base nos resultados obtidos pela vigilância dos óbitos infantis.

Propostas com o objetivo de incentivar a participação popular e ampliar 

a capacidade crítica dos munícipes estavam presentes, e a análise das atas do Conselho 

Municipal de Saúde demonstrou a introdução do tema da promoção da saúde na agenda 

de reuniões. A Secretaria de Saúde, no entanto, não coordenava projetos que pudessem ser 

caracterizados como de promoção da saúde. 

PROGRAMA DE CONTROLE DA DENGUE

O município possuía um Programa de Controle da Dengue (PCD) com uma 

divisão clara do trabalho e uma hierarquia entre seus agentes, estrutura semelhante àquela 

vigente antes do processo de descentralização, quando o programa era executado pelo 

governo federal. Observou-se, no entanto, maior integração entre as atividades de vigilância, 

controle e atenção aos casos de dengue. 

Dentre as ações previstas no PCD estavam implantadas, como indicado no 

Quadro 4, aquelas mais presentes na tradição do programa: o controle químico do vetor 

e as ações de educação em saúde. Ações indicativas de um trabalho intersetorial, como a 

implantação de ações educativas na rede de ensino e a execução de ações de manejo 

ambiental (drenagem, lixo, esgoto e água) encontravam-se ainda parcialmente implantadas 

ou não implantadas. Em relação ao saneamento ambiental, não foram referidos projetos 

de melhoria do fornecimento e armazenagem adequada de água em áreas prioritárias com 

base nas informações epidemiológicas e entomológicas. Como atividade para redução 

dos criadouros do mosquito transmissor constava a distribuição de tampas e capas para 

reservatórios disponibilizadas pelo nível federal. Foram executados projetos de “mutirão de 
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limpeza” sistemáticos que, contudo, não atendiam à finalidade de mobilizar a comunidade 

para manter os ambientes livres de potenciais criadouros dos vetores, pois eram realizados 

por componentes da equipe do programa sem a participação dos moradores. A despeito de 

o município tomar medidas para fomentar o destino adequado do lixo com a implantação de 

um aterro sanitário, na zona rural, grande parte do lixo coletado nas moradias era colocada 

em “lixão”. Um dos entrevistados referiu escassez de recursos financeiros e dificuldades 

relacionadas à articulação intersetorial para a solução dos problemas: 

“Nesse trabalho que a gente faz de prevenção, algumas ações a gente sabe até o 

que fazer, mas não tem recursos suficientes. Por exemplo, o grande problema na 

zona rural é o abastecimento de água, que não é regular, mas a gente não tem como 

estar resolvendo esse problema; é muito difícil essa articulação [...] Eu sei que não é 

da nossa competência, é da competência dos assuntos distritais, mas eles lá também 

passam pelas dificuldades deles.” 

Componentes 
do PCD

Ações
Implantação

Sim Não Parcial
Integração com a 
Atenção Básica

Incorporação de ações de prevenção da dengue nas equipes de 
Saúde da Família

X

Unificação das bases geográficas de trabalho das equipes (PCD 
e ESF)

X

Assistência aos 
pacientes

Capacitação de médicos da rede assistencial X
Elaboração de plano de contingência para atendimento de 
casos graves

X

Realização de exames complementares X
Educação em Saúde e 
Mobilização Social

Instituição do Comitê Municipal de Mobilização X
Implantação de ações educativas na rede de ensino X
Presença de equipe para realizar as ações de educação em 
saúde

X

Manejo Ambiental Realização de melhorias sanitárias domiciliares X
Fomento a limpeza urbana e coleta regular de lixo X
Execução de ações específicas em áreas priorizadas com base 
nas informações epidemiológicas e entomológicas (drenagem, 
lixo, esgoto e água)

X

Vigilância Realização de vigilâncias entomológica, sorológica e virológica X
Estabelecimento de rotina para a investigação de óbitos 
suspeitos de dengue

X

Elaboração e divulgação de informes periódicos sobre a 
situação epidemiológica

X

Combate ao vetor Instituição de equipes treinadas e adequadamente equipadas X
Organização dos processos de trabalho com base na integração X
Supervisão da aplicação das normas técnicas do PNCD X

Quadro 4 – Situação de implantação das ações do Programa de Controle de Dengue 
(PCD) por componente do programa, em município da Bahia, Brasil, 2005

continua
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Componentes 
do PCD

Ações
Implantação

Sim Não Parcial
Legislação Elaboração de instrumentos legais de acordo com a realidade 

local
X

Sustentação político-
social

Realização de reuniões periódicas da Comissão Intersetorial X
Conselho Municipal de Saúde informado sobre as ações X

Acompanhamento e 
avaliação

Constituição e manutenção em funcionamento do Comitê 
Municipal de Acompanhamento e Avaliação

X

Quadro 4 – Situação de implantação das ações do Programa de Controle de Dengue 
(PCD) por componente do programa, em município da Bahia, Brasil, 2005
Fonte: Elaboração própria.

DISCUSSÃO 

Os achados do presente estudo revelaram que a organização local dos serviços 

de saúde não correspondia de forma consistente ao modo tecnológico da Vigilância da 

Saúde.2 Foi identificada, na experiência municipal estudada, no discurso do gestor e dos 

profissionais entrevistados, uma concepção de vigilância que buscava a análise da situação 

de saúde local e o controle de problemas relevantes na sua dimensão coletiva, portanto, 

consistente com o “tipo ideal” ou imagem-objetivo da Vigilância da Saúde. Contudo, as 

intervenções concretas que extrapolavam o mero uso de tecnologias médico-sanitárias eram 

implementadas de forma pontual. Esses achados são consistentes com os resultados de outros 

estudos.15,17 Cabe lembrar que o tipo ideal é um recurso analítico. Nas situações concretas, o 

que existe são arranjos tecnológicos produtos das práticas cotidianas dos agentes, oriundos 

de processos históricos de construção coletiva que podem aproximar-se, em maior ou menor 

grau, dos tipos ideais construídos teoricamente. 

No caso estudado, o Planejamento e Programação Local em Saúde (PPLS) e 

o saber epidemiológico não foram utilizados como meios de trabalho para a identificação 

de problemas e definição do seu enfrentamento no território, como proposto em 

estudo sobre modelos assistenciais e vigilância da saúde.26 Pode-se afirmar que a lógica 

epidemiológica, quando presente, estaria incorporada às bases técnicas dos programas 

de controle e nas recomendações oriundas do nível federal, principais meios de trabalho 

para a equipe local. As políticas públicas implementadas nos setores de educação e 

infraestrutura para melhoria da qualidade de vida da população não estavam articuladas 

com as intervenções sanitárias e eram ainda insuficientes para atender às necessidades 

historicamente acumuladas. Portanto, a despeito de presente nos discursos dos 

entrevistados e nos documentos oficiais, a forma concreta de organização das práticas não 

correspondia à Vigilância da Saúde. 

conclusão
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Estudo anterior5 referiu importantes inovações no sistema de saúde no municipio, 

entre elas a ampliação do acesso aos serviços de saúde, a implantação de diversos serviços 

próprios e o estabelecimento de mecanismos de regulação para o acesso a níveis de maior 

complexidade no sistema. Estas mudanças, contudo, não caracterizaram uma transformação 

no modo tecnológico de organização das práticas.2 A articulação de políticas públicas, no 

período estudado, com a adoção de ações intersetoriais para enfrentamento dos problemas 

de saúde, ocorria pontualmente.19 Além do mais, a despeito da implementação de ações de 

caráter coletivo, a estruturação dessas deu-se com base nas formas de organização da vigilância 

epidemiológica e sanitária tradicionais. A existência de uma Coordenação de Vigilância à Saúde 

contendo duas gerências – uma de Vigilância Sanitária e outra de Vigilância Epidemiológica – 

revelava meramente uma concepção de vigilância em saúde como somatório das diversas 

vigilâncias. Um grande número de secretarias estaduais e municipais assumiu estrutura 

semelhante após reformas administrativas desencadeadas na década de 1990.15,17 

As características da organização das práticas de vigilância identificadas eram 

semelhantes àquelas verificadas em outras investigações com o mesmo propósito. Em estudos 

publicados, há referência a experiências localizadas de intervenções sobre problemas de 

saúde por meio de ações articuladas no território. Ao estudar as práticas de vigilância no 

distrito de Pau da Lima, na Bahia, estudo15 caracterizou como prática de vigilância da saúde26 

uma experiência restrita de enfrentamento da diarreia apoiada técnica e financeiramente 

por projeto externo. Ao pesquisar as formas de se fazer epidemiologia em cinco municípios 

selecionados, quatro deles considerados como exemplares no emprego da epidemiologia 

em serviço, estudo17 verificou que a vigilância da saúde com base na territorialização não 

se encontrava implantada, mesmo quando, nos municípios, o modelo era incorporado nos 

discurso e documentos oficiais. Outros autores também citam a não institucionalização de 

práticas de planejamento e programação local nos sistemas municipais como ferramenta de 

organização das práticas de saúde no território.7,19 

Outras investigações sobre o tema referem definição de prioridades em saúde 

estimulada pelo governo estadual e federal ou com base na tradição dos serviços,17 além de 

resistência à descentralização de ações historicamente executadas pelas equipes do nível 

central,27,28 como observado no presente estudo. O insuficiente número de equipes de Saúde 

da Família para atendimento à demanda seria um obstáculo para a incorporação dessas 

ações no nível local.7,17 Ressalte-se, ainda, a presença incipiente de importantes atividades de 

vigilância – análise, interpretação de dados e disseminação de informações – nos processos 

de trabalho das equipes municipais.7,17 Nos municípios investigados, o trabalho da vigilância 
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era centrado em atividades de prevenção, controle e atendimento à demanda espontânea. 

As razões para a ausência da abordagem de problemas de maior complexidade, que exigem 

ação intersetorial, permanecem como questões que requerem investigação adicional para o 

seu esclarecimento e como um desafio a ser enfrentado no território pelos gestores.13 

Em 2009, o Ministério da Saúde publicou a Portaria n.º 3.252,29 que aprova as 

diretrizes para execução e financiamento das ações de vigilância no país. Há uma proposta 

de ampliação do escopo da vigilância em saúde e propõe-se a sua inserção na construção 

das redes de atenção à saúde, coordenadas pela Atenção Primária à Saúde, visando à 

integralidade do cuidado. Com isso, pode-se considerar que elementos do modo tecnológico 

da vigilância da saúde foram incorporados às normas vigentes, o que, por si só, não assegura 

a sua implantação. Por essa razão, investigações adicionais sobre a implantação dessa 

proposição em situações concretas são necessárias na busca de modelos explicativos voltados 

para a análise dos determinantes da organização das práticas de vigilância, bem como de 

processos facilitadores e obstáculos à operacionalização de inovações na organização dos 

serviços de saúde. Os mecanismos de regulação de outros níveis de governo, o grau de 

autonomia dos agentes locais e suas características, as relações técnicas e sociais entre os 

dirigentes, profissionais, trabalhadores e população atendida são elementos que devem ser 

incorporados na análise em uma perspectiva que os considerem como histórica e socialmente 

construídos, do mesmo modo que as opções tecnológicas prevalentes. 
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