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RESUMO 

 

 

Introdução - A descentralização das ações de Vigilância Sanitária, apesar de impulsionada a 
partir da elaboração do Termo de Ajuste e Metas, não dispõe ainda de critérios e padrões 
consensuais a serem utilizados pelos Estados para sua avaliação. Objetivo - Formular e 
validar uma imagem-objetivo da vigilância sanitária no âmbito municipal que corresponda à 
definição do que seria um Sistema Municipal de Vigilância Sanitária adequado às 
necessidades da população. Metodologia - Foi realizado um estudo de desenvolvimento 
segundo tipologia de Contandriopoulos. Para a formulação da Imagem-Objetivo da 
descentralização da VISA, foi elaborado um modelo lógico a partir do qual se derivou uma 
matriz, contendo dimensões, critérios e indicadores capazes de avaliar a estrutura, a gestão e 
os resultados do Sistema Local de Vigilância Sanitária. A seleção dos critérios e indicadores 
apoiou-se em revisão da literatura, da síntese dos documentos e legislação pertinente. Em 
seguida, essa proposta foi submetida a um grupo de nove especialistas para validação através 
de uma técnica denominada Conferência de Consenso. Resultados - Dentre os critérios 
propostos, 59% apresentaram consenso, enquanto 41% dissenso. Apenas um foi considerado 
de pouca importância enquanto os 53 foram considerados importantes, o que nos autorizou a 
considerar que a matriz proposta foi validada pelos especialistas consultados. O consenso 
obtido, além de poder ser utilizado para a avaliação, poderá servir de referência para a 
organização e o aperfeiçoamento de sistemas municipais de VISA. Os principais componentes 
desses sistemas seriam: infra-estrutura adequada e autonomia financeira; existência de 
planejamento setorial e intersetorial; política de recursos humanos, bem como de instrumentos 
para garantia da padronização e qualidade da ação; existência de articulação com as demais 
Vigilâncias e desenvolvimento de ações de comunicação e atividades informativas; existência 
de ações voltadas para a elevação da consciência sanitária da população e dos profissionais da 
saúde, dentre outros. A autora discute a provisoriedade do consenso obtido, o significado e os 
possíveis usos da imagem-objetivo final, ressaltando ser a mesma provisória, pois representa 
apenas um ponto de partida e de referência para um processo de redefinição de critérios e de 
renovação do consenso. 
 
Descritores - Vigilância Sanitária, Avaliação, Descentralização da Vigilância Sanitária, 
Imagem-Objetivo da Vigilância Sanitária. 
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ABSTRAT 

 

 

Introduction: The decentralization of Health surveillance, although catapulted from the 
elaboration of the Adjustments and Goals Term, cannot count on commonsense criteria and 
standards that could be used by the States when it comes to evaluate the decentralization 
itself. Objective: To create and validate a framework for the Health surveillance in the city 
administration that can correspond to the definition of what a City System of Health 
surveillance adequate to the needs of the population. Methodology: A development study was 
carried out according to the typology of Contandriopoulos. For the creation of a framework of 
the decentralization of Health surveillance a logical model was elaborated from which a 
matrix derived containing dimensions, criteria and indicators capable of evaluate the structure, 
the administration and the results of the Local System of Health surveillance. The choice of 
criteria and indicators was supported by an analysis of the literature, the summary of 
documents and relevant legislation. After that, this proposal was subjected to a group of nine 
experts so that they could validate the process through a technique called Consensus 
Conference. Results: Among the proposed criteria 59% presented a consensus whereas 41% 
didn’t. Only one was considered as having little importance whereas 53 were considered to be 
important. That is what granted us with the authorization to consider the matrix proposed as 
validated by the experts consulted. The obtained consensus besides being able to be used for 
evaluation can also is a reference for the organization and the improvement of City Systems 
of Health surveillance. The main components of these systems would be: adequate 
infrastructure and financial autonomy; sector and inter-sector planning, a policy of human 
resources as well as of instruments to guarantee the standardization and quality of the process; 
integration among the different watching organizations and the implementing of 
communication actions and informative activities; the implementation of programs for the 
increasing of the awareness of the population regarding sanitation and healthy professionals 
among others. The author discusses the temporary essence of the obtained consensus as well 
as the meaning and possible uses of the final framework emphasizing the very need for it to 
be temporary and the fact that it represents only a starting and reference point for a process of 
redefinition of criteria and of the renewing of the consensus. 

 
Key Words - Health surveillance, evaluation, decentralization of health surveillance, 

framework of health surveillance. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

 

 

A descentralização das ações e dos serviços de vigilância sanitária iniciou-se na 

década de 70 com a execução das ações na área de alimentos pelos municípios, sendo pouco 

expressiva até 2000, mesmo com as Normas Operacionais Básicas do Sistema Único de 

Saúde (NOBs/SUS) 93 e 96, que propiciaram a operacionalização da descentralização da 

gestão das ações e dos serviços de saúde para os municípios de forma abrangente. Deve-se 

especialmente à NOB 96 (LEVCOVITZ et al., 2001), o estabelecimento de algumas bases 

para a gestão descentralizada da Vigilância Sanitária (VISA)(CONASEMS, 2000). 

A NOB-SUS 01/96 determinou os critérios gerais para habilitação e criou mecanismos 

de financiamento específicos como o Teto Financeiro da Vigilância Sanitária (TFVS), que 

corresponderia ao Piso de Atenção Básica em Vigilância Sanitária (PAB-VISA), ou seja, o 

PAB variável, incentivo financeiro para o desenvolvimento das ações básicas de fiscalização e 

controle sanitário de produtos e ambientes sujeitos à fiscalização e ao Índice de Valorização 

do Impacto em Vigilância Sanitária (IVISA). Criou o incentivo às ações de média e alta 

complexidade e o Programa Desconcentrado de Ações em Vigilância Sanitária (PDAVS), que 

consistiriam, ambas, no pagamento direto aos Estados e Municípios por ação de média e alta 

complexidade executada (BRASIL, 1997). 

O financiamento das ações de VISA a partir de 2007 seria na forma de repasse fundo a 

fundo, composto pelo Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS e recursos específicos, 

como o Teto Financeiro de Vigilância Sanitária – TFVISA, composto pelo Termo de Ajuste e 

Metas (TAM) e PAB-VISA e, ainda, por incentivos específicos, através das Taxas de 

Fiscalização de Vigilância Sanitária arrecadadas pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) / MS (BRASIL, 2007) 

Os compromissos em vigilância sanitária variavam de acordo com a forma de gestão, 

grau de desenvolvimento e interesses municipais e referiam-se à execução de atividades 

básicas, que exigem estruturas de regulação e fiscalização organizadas (LUCCHESI, 2006). 

As principais atividades desenvolvidas pelos municípios que estavam na forma de Gestão 

Plena da Atenção Básica seriam as inspeções e fiscalizações do comércio de alimentos e 

medicamentos, serviços de saúde e outros serviços e produtos de interesse da saúde. 
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Já para os municípios em Gestão Plena do Sistema Municipal, era prevista a execução 

das ações consideradas de média complexidade, como fiscalização de laboratórios clínicos, 

drogarias, consultórios médicos especializados, casa de parto e as de alta complexidade como 

serviços de terapia renal substitutiva, de oncologia, de hemoterapia e de radiologia, definidas 

na Resolução da SAS n.º 18/99 (BAHIA, 2004a; BAHIA 2006b). 

Para melhorar a coordenação e execução das competências da Vigilância Sanitária, foi 

publicada a Lei n.º 9.782 em 1999 que criou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) sob forma de autarquia especial e redefiniu o Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária (SNVS). 

Uma das competências da ANVISA seria a coordenação do SNVS, contudo, observa-

se falta de clareza quanto às estratégias políticas escolhidas para a consolidação desse sistema 

insuficientemente delineado (LUCCHESI, 2001). Ao estado, caberia a função de avaliar o 

desempenho das ações da Vigilância Sanitária no seu território. Entretanto, segundo Lucchesi 

(2006), haveria o comprometimento do funcionamento do sistema devido à precariedade e 

desarticulação entre as partes. 

O Termo de Ajuste e Metas (TAM) 1, criado como instrumento de gestão pela 

ANVISA, teve o objetivo de fomentar as ações de vigilância sanitária através da 

descentralização de recursos (R$ 0,20 por habitante/ano) para os Estados e destes para os 

municípios2 (BRASIL, 2003) em troca do compromisso do gestor no cumprimento de metas. 

Embora escassos os recursos do TAM, a flexibilidade na sua aplicação possibilitou desde a 

realização de inspeções sanitárias, capacitação de recursos humanos, desenvolvimento 

institucional e gerencial, até, inclusive, reformas de instalações físicas e compra de veículos 

(BRASIL, 2003). Dessa forma, o TAM tornou-se um incentivo para que os gestores 

municipais passassem a assumir as ações de vigilância sanitária, vez que, antes dele, havia 

limitações de custeio, sobretudo para os municípios de pequeno porte populacional, pois os 

recursos, nesses casos, eram insuficientes para cobrir as despesas do serviço de vigilância 

sanitária (LEVCOVITZ et al., 2001). 

                                                 
1 O Termo de Ajuste tem por objeto o fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, mediante o 
fomento e a execução de atividades na área, para o que define metas organizativas e finalísticas. As metas 
organizativas dizem respeito ao fortalecimento institucional, aos sistemas de informação, ao desenvolvimento de 
recursos humanos, à pactuação com os municípios e à Rede Nacional de Laboratórios Oficiais de Controle de 
Qualidade em Saúde. As metas finalísticas referem-se à inspeção sanitária e à procedimentos relacionados a 
registros, certificação e análise de produtos e serviços (BRASIL, 2003). 
2 Ver Portarias GM n.º 2473, de 29 de dezembro de 2003 e além da Resolução CIB/BA 120/06 as quais tratam 
do repasse de recursos para execução de ações de VISA da ANVISA/Estados e Estados/Municípios 
respectivamente.  
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Até dezembro de 2005, 616 municípios no país haviam aderido ao TAM e, em 2006, 

esse número aumenta para 736, dos quais 25 estariam na Bahia (BRASIL 2006c). 

Na Bahia, o processo de descentralização dos serviços e das ações de saúde aconteceu 

de forma lenta (BAHIA, 1998; MOLESINI, 1999, p.103). Em 2001, 20 municípios aderiram 

ao Termo de Ajustes e Meta (TAM) da ANVISA após edição da Resolução n.º 28/20013 pela 

Comissão Intergestores Bipartite (CIB), que regulamentou o repasse de recursos financeiros, 

definiu o elenco de ações por esfera de competência e apresentou alguns critérios para a 

formalização do pleito (RICCIO; DUARTE, 2001).  

Nas avaliações das Vigilâncias Sanitárias Municipais no processo de descentralização, 

teria sido observado, por um grupo de estudo e trabalho em VISA, (ABRASCO, 2004) a 

ausência de critérios e parâmetros consensuais utilizados pelos Estados na execução da ação 

de avaliar.  

 O estudo preliminar sobre os critérios e parâmetros de avaliação, presentes nos 

dispositivos das CIB dos estados brasileiros, normas que regulamentavam em seus territórios 

a adesão ao TAM, indicou que, enquanto a maioria estudada apresentou o elenco de ações e 

as metas a serem desenvolvidas pelos municípios, uma minoria além de estabelecer a equipe 

mínima para a Vigilância Sanitária, os requisitos e trâmites para a adesão ao TAM, informava 

também os instrumentos de acompanhamento e avaliação. O estudo evidenciou variações dos 

critérios e parâmetros de avaliação, bem como do elenco de ações (Ferraro, 2006). 

As situações descritas acima teriam proporcionado a concretização do processo sem 

um sistemático acompanhamento e avaliação, necessários para os ajustes do Sistema Nacional 

de Vigilância Sanitária, frente às diversidades e desigualdades sociais, políticas, econômicas e 

culturais dos municípios brasileiros.  

Estudos realizados no país entre 2000 e 2006 apontaram alguns problemas enfrentados 

pelas VISA municipais.  

Em 2000, a ANVISA fomentou estudo exploratório por inquérito telefônico em uma 

amostra de 349 municípios, estratificada por faixa de população e região geográfica, entre os 

meses de agosto e setembro de 2000, com vistas a traçar um panorama da situação dos 

serviços de Vigilância Sanitária no país, tendo encontrado, na maioria dos municípios, 

número reduzido de servidores; treinamentos regulares dos profissionais da VISA municipal. 

                                                 
3 Em 2004, a Resolução 28/01 foi modificada para atender as novas bases de pactuação lançadas pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária e então foi editada a Resolução Comissão Intergestora Bipartite/BA 40/04 
(BAHIA, 20041), que passou por novos ajustes e a CIB/BA editou a Resolução 120 em agosto de 2006.  
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Os principais fatores que dificultavam o funcionamento da VISA municipal foram a 

insuficiência financeira e a interferência política. 

Lima e Reis, em 2000, a partir de questionário aplicado aos gestores de 96 municípios 

com mais de 200.000 habitantes, inclusive as capitais do país e os serviços estaduais, 

identificaram, dentre outras coisas, que a Vigilância Sanitária tem pouco espaço dentro das 

Secretarias Municipais de Saúde, sendo que a maior parte dos serviços é composta de 

divisões, núcleos, gerências; a maior parte dos coordenadores tem pouca experiência na área; 

não há veículos em número suficientes para o desenvolvimento de ações; há necessidade de 

informatização e desenvolvimento de indicadores e instrumentos gerenciais e mostrou-se 

crítica a quantidade de profissionais por serviços. 

Os estudos de caso realizados a partir do depoimento da população, de gestores e 

técnicos de vigilância sanitária no município de Timbau, no Rio Grande do Norte, por Santos 

e Escoda (2003) e, em Feira de Santana, na Bahia, por Juliano e Assis (2004) revelaram, 

como entraves para os serviços de Vigilância Sanitária, a falta clareza por parte dos gestores e 

técnicos do que é competência da esfera federal, estadual e municipal o que, somado às 

dificuldades financeiras, se constitui em barreiras para uma eficiente execução das ações da 

VISA de Timbau, sendo que a Vigilância Sanitária em Feira de Santana não foi considerada 

inscrita na agenda municipal de prioridades. 

COHEN et al. em 2004 no Rio de Janeiro e COSTA et al. em 2005 na Bahia 

investigaram a gestão dos órgãos de VISA em municípios de Gestão Plena do Sistema 

Municipal, a partir da observação participante e da aplicação de questionários aos gestores e 

técnicos, e apontam que a maioria dos órgãos estudados possui dificuldades técnico-

operacionais no desenvolvimento das ações descentralizadas de vigilância sanitária nos 

Estados. 

Piovesan et al. (2005), a partir de entrevistas com gestores e técnicos da saúde em 8 

municípios da Paraíba, observaram que os serviços de vigilância sanitária apresentaram 

alguns problemas, como: atribuições pouco definidas das instâncias de governo; visão 

fragmentada do campo de atuação; pouca articulação intra e interinstitucional; insuficiência 

de recursos humanos; baixa qualificação técnica dos profissionais; sistema de informação 

insuficiente, além de despreparo para utilização dos dados existentes; interferência político-

partidária; falta de apoio político, assim como desmobilização, desinformação da sociedade e 

desconhecimento das prioridades dos seus próprios territórios, o que tem dificultado a 

institucionalização e a descentralização dos serviços de Vigilância Sanitária. A conclusão 
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desses autores é que há deficiente articulação entre o trabalho da Vigilância Sanitária e as 

relações sociais e políticas formuladas para os territórios sobre o qual atuam. 

Garibotti et al., em 2006, com o objetivo de aprofundar o conhecimento sobre o papel 

e as possibilidades de contribuição dos trabalhadores na consolidação dos serviços de 

vigilância sanitária em três municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande 

do Sul, realizou estudo qualitativo utilizando como técnicas o grupo focal e a observação 

participante. Seus resultados apontaram como principais problemas a deficiência na formação 

e capacitação dos profissionais, precárias condições de trabalho, falta de autonomia na 

alocação de recursos e de autogestão do trabalho, além da priorização de ações voltadas para 

o controle de riscos de produtos e serviços. 

Observa-se ainda que alguns aspectos teóricos conceituais, metodológicos e gerenciais 

da avaliação da VISA encontram-se em construção. Soma-se a isso as complexas inter-

relações advindas da diversidade dos objetos sob responsabilidade da VISA (COSTA, 2002), 

que, aliados ao amadorismo na ação de avaliar, dificultam a construção do Sistema de VISA 

de forma mais racional e que obedeça aos princípios do SUS. Por seu turno, Lucchesi (2001) 

questiona a falta de clareza sobre o “onde se quer chegar” quanto às estratégias políticas 

escolhidas pela ANVISA para a consolidação do Sistema de VISA, e apresenta algumas 

deficiências, como o “problema da diversidade e fragilidade da inserção funcional dos fiscais, 

da insuficiência de funcionários, da falta de qualificação (profissional) e baixos salários, 

interferência política nas questões (de VISA) e (pouca) autonomia financeira”. 

Diante da variedade de padrões, critérios e objetivos utilizados e/ou a ausência destes 

nos estudos encontrados na literatura, surgiu a indagação: o que seria um Sistema Municipal 

de Vigilância Sanitária adequado às necessidades da população? Tornou-se clara a 

necessidade de se elaborar uma imagem-objetivo referente à descentralização da VISA para o 

nível municipal capaz de subsidiar a avaliação do referido processo e permitir, assim, a 

realização de estudos comparativos entre os municípios das diversas regiões do país. 

Dessa forma, o presente estudo visou contribuir com subsídios para a resposta a essa 

questão através da formulação e validação preliminar de uma imagem-objetivo da vigilância 

sanitária no âmbito municipal. 



 

 

17
 

 

 

2. OBJETIVOS 
 

 

 

 

• Formular uma imagem-objetivo da descentralização da Vigilância Sanitária para o 

nível municipal. 

 

• Validar por consenso uma proposta de imagem-objetivo da descentralização da 

Vigilância Sanitária para o nível municipal. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

 

 

3.1. ESTRATÉGIA DA PESQUISA4  

 

 

Foi realizado um estudo de desenvolvimento (CONTANDRIOPOULOS et al., 1994) 

para a formulação de imagem-objetivo da descentralização da Vigilância Sanitária. Para tanto, 

foi elaborado um modelo lógico (MEDINA et al., 2005) (figura 1), a partir do qual se derivou 

uma matriz contendo dimensões, critérios e indicadores capazes de avaliar a estrutura, a 

gestão e os resultados do Sistema Local de Vigilância Sanitária. A seleção dos critérios e 

indicadores apoiou-se em revisão da literatura e da síntese de documentos e legislação 

pertinente (Anexo1). 

A proposta de matriz foi inicialmente apresentada ao grupo de Pesquisa do Centro 

Colaborador em Vigilância Sanitária do Instituto de Saúde Coletiva para apreciação e 

sugestões, após o que foi pré-testada, em um município considerado exemplar, por ter sido 

informado pela Vigilância Sanitária Estadual como sendo um município de referência em 

execução de ações de vigilância sanitária. Naquela oportunidade, verificou-se a 

exeqüibilidade da matriz, bem como o encadeamento da seqüência com que os critérios 

estavam sendo apresentados, e avaliou-se a necessidade de modificar, incluir ou excluir 

critérios, sendo este o último momento de ajuste da matriz, antes do processo de validação. 

Em seguida, essa proposta foi submetida a um grupo de especialistas para validação 

por consenso (PINEAULT; DAVELUY, 1987). Utilizou-se uma técnica mista denominada de 

Conferência de Consenso (SOUZA, 2005) para a construção da imagem–objetivo da 

descentralização da vigilância sanitária. Tal metodologia objetivou contemplar, 

simultaneamente, os aspectos éticos, políticos e técnicos do problema, bem como permitir a 

observação do consenso mínimo existente entre os especialistas na área, de modo semelhante 

                                                 
4 Este trabalho estava inserido no grupo de pesquisa do Centro Colaborador ISC/ ANVISA e, contribuiu para a 
produção de texto preparatório do Seminário Nacional de Avaliação da Descentralização das Ações de 
Vigilância Sanitária com previsão de realizado em junho de 2007, além de, com esta metodologia, subsidiar o 
processo de avaliação da descentralização dos municípios. 
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foi usada por Vieira-da-Silva et al., 2007 no estudo que buscou estimar o grau de implantação 

da gestão descentralizada da saúde em cinco municípios escolhidos. 
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3.2. MODELO LÓGICO 

 

 

O modelo lógico (MEDINA et al., 2005) de avaliação da vigilância sanitária 

corresponde à “imagem-objetivo” da descentralização da Vigilância Sanitária no município, 

visando funcionar como referência para avaliação do grau de implantação dos componentes 

da descentralização da VISA (VIEIRA-DA-SILVA, 1999) (Figura 1). 

Matus (1983) considera imagem-objetivo como sendo uma situação inserida em um 

tempo futuro e que marca a direção das estratégias a serem implementadas, que pode ser 

prevista num modelo lógico entre intervenção e seus possíveis efeitos, mesmo reconhecendo 

os conflitos no interior do sistema social e a necessidade de flexibilizar o mesmo, caso 

apareçam novos fatores que apontem para a inviabilidade política ou econômica.  

O termo descentralização, na literatura, tem diferentes entendimentos e aplicações, 

além de diferentes focos de análise (ARRETCHE, 1999). Entretanto, aqui será compreendido 

como transferência de recursos financeiros e de poder decisório, controle social sobre a 

aplicação de recursos, aumento de responsabilidades e das competências locais 

(GUIMARÃES, 1999). 

O modelo partiu dos objetivos e das atividades que constam dos documentos oficiais e 

das leis federais e estaduais que tratam da descentralização da vigilância sanitária. A atuação 

da vigilância sanitária pode corresponder a diversos âmbitos de atenção em saúde coletiva 

(PAIM, 2002). No presente estudo, serão objetos de análise as ações voltadas para o controle 

de riscos, que se organizam no Brasil sob a denominação de vigilância sanitária. 

A Constituição Federal (CF) brasileira estabeleceu, em seu Artigo 6º, a saúde como 

um direito dos cidadãos e como um dever do Estado. No artigo 18 do Capítulo da 

Organização Político-Administrativa, retrata a organização do Estado e considera todos os 

seus entes como autônomos.  

A Lei Magna define competências comuns e concorrentes, dentre elas a formulação de 

leis sobre o cuidar da saúde e sobre a proteção e defesa da saúde, respectivamente, e, por fim, 

a competência dos municípios de legislar de forma suplementar à legislação Federal e 

Estadual, legislar sobre assuntos de interesse local, além de, dentre outras atribuições a de 

prestar serviços de atendimento à saúde da população com a cooperação técnica e financeira 

da União e do Estado (BRASIL, 1988). 
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Sendo assim, os municípios têm autonomia político-administrativa para gerir seus 

serviços públicos e estabelecer normas para atender às necessidades de sua população, desde 

que atenda aos princípios da administração pública que são os da: legalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, além de observar as diretrizes da saúde, como a universalidade da 

cobertura e do acesso, integralidade da atenção e participação da comunidade no controle 

social. De certa forma, a Constituição Federal dá alguns contornos sobre a organização 

político-administrativa para o Sistema de Vigilância Sanitária. 

Então, ao considerar a vigilância sanitária como competência do SUS, a Constituição 

Federal de 1988 estabeleceu a necessidade da criação de um Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária (SNVS) para a coordenação e execução dessa competência.  

Contudo, seria possível considerar o SNVS como um sistema complexo, constituído 

de subsistemas diferentes, seus meios externos também seriam diversificados, formando um 

todo, reunindo características próprias que as partes isoladas não possuem. É dotado de certa 

integração, dado que as suas unidades, embora autônomas, possuem objetivos comuns 

(LUCCHESI, 2006). Assim, os Sistemas Municipais de Vigilância Sanitária e Subsistemas do 

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, ainda precisam de maiores contornos e definições 

para facilitar a implementação dos seus serviços e, assim, contribuir para a 

construção/consolidação do SNVS. 

A função da Vigilância Sanitária de controlar os riscos à saúde da população, 

proveniente do processo produtivo de bens e serviços relacionados à saúde, interfere 

diretamente no modo de produção econômico-social, e, por isso, apresenta implicações 

políticas (COSTA, 2000; LUCCHESI, 2001b).  

Além disso, a Vigilância Sanitária se sedimenta em três pilares: o tecnológico, que diz 

respeito à necessidade do conhecimento científico de várias áreas, métodos e técnicas para a 

sua realização; o jurídico, que se refere às implicações legais advindas do exercício da 

vigilância em normatizar e punir, embasada no Direito Sanitário e no Dever Poder advindo do 

Direito Administrativo5; e, por fim, o ideológico, o qual permeia todos os outros, uma vez que 

determina de que maneira a Vigilância Sanitária se propõe a enfrentar os diferentes projetos e 

interesses presentes na sociedade a fim de satisfazer às necessidades da população 

(PIOVESAN, 2005). 

Ao se observar o modelo de República Federativa do Brasil, cujos entes federados são 

dotados de autonomia política e possuem responsabilidades concorrentes na garantia da saúde 

                                                 
5 Para maior aprofundamento sobre Direito Administrativo ver DI PIETRO, 2001; e sobre Direito Sanitário ver 
DALLARI, 2003. 
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à população, Lucchesi (2001b) considerou que a organização da VISA adotada no Brasil 

representa uma coletivização da administração do controle do risco proveniente da produção e 

circulação de produtos, ao tratar do risco na perspectiva da globalização. 

Dessa forma, o controle efetivo dos riscos sanitários por parte do SNVS requer ações 

solidárias e interdependentes entre os seus componentes, tornando-se necessário que os 

mesmos estejam em condições de responder, desenvolvendo ações para a concretização da 

integralidade das ações de vigilância sanitária (COSTA, 2004). 

Faz-se necessário também salientar que algumas ações de vigilância sanitária se 

enquadram em áreas de defesa da segurança nacional e, por esta razão, são executadas 

exclusivamente pelo nível nacional. Há que se ponderar também sobre a transversalidade do 

risco na transposição de fronteiras que acontece na circulação de produtos, por isso a 

importância da competência de regular o setor produtivo e comércio de bens e produtos de 

interesse da saúde, a partir de ações coordenadas realizadas por esferas locais, regionais, 

estaduais e ou federais (LUCCHESI, 2001b). Assim, a avaliação dos resultados dessas ações 

será necessária para se constatar a efetivação da completariedade da competência da 

regulação sanitária.  

Desse modo, outra questão importante diz respeito à territorialidade em que o risco 

está circunscrito e, assim, a definição dos responsáveis por controlar e avaliar a necessidade 

de cooperação técnica e financeira para tais ações (ABRASCO, 2004). Diante dos desafios 

apresentados, faz-se necessário o fortalecimento do Sistema de Vigilância Sanitária, a fim de 

tornar as vigilâncias sanitárias municipais e estaduais operantes e, assim, completar a cadeia 

do controle de serviços e produtos. 

Torna-se difícil tratar da vigilância sanitária sem fazer alusão à vigilância da saúde, 

considerando que o órgão ou serviço VISA geralmente está situado no organograma das 

secretarias municipais de saúde (SMS), numa coordenação ou diretoria de vigilância em 

saúde, por isso a necessidade de esclarecimentos a respeito do que se está falando (SILVA, 

2006). 

Silva (2006) analisou as formas de organização municipal das práticas de vigilância no 

nível local, a partir da síntese das diversas concepções existentes de vigilância. Para essa 

autora, em concordância com o pensamento de  Paim et al. (1993), estria relacionada a um 

modelo assistencial de reorganização das práticas de saúde cuja finalidade seria o controle de 

causas e riscos de agravos à saúde, tendo em vista as necessidades populacionais de um dado 

território. Por compreender que este seria o modelo adequado para a maioria dos municípios 

brasileiros foi adotado como conceito subjacente neste trabalho. 
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Então, com base no diagrama proposto por Paim, 2002, a vigilância sanitária seria um 

conjunto de ações que visam ao controle de riscos, voltadas eminentemente para a proteção da 

saúde e que se aproximaria das políticas transetoriais relacionadas à promoção da saúde. Com 

isso, Paim sugere que o importante seria discutir o como combinar os meios técnico-

científicos existentes para promover a saúde enquanto qualidade de vida, e resolver problemas 

de saúde individuais e coletivos. 

Por seu turno, o desenvolvimento de ações intersetoriais (SOUZA, 2002), no âmbito 

do desenvolvimento das políticas públicas, envolvendo outras áreas da saúde, como a 

vigilância epidemiológica, ambiental e da saúde do trabalhador, laboratórios de saúde pública, 

regulação, serviços de saúde e outros setores, como o da educação, do trabalho, da 

comunicação, da defesa civil, da infra-estrutura, da agricultura, do tratamento e distribuição 

de água, do ministério público, dos órgãos de defesa do consumidor e de defesa ambiental, 

além das polícias rodoviária e militar através das corporações de bombeiros (SOLLA; 

CUNHA, 2001; ALVES et.al.,2006); poderão viabilizar ações voltadas para a promoção da 

saúde. 

A vigilância à saúde corresponderia a uma imagem-objetivo mais geral para a qual as 

ações específicas da vigilância sanitária poderiam contribuir. 
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Figura I - Modelo para a avaliação de vigilância sanitária municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integração da vigilância sanitária 
com o sistema de saúde local e 

estadual 

Objetivos Atividades Resultados 

Organizar as Práticas de 
Vigilância Sanitária no 

município 

Organizar a Gestão de 
Vigilância Sanitária no 

município 
Planejamento e avaliação das ações 

Aumento da consciência cidadã.

Realização de ações de 
comunicação 

Existência de roteiros de inspeção e 
equipamentos de trabalho 

Elaboração de política municipal 
de VISA 

Elaboração de legislação 
municipal 

Contratação e Capacitação de RH 

Estimulação da participação 
popular na defesa dos seus 

direitos 

Existência de legislação sanitária 
local; 

Equipes capazes de executarem suas 
ações 

Otimização das atividades realizadas

Existência de órgão, serviço ou 
coordenação de VISA. 

Financiamento das ações 

Suficiência de recursos para custeio 
das ações de VISA 

Organização do serviço 

Existência de assessoria jurídica

Existência de sistema de informação

Existência de serviço de atendimento 
ao público 

Realização de ações específicas 
de vigilância e controle sanitário 

de serviços e produtos de 
interesse da saúde.  

Serviços e produtos de interesse da 
saúde controlados 

Existência de atividades educativas 

Existência de atividades de 
comunicação 

Existência de atividades de 
informação 

Denúncias encaminhadas 
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3.3 DIMENSÕES E CRITÉRIOS: 
 

 

A partir do modelo lógico (Figura 1) descrito na página anterior, que corresponde a 

uma “imagem-objetivo” no sentido de Matus (1983), foram selecionados dimensões e 

critérios dispostos numa matriz que contém a descrição para cada grau de implantação, 

classificado como: Incipiente, Parcialmente Implantado e Implantado (Quadro1). As 

dimensões e critérios propostos foram submetidos a um grupo de expertos em vigilância 

sanitária. 

Considerando a imagem-objetivo como sendo uma situação para um tempo futuro e 

que marca a direção das estratégias a serem implementadas, optou-se por trabalhar essa 

imagem na perspectiva do município em Gestão Plena do Sistema Municipal, cujo modelo 

assistencial esteja voltado para o controle de causas, riscos e danos; que tenha como objeto os 

problemas de saúde identificados em seu território e que desenvolva ações articuladas com 

vistas a superar a dicotomia entre as práticas coletivas e as práticas individuais (BRASIL, 

2005; PAIM, 1993).  

Além disso, vislumbrava-se um sistema municipal que consiga formular política e 

executar as ações de saneamento básico; controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 

substâncias de interesse da saúde, alimentos, água, medicamentos e produtos psicoativos, 

tóxicos e radioativos sem se esquecer de incrementar o desenvolvimento científico e 

tecnológico da área e ainda colaborar na proteção do ambiente do trabalho (BRASIL, 1988). 

As dimensões e critérios definidos para este estudo, buscaram identificar nos 

municípios questões relacionadas à forma de organização da gestão e das práticas que 

pudessem contribuir na avaliação global do grau de implantação da descentralização das 

ações de vigilância sanitária, bem como os arranjos desenvolvidos no nível municipal para o 

desenvolvimento da vigilância e controle sanitário dos riscos à saúde existentes no seu 

território. 

Na dimensão da gestão seriam utilizados os critérios que buscariam expressar o grau 

de institucionalização das ações, financiamento e autonomia na gestão financeira, organização 

e capacidade gerencial da vigilância sanitária. Enquanto na dimensão da organização das 

práticas os critérios utilizados, seriam aqueles que possibilitassem a observação da estrutura 

do processo de trabalho da VISA. Por isso, foi dada ênfase àqueles que se relacionassem com 

as atividades de educação e comunicação, buscando, assim, uma aproximação com as 

recomendações das novas tendências do Setor Saúde. 
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Essas novas tendências decorrem das premissas da promoção da saúde, enquanto 

política transversal, integrada e intersetorial e procuram favorecer o dialogo das diversas áreas 

do setor sanitário com os outros setores do Governo e da sociedade e, (PAIM, 2002). a partir 

da composição de redes de compromisso e de co-responsabilidade com a qualidade de vida da 

população, todos seriam partícipes no cuidado com a vida. Esses projetos de reforma estariam 

ancorados em alguns elementos considerados essenciais, dentre eles, as ações de educação em 

saúde com vistas ao fortalecimento da participação social e empowerment dos sujeitos, 

fortalecimento da participação e elevação da consciência sanitária coletiva (BUSS, 2003). 

Para isso, a vigilância sanitária contribuiria com suas ações normativas em parcerias 

transetoriais e intersetoriais, com o controle de riscos e melhoraria à qualidade de vida da 

população. 
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3.3.1 Gestão municipal de Vigilância Sanitária 

 

Política e Legislação municipal de VISA: 

 

• Existência de componente relacionado à VISA no Plano Municipal de Saúde. 

O Art.18 da Lei n.º 8080 de 19 de setembro de 1990 dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e, dentre outras providências, prescreve no seu Inciso I, para os municípios, a 

competência de: “planejar, organizar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e 

executar os serviços públicos de saúde” (BRASIL,1990a).  

O Plano Municipal de Saúde, instrumento de planejamento instituído, deveria priorizar 

os principais problemas de saúde de seu território, bem como as atividades e os recursos 

necessários para resolvê-los. A determinação social dos problemas iria requerem articulação 

com os demais setores do governo municipal na perspectiva da formulação de políticas 

públicas capazes de ter impacto sobre os problemas priorizados. 

 

•  Existência de plano de ação de vigilância sanitária 

Esse critério, um dos desdobramentos do anterior, serviria como um componente mais 

pormenorizado em relação à vigilância sanitária. Os problemas, próprios dessa área, deveriam 

ser sistematizados e priorizados e as ações correspondentes para resolvê-los, detalhadas bem 

como os recursos necessários, com vistas ao desenvolvimento racional das ações de VISA 

(BRASIL, 2006a). 

Destacam-se as ações intersetoriais de promoção da saúde como iniciativas 

caracterizadoras de um estágio avançado da reorganização municipal da saúde na perspectiva 

dos ideais da Reforma Sanitária Brasileira e do capítulo da Saúde da Constituição Federal. 

(BRASIL, 2006a; BRASIL, 1990a; BUSS, 2003). 

 

• Existência de código sanitário municipal 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 atribui, em seu artigo 30, 

inciso I, a competência aos municípios de “Legislar sobre assuntos de interesse local”; no 

inciso II, “suplementar a legislação federal e estadual no que couber” (BRASIL, 1988). Desta 

forma, o código sanitário municipal seria um instrumento jurídico que definiria certas 

condições sanitárias peculiares a cada município, dando o respaldo necessário para a atuação 
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dos seus representantes em situações específicas que não estivessem definidas nas legislações 

superiores. 

 

• Existência de lei que cria a VISA  

A vigilância sanitária enquanto setor relevante para o controle de riscos à saúde teria 

seu desempenho fortalecido na existência de legislação específica que apresentasse 

detalhadamente os direitos e deveres dos cidadãos bem como o papel do Estado a esse 

respeito. 

A VISA seria ação inerente e exclusiva de Estado no processo de organização de 

serviços e implementação das ações descentralização e careceria de dispositivo legal que 

fortalecesse os gestores locais na implementação das suas ações (BRASIL, 1988; BRASIL, 

1990a). 

 

Recursos Humanos (BRASIL, 2003): 

 

• Existência de equipe técnica quantitativamente adequada (BRASIL, 2002; BAHIA, 

2006b). 

Para realizar as ações de sua responsabilidade seria necessária equipe composta por 

profissionais das diversas áreas, uma vez que as ações de vigilância sanitária seria um campo 

eminentemente multidisciplinar devido à grande especificidade e variedade de seus objetos de 

cuidado (COSTA, 1999).  

Mesmo compreendendo que, geralmente, em municípios com até 20 mil habitantes, os 

principais problemas sanitários diriam respeito aos alimentos, seria óbvia a existência de um 

profissional da área de alimentos, contudo, não seria possível esquecer que, em todos os 

municípios do país, deve haver uma drogaria ou um serviço de assistência farmacêutica o qual 

necessitaria de profissional com conhecimento específico para executar ações de controle de 

medicamentos. Quanto à proposição de profissionais para as equipes municipais de Visa, há 

que se observar, dentre outros fatores, os tipos de estabelecimentos existentes no território e 

os principais problemas de saúde. 

Seria importante discorrer um pouco sobre a necessidade de cálculos de recursos 

humanos em vigilância sanitária para adequar o volume de trabalho por profissional, 

considerando-se que, muitas vezes, municípios pequenos possuem um único profissional 

como responsável desde a organização do serviço, realização de atividades burocráticas até o 
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de execução das ações de inspeção sanitárias. Nessa perspectiva encontram-se alguns estados 

como São Paulo (ALVES, 2006) e Paraná (PARANÁ, 2004) 

 

• Existência de pessoal especializado para execução de ação de responsabilidade municipal 

(BAHIA, 2006b) Ex: serviço de radiologia médica. 

Caberia aqui um pouco das colocações feitas para o item anterior, uma vez que seria 

esperado que os profissionais existentes nas vigilâncias sanitárias municipais detivessem 

conhecimento acerca das tecnologias das principais demandas presentes em seu território, seja 

de produtos ou serviços. Assim, ao se definir a composição da equipe deveria ser considerado 

o perfil de risco sanitário e de morbi-mortalidade do município. 

 

• Capacitação da Equipe (BRASIL, 2002a; BRASIL, 2003; BAHIA, 2006b). 

Dada a diversidade de objetos da vigilância sanitária e a velocidade da inovação e 

incorporação de novas tecnologias de produção, seria necessária que os técnicos, já 

experientes, estivessem atualizados nos conhecimentos específicos da área e os recém 

ingressados capacitados a desenvolver ações de vigilância e controle do risco sanitário, além 

das atividades educativas. Com isso, a VISA municipal, para manter a equipe capacitada, 

precisaria de política para recursos humanos que promovesse as capacitações necessárias. 

 

• Existência de Lei de planos de cargos e salários para a vigilância sanitária 

Diante da alta rotatividade existente entre os profissionais de saúde, tornou-se um 

desafio a estabilidade e permanência de profissionais, sobretudo na vigilância sanitária, dada 

as implicações das suas dimensões. Assim, sob forma de lei, a definição da carreira, típica de 

Estado, dos cargos e do salário do profissional de vigilância sanitária e suas denominações, 

poderia oferecer melhores condições de salários compatíveis para a função, estabilidade e 

segurança necessárias para o bom desempenho da função, além de propiciar a investidura do 

cargo dos profissionais de fiscalização por concurso público. 

 

• Tipo de contrato dominante dos profissionais que exercem atividade de vigilância 

sanitária 

Como a função da vigilância sanitária seria exclusiva de Estado, a forma de 

investidura do cargo para fiscalização deveria ser por concurso, para evitar interferências 
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políticas sobre a atuação profissional. Poderia proporcionar a segurança necessária para que 

os técnicos agissem no exercício da sua função (REIS, 2000). 

 

Participação Popular: (BRASIL, 1990b) 

 

• Consulta/submissão ao Conselho Municipal de Saúde de temas de VISA de interesse 

popular 

Tendo em vista a importância da incorporação do ponto de vista da população, seria 

importante que a vigilância sanitária discutisse com o conselho e submetesse certas questões à 

sua opinião. Essa consulta seria não apenas para seleção e priorização dos problemas de 

saúde, mas, na sua resolução para o sucesso das intervenções sanitárias e, sobretudo a fim de 

aproximar a população de algumas questões que viessem a interferir diretamente na sua 

saúde. Uma oportunidade para realizar essa submissão seria no processo de elaboração do 

plano de ação de vigilância sanitária. 

 

• Convocação de Conferência Municipal sobre temas de relevância pública de vigilância 

sanitária 

Dado que nas Conferências de Saúde as questões de vigilância sanitária tinham baixa 

adesão e pouco espaço para discussão de seus temas, acreditaria que momentos exclusivos 

para o debate das questões de VISA seriam necessários, sobretudo com maior participação da 

população. 

Mesmo ponderando que conferências específicas tenderiam à segregação, consideraria 

que a vigilância sanitária ainda precisaria discutir mais e melhor suas questões, para haver 

consensos básicos entre os diversos níveis do SNVS e regiões do país. 

 

• Nível de informação sobre vigilância sanitária dos membros do Conselho Municipal de 

Saúde 

Pressupõe-se que quanto maior o nível de informação dos conselheiros sobre a 

vigilância sanitária maiores seriam as possibilidades de garantir o controle dos recursos da 

mesma, bem como maior respaldo político seria obtido para as suas ações. Principalmente 

com o financiamento de vigilância sanitária dentro do bloco da vigilância da saúde, os 

conselheiros deveriam saber ainda mais sobre as suas funções, finalidades e ações, para, com 

isso, tentar garantir o mau uso ou uso indevido dos recursos da saúde, e em particular, da 

VISA. 
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• Existência de Ouvidoria 

Além da participação popular formal nos conselhos, espera-se que um município, com 

o serviço de vigilância sanitária bem implantado, apresente mecanismo de ausculta da 

população, para com isso aperfeiçoar as suas práticas, a sua relação com a comunidade, bem 

como com os usuários dos seus serviços. Este seria um dos canais para o fortalecimento dos 

usuários cidadãos na co-responsabilidade do controle do risco e promoção da saúde. 

 

Integração da Vigilância Sanitária com o Sistema de Saúde (LUCCHESI, 2006; ABRASCO, 

2004; BRASIL, 2001): 

Essa integração, embora pareça redundância, uma vez que Vigilância Sanitária é parte 

integrante do SUS, apontaria os arranjos realizados no nível local e regional, dentro das 

demais áreas do SUS, na busca de parcerias para o controle efetivo dos riscos e danos à saúde 

da população.  

 

• Articulação com a vigilância epidemiológica, vigilância ambiental, vigilância da saúde do 

trabalhador, laboratórios de saúde pública local ou regional, centros de referências local e 

regional 

A articulação com os demais serviços de vigilância, da mesma ou de outra esfera de 

gestão, seria necessária para o bom desenvolvimento das ações de promoção da saúde, assim 

como poderia propiciar a realização de ações integradas com os componentes do sistema de 

vigilância da saúde, potencializando desta forma o desempenho dos resultados físicos e/ou 

financeiros. 

 

• Articulação com os serviços de saúde próprios e privados 

A articulação com os serviços de saúde seria aqui delineada na perspectiva da 

necessidade que tem o Sistema Único de Saúde de oferecer serviços e contratar prestadores de 

serviços de qualidade, bem como de monitorar a qualidade dos seus serviços próprios. Assim, 

se esperaria que a vigilância sanitária desenvolvesse ações integradas com as diversas áreas 

do sistema de saúde como a Regulação e Auditoria da Saúde, dentre outras.  

A vigilância sanitária, desenvolvendo ações conjuntas no Programa de Nacional de 

Cadastro dos Estabelecimentos de Saúde, poderia contribuir no processo de contratualização, 

auditoria e regulação, evitando a prestação de serviços de saúde à população por unidades que 

apresentem desvio de qualidade, por exemplo. 
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• Fluxo de informação entre gestor municipal e a VISA 

Sabe-se que o fluxo de informação dentro do Sistema de Vigilância Sanitária ganharia 

agilidade com a institucionalização da página da Anvisa na internet. Contudo, muitas 

informações entre os setores da saúde e nos serviços de vigilância sanitária ainda careceriam 

de certa agilidade para favorecer a prontidão das ações emergenciais de vigilância sanitárias, 

bem como a otimização da participação dos profissionais em eventos da área. Então, o ideal 

seria que uma secretaria municipal de saúde tivesse agilidade no fluxo, de maneira que as 

informações chegassem a tempo hábil para a tomada de decisão e realização das medidas 

necessárias. 

 

• Articulação com outros níveis do Sistema de Vigilância Sanitária 

Um município com vigilância sanitária implantada manteria estreita relação com os 

demais níveis do sistema de vigilância sanitária, a fim de obter melhor controle sanitário a 

partir do acompanhamento e/ou execução de ações conjuntas, assessoria técnica e auxílio 

financeiro de forma coordenada e solidária, sendo que algumas dessas articulações poderiam 

se dar entre municípios ou com outros níveis do Sistema. 

 

• Realização de ações intersetoriais 

A verificação da realização de ações intersetoriais da VISA com demais setores 

públicos (a exemplo de: Empresa de Tratamento e Distribuição de Água para Consumo 

Humano, Secretaria Municipal de Educação, Centro de Recursos Ambientais, Secretaria de 

Ordenamento e Uso do Solo, Agência de Defesa Animal entre outros), daria, de certa forma, a 

dimensão do modo como a vigilância sanitária interagiria no município, na execução de ações 

coordenadas entre os setores, com definição de cronograma e de recursos para executá-las. 

 

Institucionalização da VISA na Secretaria Municipal de Saúde: 

 

• Existência de órgão (Departamento, Coordenação, Divisão, Serviço) de Vigilância 

Sanitária e/ou profissional responsável (ABRASCO, 2001; BRASIL, 2002a). 

A existência do órgão seria a base da organização das ações no município, vez que, no 

trabalho da vigilância sanitária, uma das suas etapas seria a análise “cartorial” de documentos, 
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a base dos dados que iriam compor os cadastros dos estabelecimentos e de produtos de 

interesse para a saúde. 

 

Planejamento e Avaliação da VISA: 

 

• Existência de práticas de planejamento em vigilância sanitária 

A existência de práticas de planejamento entre os técnicos da VISA demonstraria 

avanço na gestão da VISA e isso poderia otimizar recursos e ações; um planejamento que 

levasse em conta as prioridades da política nacional, regional e local, as necessidades de 

saúde da população e os riscos existentes no território. Deveria ser elaborado 

preferencialmente de forma participativa dentro da repartição e aprovado pela instância 

colegiada do SUS local. 

 

• Existência de práticas de avaliação em vigilância sanitária 

Esse critério teria o objetivo de verificar as características da avaliação realizada pela 

VISA municipal: regularidade, objetivos, utilidade dos resultados, fonte dos dados, e cadastro 

usados na monitorização/avaliação de cobertura das ações implementadas, tal como, no 

critério anterior, práticas de avaliação seriam importantes na modulação do sistema e na 

concretização da descentralização. 

 

• Utilização de produtos do monitoramento e avaliação na gestão 

A vigilância sanitária monitoraria e avaliaria os riscos sanitários de produtos, bens e 

serviços como parte de suas atividades rotineiras. Contudo, as suas práticas também deveriam 

ser monitoradas e avaliadas e a incorporação dos resultados dessa avaliação no 

aperfeiçoamento e melhoria da gestão da vigilância sanitária contribuiria para a melhoria da 

qualidade das suas ações. 

 

• Existência de sistema de cadastro de estabelecimentos de interesse da VISA 

O setor de cadastro seria considerado um dos mais importantes da Vigilância 

Sanitária, porque nele estariam contidas as informações necessárias que identificariam os 

estabelecimentos de interesse da saúde e que seriam utilizadas a cada renovação da licença 

sanitária, ou em qualquer situação em que fosse necessário o conhecimento da realidade do 
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município sobre as atividades desenvolvidas e os possíveis riscos envolvidos nesses 

processos.  

O planejamento da vigilância sanitária parte do cadastro, que daria o conhecimento 

dos riscos presentes no território, apontaria as principais atividades a serem realizadas . 

 

• Oferta de ações programáticas (BRASIL, 1990; BAHIA, 2006) 

Diante do redirecionamento do Pacto pela Saúde mediante o sistema de alocação de recursos 

e de responsabilidade sanitária, fica clara a necessidade de se ofertar as ações a partir de um 

estudo das necessidades de saúde da população e dos riscos sanitários existentes no território. 

 

Financiamento das ações de VISA (BRASIL, 2003): 

 

• Suficiência de recursos para custeio das ações de VISA 

Mesmo considerando que os recursos para a VISA, assim como para a toda a saúde 

seriam de um modo geral, insuficientes diante das necessidades existentes, seriam necessários 

que os recursos previstos para a VISA fossem efetivamente alocados e gastos com a VISA. 

Da mesma forma, os municípios deveriam garantir regularmente a contrapartida de recursos 

para a VISA. 

 

• Existência de conta bancária exclusiva para a VISA (BRASIL, 2002a) 

Para se realizar o controle dos recursos, dadas as dificuldades burocráticas por conta 

das diferenças entre os tempos políticos e de tomada de decisão, seria importante que existisse 

conta bancária de vigilância sanitária que estivesse sob controle inclusive do coordenador; 

com o que se daria maior agilidade, principalmente na resolução das urgências sanitárias. 

 

Apoio jurídico (BRASIL, 1991; BAHIA, 2006a): 

 

• Existência de assessoria jurídica 

Uma dificuldade apontada em estudos seria o despreparo dos servidores de vigilâncias 

sanitárias na instauração do processo administrativo sanitário (COSTA, 2005), o que, em 

algumas situações, quando instaurado de forma equivocada, poderia levar à perda de 

credibilidade institucional e pessoal do servidor que executou a ação. Assim, a necessidade de 
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assessoria jurídica se justificaria pela necessidade de instruir adequadamente os processos 

administrativos sanitários. 

Desta forma, durante a I Conferência de Vigilância Sanitária, muitas foram as 

discussões a esse respeito que culminaram com a solicitação expressa em forma de proposição 

de garantia da assessoria jurídica própria e capacitada para as três esferas de governo nas 

questões relacionadas ao Direito Sanitário e ao Direito Administrativo. 
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3.3.2 Organização das práticas de Vigilância Sanitária 

 

 

Existência de insumos e instrumentos de trabalho para desempenho das rotinas de VISA 

 

• Utilização de roteiros padronizados de inspeção 

Ao utilizar roteiros como instrumento de trabalho, a VISA estaria oferecendo à 

população ações minimamente padronizadas o que mostraria preocupação dos profissionais 

com a qualidade das suas atividades, evitando-se, com isso, excessos de subjetividade entre os 

técnicos da equipe. Para além do uso de roteiros, algumas Vigilâncias Sanitárias, atualmente, 

procuram se adequar ao processo de certificação da qualidade do seu serviço, através da 

implantação de programas de qualidade que se baseiam na criação de normas e rotinas que 

buscam continuamente a qualidade dos processos de trabalho e, consequentemente, a 

satisfação dos usuários/cidadãos, assegurando a qualidade dos serviços através da 

padronização e do controle dos serviços prestados e do gerenciamento dos indicadores de 

resultados.  

 

• Utilização de equipamentos tais como termômetro e recipiente para coleta de produtos 

Além da utilização de veículos para transportar técnicos e produtos apreendidos em 

situações de risco eminente, ele asseguraria, inclusive, a segurança física do profissional no 

cumprimento de sua função. Os computadores, necessários para a atualização dos 

profissionais, serviriam como instrumento cotidiano de trabalho, principalmente na 

elaboração de relatórios e emissão de licenças sanitárias em tempo hábil.  

Além desses, seria relevante averiguar a existência de outros equipamentos 

necessários para: aperfeiçoar o diagnóstico dos problemas; auxiliar na tomada de decisão do 

técnico frente às situações encontradas e, também, proteger a saúde do servidor. A vigilância 

sanitária em sua prática deveria ser a primeira a promover a proteção dos seus profissionais 

frente aos riscos expostos no seu dia-a-dia.  

 

Funções essenciais da vigilância sanitária 

 

Algumas funções selecionadas seriam consideradas como essenciais à vigilância 

sanitária, ou seja, aquelas ações cujas necessidades existiriam, possivelmente, em um grande 

número de municípios. A densidade tecnológica, a magnitude do risco sanitário e as questões 
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culturais locais se constituiriam em fatores importantes a serem observados na definição do 

grau de complexidade das ações de VISA. 

Contudo, acredita-se que mesmo não sendo a realidade atual, a identificação do perfil 

de risco sanitário nos municípios deveria ser o norteador da organização das ações. O 

planejamento priorizaria ações baseadas nos riscos, que estariam configuradas nos planos de 

ação de vigilância sanitária. Assim, então eleitas as prioridades, estas norteariam o processo 

de formação de equipes e aperfeiçoamento profissional nas áreas prioritárias para os 

municípios.  

Saliente-se que a demanda espontânea deve ser atendida com medidas de controle 

abrangentes, de acordo com o estágio de organização da VISA. Por isso, alguns critérios 

definidos na Constituição Federal de 1988 e na Lei Orgânica 8.080/90 seriam utilizados, 

considerando-se que, em praticamente todos os municípios, por menores que eles sejam, têm 

a necessidade das seguintes ações: 

 

• Realização de vigilância e controle sanitário de alimentos 

• Realização de vigilância e controle sanitário de medicamentos 

• Realização da vigilância sanitária nos serviços de saúde 

• Realização da vigilância sanitária nos serviços de apoio diagnóstico 

• Realização da vigilância sanitária nos estabelecimentos de interesse à saúde 

• Realização da vigilância sanitária da qualidade da água para consumo humano 

• Realização da vigilância da qualidade da água dos estabelecimentos de saúde 

• Realização de vigilância de ambientes de trabalho com vistas à proteção da saúde do 

trabalhador 

 

Atendimentos às urgências/denúncias 

 

• Resolução das queixas que chegam à vigilância sanitária. 

Considerando que a VISA detém o poder de polícia, muitas queixas chegam até ela e, 

em alguns casos, a resolução das mesmas não é de sua competência. O discernimento do que 

é competência da Vigilância Sanitária ou da Defesa Agropecuária, do Ministério da 

Agricultura seria algo tênue que deixa confusão até nos que nelas trabalham. Assim, grande 

parte da população também desconhece a responsabilidade ou competência em resolver 
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questões relacionadas direta ou indiretamente à saúde e direciona suas necessidades urgentes 

sobre perigos sanitários à Vigilância Sanitária. 

Dessa forma, a VISA deve estar articulada e integrada às organizações públicas afins 

das esferas competentes, com vistas a resolver o problema, seja repassando-o para a 

autoridade competente, seja para buscar auxílio técnico ou legal. 

 

Realização de atividades de informação, educação e comunicação (BRASIL, 2001; BRASIL, 

2003) 

 

• Realização de atividades informativas 

As atividades informativas consideradas aqui foram aquelas que não implicam em 

uma interação entre sujeitos, mas são interpessoais (AMARAL, 2005); consideradas 

importantes na busca da construção da consciência sanitária da população. São exemplos 

dessas atividades a elaboração e divulgação de cartilhas, cartazes de temas relacionados aos 

riscos sanitários, dentre outros tantos temas de interesse da Vigilância Sanitária. 

 

• Realização de atividades educativas (BRASIL, 2005) 

Segundo Freire (1979, apud Amaral, 2005), a educação seria um processo permanente 

de construção/desconstrução de conhecimentos e de desenvolvimento de habilidades 

essenciais à constituição da autonomia do cidadão. Para Alves (2005), educação em saúde 

seria um recurso por meio do qual o conhecimento, cientificamente, atinge os cidadãos por 

intermédio dos profissionais de saúde, que buscam proporcionar a compreensão dos 

condicionantes do processo saúde-doença a fim de oferecer subsídios para a adoção de novos 

hábitos e condutas de saúde. 

Dessa forma, as atividades educativas seriam aquelas cujo objetivo seria de incentivar 

o cidadão ao exercício da atenção relacionada particularmente às normas e regras de 

comportamento de saúde, e sobre as necessidades de sua saúde e de seus concidadãos. 

Um exemplo dessas atividades seriam as orientações dialógicas que levam em 

consideração os aspectos culturais, os conhecimentos e as realidades locais. Isso poderia ser 

aplicado nas orientações fornecidas na primeira vistoria para a liberação da primeira licença 

sanitária, bem como nos cursos realizados para outros setores da saúde e da sociedade, sempre 

com a finalidade de contribuir na melhoria da consciência sanitária coletiva. 

 

• Realização e incorporação de atividades de comunicação 
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A desinformação sobre as competências e as particularidades da ação de VISA existe 

tanto em relação aos riscos à saúde, gerados pelos produtos e serviços, quanto no que diz 

respeito às possíveis formas de prevenção e ao papel da VISA a esse respeito.  

A noção de direito sanitário sugere a defesa ao direito da população à informação 

(CUNHA, 2001) e, por tanto, as atividades de comunicação teriam como objetivo diminuir a 

assimetria de conhecimento entre os vários atores sociais, seriam aquelas que contribuiriam 

para difundir os conhecimentos dos processos de trabalho da Visa e os riscos à população 

Contudo, seria necessário o conhecimento pelos técnicos da dinâmica da circulação de 

informações na sociedade, tanto nas redes formais de comunicação, a exemplo dos veículos 

de comunicação de massa, como nas manifestações culturais em seu território. 

 

Infra estrutura do serviço (BRASIL, 2003) 

 

• Existência de espaço físico de VISA 

A Vigilância Sanitária possui, no seu processo de trabalho, ações realizadas dentro e 

fora das suas dependências e que requerem espaço físico adequado. O processo de 

arquivamento da documentação dos estabelecimentos em “prontuário” que compõem o 

cadastro seria um exemplo de atividade que requer o planejamento de espaço físico porque, 

até o momento, sabe-se que a grande maioria dos serviços de vigilância não possui arquivos 

digitais, assim torna-se necessária a existência de local adequado para o armazenamento. 

A área da recepção do serviço, local onde se daria o acolhimento aos usuários, seria 

um espaço físico confortável e apropriado para tal; os técnicos precisariam de salas para 

reuniões, auditório para a realização de cursos e palestras, almoxarifado adequado aos 

produtos, biblioteca, entre tantas outras áreas necessárias para o bem-estar das pessoas e para 

o bom desempenho das atividades de trabalho. 

 

• Atendimento ao público 

O setor de atendimento ao público, porta de entrada do serviço, como em todas as 

organizações, seria um local confortável, adequado e que expressasse a organização do 

serviço. Precisaria ter profissional qualificado sobre o processo de trabalho de Vigilância 

Sanitária, para oferecer ao público os esclarecimentos e as informações sobre os 

procedimentos administrativos e técnicos de VISA nas diversas áreas de sua atuação. Esse 

setor, quando bem organizado e com técnicos capazes de responderem ás demandas, reduziria 

o acúmulo de atividades que chegam aos técnicos. 
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3.4. SELEÇÃO DO GRUPO DE ESPECIALISTAS 

 

 

O grupo de especialistas foi formado tanto por gestores e técnicos de Vigilância 

Sanitária, quanto por pesquisadores, pois se buscou representatividade desses âmbitos. 

A escolha dos gestores e técnicos foi feita por consulta à Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária. Foram convidados profissionais responsáveis pela coordenação de 

serviços de Vigilância Sanitária das três esferas de governo, responsáveis pela gestão de 

órgãos de importância nacional. Já os pesquisadores foram selecionados a partir de sua 

produção intelectual específica, relacionada à temática da descentralização da Vigilância 

Sanitária. O grupo, inicialmente de quinze convidados, ficou composto por nove, número 

considerado pela pesquisadora como adequado à realização de uma discussão aprofundada em 

um tempo viável. Importante ressaltar que os convites aos especialistas não tiveram caráter 

institucional, foram estritamente pessoais. 

Todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido sobre a 

utilização das informações obtidas no painel, sendo assegurado o anonimato aos mesmos. 
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3.5. OS MOMENTOS DA CONFERÊNCIA 

 

 

No primeiro momento, os participantes receberam, por correio eletrônico, a proposta 

de matriz de critérios (Anexo 2) para avaliação e preenchimento individual. Naquele 

momento, foi solicitada aos especialistas a atribuição de notas de zero a dez aos critérios 

apresentados, conforme a importância relativa de cada um dos mesmos, sendo que a nota zero 

equivaleria à eliminação do critério e a nota dez, à concordância máxima. Caso o especialista 

sugerisse a exclusão do critério, deveria, então, apresentar uma justificativa, podendo também 

propor novos critérios.  

Dos quinze formulários expedidos, nove retornaram preenchidos. Dos seis que não 

retornaram, quatro foram de representantes dos serviços e dois de pesquisadores. As respostas 

foram então consolidadas, segundo o respondente, preservando-se o anonimato. 

No segundo momento, foi realizado um painel presencial para discussão aberta do 

consolidado da primeira rodada. O painel foi composto por nove especialistas, sendo que, 

destes, três não responderam a primeira rodada e, dos nove que responderam, três não 

participaram do painel. Após a apresentação das respostas consolidadas, foi aberto o debate, 

organizado em dois grandes blocos: gestão (legislação, recursos humanos, participação social, 

articulação, estrutura) e práticas (organização, ações essenciais e informação e comunicação). 

Naquele momento, foram apresentadas aos especialistas as notas, as médias e os 

desvios-padrão calculados, para que os mesmos tomassem conhecimento acerca da 

importância, dos consensos e dissensos apontados nas respostas da rodada por 

correspondência eletrônica, bem como dos novos critérios sugeridos. A partir de então, 

iniciou-se a discussão sobre cada um dos critérios que apresentaram maiores desvios-padrão.  

Após o debate sistemático sobre todos os critérios, foi solicitado aos participantes que 

atribuíssem notas aos critérios pela segunda vez bem como aos novos critérios incluídos, com 

espaço para justificativas, caso fossem necessárias. As respostas foram consolidadas, algumas 

sugestões incorporadas aos critérios originais da matriz e, em seguida, calculadas médias e 

desvios-padrão. Assim, alguns critérios foram suprimidos, outros acrescidos e outros 

complementados pela autora com base nos argumentos apresentados nas discussões e 

justificativas. 

Num terceiro momento, foi encaminhada, novamente, por correio eletrônico, a matriz 

proveniente da etapa anterior, e solicitada uma nova resposta individual às questões 
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reformuladas, postas na matriz. Depois de recebidas as respostas, estas foram objeto de 

consolidação final, análise, e cálculos das médias e dos desvios-padrão. 

Quanto maior a média, maior a sua importância do ponto de vista dos especialistas. O 

desvio-padrão, por sua vez, mediu a magnitude do consenso. Quanto menor o desvio-padrão, 

maior o grau de consenso, independentemente da importância conferida ao critério. 

Os pontos de corte usados foram: 

1)quanto à importância: 

a)média < 7, pouca importância. Critérios com essa pontuação só fizeram parte 

da imagem-objetivo quando havia um argumento teórico conceitual relevante; 

b)média ≥ 7 < 9, o critério foi considerado importante; 

d) média ≥ 9, muito importante; 

2) quanto ao Desvio-Padrão: 

a) DP ≤ 1 consenso; 

b) DP >1 ≤ 3 dissenso ou pouco consenso; 

c) DP >3 ≤4 grande dissenso. 

A combinação dessas duas medidas, teoricamente, permitiria identificar nove tipos de 

critérios: 

1) critério de avaliação consensualmente muito importante (DP≤ 1 e Média ≥9);  

2) critério consensualmente importante (DP≤ 1 e Média ≥7 e <9); 

3) critério consensualmente pouco importante (DP≤ 1 e Média <7); 

4) critério muito importante em que prevaleceu o dissenso (DP>1 ≤3 e Média ≥9); 

5) critério importante em que prevaleceu o dissenso (DP>1 ≤3 e Média ≥7 e <9); 

6) critério pouco importante em que prevaleceu o dissenso (DP>1 ≤3 e Média <7); 

7)critério considerado muito importante com grande discordância entre os 

especialistas (DP>3 ≤4 e Média ≥9); 

8)critério importante com grande dissenso de opiniões (DP>3 ≤4 e Média ≥7 e <9); 

9)critério considerado pouco importante com grande discordância entre os 

especialistas (DP>3 ≤4 e Média <7). 

Optou-se por estratificar o grau de importância (importante e muito importante), visto 

que os aspectos teóricos conceituais da avaliação da vigilância sanitária ainda estariam em 

construção, e assim, seria oportuno identificar os critérios intermediários e não apenas os 

extremos (importante e pouco importante). Dessa forma, este estudo diferenciou-se da 

Conferência de Consenso sobre a Imagem-objetivo da Descentralização da Atenção à Saúde 

no Brasil realizado por Souza et al., em 2005 possivelmente porque os aspectos conceituais da 
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atenção básica já estariam em estágios mais avançados de construção o que tornou 

desnecessário a estratificação tão amiúde como neste estudo. 
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4. RESULTADOS 

 

 

 

 

QUADRO 1 – Proposta de Imagem-objetivo para avaliação da descentralização da 

Vigilância Sanitária no município. 

DIMENSÃO DA GESTÃO CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DE IMPLANTAÇÃO 

SUBDIMENSÃO CRITÉRIO INCIPIENTE PARCIALMENTE 
IMPLANTADO IMPLANTADO 

POLÍTICA E 
LEGISLAÇÃO 
MUNICIPAL 

Existência de 
instrumento legal que 
cria taxas de vigilância 
sanitária. 

Não existe. Em estudo ou em 
tramitação. Existe.  

Existência de 
componente relacionado 
com a VISA no Plano 
Municipal de Saúde. 

Não existe. ___________ Existe. 

Existência de Plano de 
Ação de VISA. 

Existe mas não 
reflete as 

necessidades da 
VISA. 

Existe e está em 
processo de 
adequação.  

Existe e apresenta, inclusive, 
orçamento financeiro. 

Oferta de ações 
programáticas. Não existe. Não existe. 

Existem ações programáticas e/ou 
programas específicos de 

vigilância e controle sanitário. 

Existência de política de 
qualificação profissional 
para os recursos 
humanos da VISA. 

Não existe. Em estudo ou em 
elaboração. Existe. 

RECURSOS 
HUMANOS 

Existência de equipe 
técnica que atenda as 
necessidades do 
município. 

Existe apenas 
um profissional 
(nível superior 

ou médio). 

A equipe não 
atende as 

necessidades do 
município. 

Existe equipe técnica que atende 
as necessidades do município. 

PARTICIPAÇÃO 
POPULAR 

Componente de VISA na 
capacitação dos 
conselheiros e gestores 
de saúde. 

Não existe. 

Esporadicamente 
a VISA é 

convidada a 
participar das 
capacitações. 

Nas capacitações dos 
conselheiros de saúde trabalhados 

temas de VISA. 

Existência de serviço de 
acolhimento de 
denúncias. 

Não existe. 
Existe serviço que 

atende às 
denúncias. 

Existe serviço organizado para 
acolhimento de denúncias que 
oferece respostas à população. 
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DIMENSÃO DA GESTÃO CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DE IMPLANTAÇÃO 

SUBDIMENSÃO CRITÉRIO INCIPIENTE PARCIALMENTE 
IMPLANTADO IMPLANTADO 

INFRA 
ESTRUTURA 

Existência de 
órgão/serviço 
(departamento, 
coordenação, divisão) de 
vigilância sanitária. 

Não existe. 

Existe, porém não 
está formalizado no 

organograma da 
SMS. 

Existe e está formalizado no 
organograma da SMS. 

Existência de espaço 
físico adequado para a 
equipe desenvolver as 
suas atividades. 

Não existe. 
Existe, entretanto o 

espaço é 
inadequado. 

Existe espaço físico adequado 
para a equipe desenvolver suas 
atividades. 

AUTONOMIA 
FINANCEIRA 

Existência de fonte 
financeira regular de 
recurso exclusivo para 
custeio das ações/ 
despesas da VISA. 

Não existe. _____________ 

Existe regularidade de recursos 
federais e do Tesouro 
Municipal, exclusivo para 
custeio das ações/despesas da 
VISA. 

Acompanhamento / 
controle dos recursos 
financeiros pelo 
coordenador de VISA. 

Não existe. 

O coordenador 
acompanha e 

controla os recursos 
financeiros da 

VISA. 

O coordenador acompanha e 
controla os recursos financeiros 
de VISA, além de participar na 
definição da alocação desses 

recursos. 

Existência de autonomia 
na gestão financeira dos 
recursos da VISA. 

Não existe. 

A VISA define as 
prioridades para a 

alocação financeira 
dos seus recursos. 

Existe e a VISA não depende 
de autorizações superiores para 
utilizar os recursos previstos no 

plano de ação. 

ORGANIZAÇÃO 
DO SERVIÇO 

Existência de práticas de 
planejamento e 
avaliação sistemáticas, 
integradas como rotina, 
nos serviços de 
vigilância sanitária.  

Não existem.

Existem práticas de 
planejamento e 

avaliação, porém 
não incorporadas ao 

cotidiano.  

Existem práticas de 
planejamento e avaliação, 
incorporadas ao cotidiano. 

Acesso à assessoria 
jurídica de um dos níveis 
do sistema. 

Não existe. O nível estadual 
possibilita acesso. 

Existe assessoria jurídica no 
município. 

Existência de sistema 
informatizado de 
cadastro de 
estabelecimentos de 
interesse da saúde. 

Existe 
cadastro 

desatualizado 
em formato 

manual. 

Existe sistema 
informatizado de 

cadastro, 
desatualizado. 

Existe sistema informatizado 
de cadastro, atualizado. 
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DIMENSÃO DA GESTÃO CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DE IMPLANTAÇÃO 

SUBDIMENSÃO CRITÉRIO INCIPIENTE PARCIALMENTE 
IMPLANTADO IMPLANTADO 

INTEGRAÇÃO 
DA VISA NO 

SUS 

Ações integradas com as 
vigilâncias: 
epidemiológica, 
ambiental e saúde do 
trabalhador. 

Não existe. 
Existe apenas com a 

vigilância 
epidemiológica. 

Existem ações integradas 
com as vigilâncias: 

epidemiológica, ambiental e 
saúde do trabalhador. 

Articulação em tempo 
hábil com o laboratório 
de saúde pública. 

Não existe. _____________ 
Existe articulação em tempo 
hábil com o laboratório de 

saúde pública. 

Articulação com os 
Serviços de Auditoria e 
Regulação. 

Não existe. 

Existe pouca 
articulação, apenas 

com a regulação 
e/ou auditoria. 

Existe articulação com os 
serviços de auditoria e 
regulação. 

Fluxo interno de 
circulação da 
informação nas relações 
entre gestor municipal e 
a VISA. 

A informação 
chega sempre 

atrasada. 

Fluxo de 
informação 

definido, porém 
demorado. 

Fluxo de informação ágil 
bem definido e em tempo 

hábil. 

Articulação no 
desenvolvimento de 
ações conjuntas e 
integração com os níveis 
regional, estadual e 
nacional do Sistema de 
Vigilância Sanitária. 

Não existe. _____________ 
Existe articulação, necessária 

ao desenvolvimento de 
ações. 

Realização de ações 
conjuntas / intersetoriais 
com as secretarias da 
Agricultura; Meio 
Ambiente; Infra-
Estrutura; Uso, 
Ocupação e 
Ordenamento do Solo; 
Defesa Civil, Polícia 
Militar e Ministério 
Público. 

Não são 
realizadas 

ações 
conjuntas. 

São realizadas ações 
conjuntas com uma 
ou duas diferentes 

secretarias. 

São realizadas ações 
conjuntas com mais de duas 

diferentes secretarias. 
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DIMENSÃO DAS PRÁTICAS CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DE IMPLANTAÇÃO 

SUBDIMENSÃO CRITÉRIO INCIPIENTE PARCIALMENTE 
IMPLANTADO IMPLANTADO 

INSUMOS E 
INSTRUMENTOS 
DE TRABALHO 

Utilização de roteiros 
padronizados de 
inspeção. 

Não utiliza. 

Utiliza 
esporadicamente os 
roteiros elaborados 
por outros serviços. 

Utiliza e elabora roteiros 
para os estabelecimentos 

de interesse do município. 

Utilização de 
protocolos 
operacionais 
padronizados para o 
trabalho em vigilância 
sanitária. 

Não utiliza. Utiliza 
esporadicamente. 

Utiliza protocolos 
operacionais padronizados 

para o trabalho em 
vigilância sanitária. 

Utilização de 
equipamentos de 
proteção individual. 

Não utiliza. 
Utiliza 

esporadicamente o 
jaleco. 

Utiliza equipamentos de 
proteção individual. 

Utilização de 
termômetro e 
recipiente para coleta. 

Não utiliza. 
Utiliza apenas 

recipiente para coleta 
de água. 

Utiliza termômetro e 
recipiente para coleta de 

amostra. 

AÇÕES 
ESSENCIAIS DE 

VISA 

Realização de controle 
sanitário de alimentos 
no âmbito de sua 
competência. 

Não realiza ou 
realiza ação 
apenas em 
comércio 
varejista. 

Realiza ação apenas 
em comércio varejista 

e distribuidor de 
alimentos. 

Realiza controle sanitário 
dos estabelecimentos que 
produzem, distribuem e 

comercializam alimentos, 
além de monitorar a 

qualidade de produtos 
alimentícios. 

Realização de controle 
sanitário de 
medicamentos no 
âmbito de sua 
competência. 

Não realiza. 

Realiza ação apenas 
em comércio varejista 

e distribuidor de 
medicamentos. 

Realiza controle sanitário 
dos estabelecimentos que 
produzem, distribuem e 

comercializam 
medicamentos, além de 

monitorar a qualidade de 
produtos. 

Realização de controle 
sanitário de 
cosméticos no âmbito 
de sua competência. 

Não realiza. 
Não realiza ou realiza 
apenas no comércio 

varejista. 

Realiza controle sanitário 
dos estabelecimentos que 
produzem, distribuem e 

comercializam cosméticos, 
além de monitorar a 

qualidade de produtos. 
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DIMENSÃO DAS PRÁTICAS CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DE IMPLANTAÇÃO 

SUBDIMENSÃO CRITÉRIO INCIPIENTE PARCIALMENTE 
IMPLANTADO IMPLANTADO 

AÇÕES 
ESSENCIAIS DE 

VISA 

Realização de controle 
sanitário de saneantes 
no âmbito de sua 
competência. 

Não realiza. 
Não realiza ou realiza 
apenas no comércio 

varejista. 

Realiza controle sanitário 
dos estabelecimentos que 
produzem, distribuem e 

comercializam saneantes, 
além de monitorar a 

qualidade de produtos. 

Realização de controle 
sanitário de produtos 
médicos no âmbito de 
sua competência. 

Não realiza. 
Não realiza ou realiza 
apenas no comércio 

varejista. 

Realiza controle sanitário 
dos estabelecimentos que 

distribuem e 
comercializam produtos 

médicos, além de 
monitorar a sua qualidade. 

Realização de 
vigilância sanitária 
nos serviços de saúde 
no âmbito de sua 
competência. 

Não realiza. 

Realiza em até 
50%dos consultórios e 

unidades sem 
internação. 

Realiza em mais de 80% 
dos serviços de saúde 

inclusive, em unidades 
com internação, urgências 

e emergências. 
Realização de controle 
sanitário nos serviços 
de apoio diagnóstico 
no âmbito de sua 
competência. 

Não realiza. 
Realiza em até 50% 

dos laboratórios 
clínicos. 

Realiza em mais de 80% 
dos laboratórios, incluindo 

os de Histo e 
citopatologias, além dos 

serviços de imagem. 
Realização de controle 
sanitário nos serviços 
de interesse à saúde no 
âmbito de sua 
competência. 

Não realiza ou 
realiza apenas 
em unidades 

escolares 
infantis. 

Realiza em até 80% 
das unidades escolares 
infantis ou em outro 
tipo de serviço sem 
responsável técnico. 

Realiza em mais de 80% 
dos serviços de interesse a 

saúde com ou sem 
responsável técnico. 

Realização da 
vigilância da 
qualidade da água para 
consumo humano.  

Não realiza. 

Realiza o 
cadastramento de 50% 
das fontes alternativas 

e sistemas de 
fornecimento de água 

para o consumo 
humano. 

Realiza o cadastramento de 
mais de 80% das fontes 

alternativas e sistemas de 
fornecimento de água para 
consumo humano, assim 

como 100% do controle da 
qualidade dessas águas. 
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DIMENSÃO DAS PRÁTICAS CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DE IMPLANTAÇÃO 

SUBDIMENSÃO CRITÉRIO INCIPIENTE PARCIALMENTE 
IMPLANTADO IMPLANTADO 

AÇÕES 
ESSENCIAIS DE 

VISA 

Realização de 
vigilância e controle 
sanitário de ambientes 
de trabalho com vistas 
a proteção da saúde do 
trabalhador no âmbito 
de sua competência. 

Não realiza. 

Realiza 
esporadicamente de 
forma conjunta com 

outra esfera de 
governo. 

Realiza e mantém 
parceria com o centro 
regional de saúde do 

trabalhador. 

Encaminhamento das 
queixas que chegam à 
Vigilância Sanitária 
aos setores 
responsáveis / 
competentes. 

Realiza 
investigação ou 
encaminhament
o em até 20% 
das queixas 
recebidas. 

Realiza investigação 
ou encaminhamento 

em até 50% das 
queixas recebidas. 

Realiza investigação ou 
encaminhamento em 80 

a 100% das queixas 
recebidas. 

Atendimento ao 
público com 
profissionais de Visa 
qualificados. 

Atendimento 
realizado de 
forma 
desorganizada 
sem definição 
do profissional 
específico. 

Atendimento ao 
público realizado por 

profissional não 
definido. 

Atendimento ao público 
realizado por 

profissional de Visa 
qualificado. 

ATIVIDADES DE 
COMUNICAÇÃO 

Realização de 
atividades 
informativas para os 
profissionais da saúde. 

Não realiza. 

Realiza atividade 
informativa em Feiras 
de Saúde ou eventos 

externos. 

Realiza atividades 
informativas, para 

profissionais de saúde, 
dos serviços da Visa e 
para a população em 

geral. 

Realização de 
atividades de natureza 
educativas  

Não realiza. 

Realiza atividade de 
educação sanitária 
junto às equipes do 

PACS e PSF. 

Realiza atividade de 
educação sanitária em 

escolas e junto às 
equipes do PACS e PSF.

Realização de 
atividades de 
comunicação de risco 
para a população. 

Não realiza. 

Realiza utilizando-se 
apenas dos meios 

formais de 
comunicação. 

Realiza, utilizando-se 
dos diversos meios 

formais para a 
comunicação de risco, 

como: rádio, jornal, 
carro de som e auto-

falante local.  
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4.1 OS PONTOS DE CONSENSO E DE DISSENSO 

 

 

A maioria (98,2%) dos critérios selecionados foi considerada muito importante (63%) 

e importante (35,2%), sendo que, na dimensão das práticas, todos os critérios foram 

importantes. Ao final da última rodada, apenas 1 (3,1%) critério da dimensão da gestão foi 

considerado pouco importante, 31 (96,9%) importantes, destes 15 (46,9%) muito importante 

(Tabela 1).  

Houve consenso em 32 (59,3%) dos critérios e, em 22 (40,7%) permaneceu o 

dissenso. O maior consenso foi nos critérios apresentados na dimensão das práticas (18) 

(81,8%) em relação aos da dimensão da gestão (14) (43,8%). Nesta última, 18 (56,2%) 

critérios foram objeto de pouco consenso, destes, 12 (37,5%) de grande dissenso (Tabela 2).  

Quando se analisou o grau de importância em relação ao dissenso obtido, predominou 

nos critérios, na dimensão das práticas, a opinião consensual de importância.  Por sua vez, na 

dimensão da gestão, em apenas um critério, coincidiu o dissenso e a pouca importância 

atribuída. Chamou atenção que a maioria dos critérios com grande dissenso, de ambas as 

dimensões estudadas, foi considerado importante (Tabela 3) e o que os pouco importantes 

tratavam de Temas de Visa nas conferências municipais de saúde (Anexo 3). 

Ao se ponderar o resultado das opiniões dos especialistas sobre os critérios da 

dimensão da gestão, registraram-se valores máximos de consenso (DP = 0) em 2 critérios: 

existência de órgão/serviço (departamento, coordenação, divisão) de Vigilância Sanitária e 

existência de sistema informatizado de cadastro de estabelecimentos de interesse da 

saúde(Anexo 4) e valor máximo de dissensos (DP = 4) para consulta submissão ao Conselho 

Municipal de Saúde sobre temas de Visa de interesse da população (Anexo 3) Dezessete 

critérios importantes apresentaram divergências de opiniões, sendo que doze destes 

apresentaram grande grau de dissenso (DP>3 ≤4); dois critérios muito importantes 

apresentaram dissenso (Tabela 3). Ambos referiam-se à articulação e integração da 

Vigilância Sanitária dentro do sistema de VISA com o laboratório e com os demais níveis de 

governo (Anexo 4). 

Ao se analisar os critérios da dimensão das práticas a luz das opiniões dos 

especialistas, revelaram-se dezenove critérios muito importantes, destes, os três que 

apresentaram valores máximos de consenso (DP = 0) tratavam das ações consideradas 

essenciais para a Vigilância Sanitária: realização de controle sanitário de alimentos no 
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âmbito de sua competência, realização de controle sanitário de medicamentos no âmbito de 

sua competência, realização de controle sanitário nos serviços de apoio diagnóstico no 

âmbito de sua competência  e, o maior valor de dissenso (DP = 2,2) obtido nesta dimensão foi 

para o critério: realização da vigilância da qualidade da água dos serviços de saúde (Anexo 

5).
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Tabela 1 - Síntese do consenso, segundo opinião dos especialistas em Vigilância Sanitária 

(VISA) atribuído aos critérios, na última rodada da Conferência de Consenso, relacionados à 

imagem-objetivo da descentralização da VISA. Salvador, 2006. 

 

Dimensão 

Consenso Total de 
critérios 
consenso 

Dissenso Grande 
Dissenso 

Total de 
critérios 
dissenso 

Total de 
critérios da 
dimensão 

DP >0,5 ≤1  DP>1a ≤3,0 DP>3,0 ≤4 
  

Nº 
  

% 
  

Nº 
  

% 
  

Nº 
  

% 
  

Nº 
  

% 
 

Nº 
  

% 

Gestão 14 43,8 14 43,8 06 18,7 12 37,5 18  56,2 32 

Práticas 18 81,8 18 81,8 02 9,1 02 9,1 04 18,2 22 

Total 32 59,3 32 59,3 08 14,8 14 25,9 22 40,7 54 
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Tabela 2 - Síntese da importância, segundo opinião dos especialistas em Vigilância Sanitária 
(VISA), atribuída aos critérios, na última rodada da Conferência de Consenso, relacionados à 
imagem-objetivo da descentralização da VISA. Salvador, 2006. 
 

 
 

Dimensão 
 

Muito Importante 
(Média ≤9 ≤10) 

Importante 
(Média>7≤9) 

Pouco Importante 
(Média≤7) 

 
 

Total  
 

Nº 
 

% 
 

Nº 
 

% 
 

Nº 
 

% 
 
 

 
Gestão 
 
 

15 46,9 16 50,0 1 3,1 32 

 
Práticas 
 
 

19 86,4 3 13,6 - - 22 

 
Total 
 
 

34 63,0 19 35,2 1 1,8 54 
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Tabela 3 – Síntese do consenso e grau de importância atribuído aos critérios, segundo a 
opinião dos Especialistas em Vigilância Sanitária (VISA), na última rodada da Conferência de 
Consenso, sobre a imagem-objetivo para avaliação da descentralização da VISA. Salvador, 
2006. 
 

Dimensão 

Consenso DP ≤1 Dissenso DP>1 e ≤3,0 Grande Dissenso DP>3 e≤4 
Total de 
critérios 

da 
dimensão

Muito 
impor-
tante 

Média+9 

Impor-
tante 

Média >7 

Pouco 
impor-
tante 

Média <7

Muito 
impor-
tante 

Média+9 

Impor-
tante 

Média >7

Pouco 
impor-
tante 

Média <7

Muito 
Impor-
tante 

Média +9 

Impor-
tante 

Média 
>7 

Pouco 
impor-
tante 

Média <7
Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº 

 
Gestão 
 

13 01 - 2 4 - - 11 01 32 

 
Práticas 
 

18 - - 1 1 - - 2 - 22 

 
Total 
 

31 01 - 3 5 - - 13 01 54 
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4.1.1 Consensos e dissensos na dimensão da Gestão 

 

 

Houve elevado consenso a respeito da necessidade da vigilância sanitária, enquanto 

uma função da saúde, ter um planejamento sistemático, situacional ou estratégico, com 

recursos garantidos, constando suas prioridades no Plano Pluri-anual (PPA) do Município, 

aprovado pela Câmara de Vereadores. Foi discutida a pouca importância dada até hoje, por 

parte dos profissionais e gestores da VISA, ao acompanhamento da elaboração e aprovação 

desse instrumento de planejamento. Por isso, tudo que diz respeito ao planejamento de VISA, 

na opinião de um dos painelistas, deve constar no Plano de Ação de VISA, e o desdobramento 

das prioridades de Saúde do município deve estar assegurados no PPA. 

No exercício da vigilância sanitária, estaria arraigada a importância da avaliação em 

saúde, embora focada predominantemente para os campos da avaliação da qualidade dos 

serviços de saúde e a avaliação tecnológica (PEPE, 2006). Contudo, a avaliação como 

ferramenta para a tomada de decisão na gestão da Vigilância Sanitária ainda não estaria 

consolidada. Quanto ao planejamento, por sua vez, embora até então não esteja incorporado 

efetivamente ao cotidiano, já existem iniciativas que incentivam a aplicação de alguns 

métodos para a gestão da VISA (DINIZ e SARTORI, 2006) e procuram institucionaliza-los, 

enquanto ferramenta de gestão (BRASIL, 2007). 

Então, seria importante considerar a avaliação e o planejamento como atividades do 

cotidiano da VISA. Os painelistas sugeriram o agrupamento dos critérios relacionados ao 

planejamento e à avaliação em uma única subdimensão e consideraram que o plano de ação 

de VISA seria suficiente. Transmitindo, assim, uma idéia de que o planejamento/avaliação 

seria prática desorganizada e desorientada do cotidiano e não prática estruturada da gestão. 

Ao se discutirem os critérios relacionados a Recursos Humanos, três tiveram destaque 

quanto a importância e consenso, na opinião dos expertos: a) existência de apoio de pessoal 

capacitado para a execução de ação de maior complexidade;b) existência de equipe técnica 

que atenda às necessidades do município e c) existência de política de qualificação 

profissional para os recursos humanos da VISA. Neste processo, ficou clara a necessidade de 

definir o porte do município, porque, segundo Ferraro (2006), cada Estados da Federação 

adotou uma definição do que seria equipe técnica mínima de Vigilância Sanitária, como 

critério para adesão ao Termo de Ajuste e Metas da ANVISA, o que traz grandes dificuldades 

nos estudos comparativos entre Vigilâncias Sanitárias municipais. 
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Dessa forma, um dos pontos polêmicos que permeou a discussão de algumas sub-

dimensões da gestão e da prática foi o desconhecimento sobre o tipo de município que se 

estava tratando, ou seja, qual o porte de município que a Imagem-Objetivo estava se 

referindo. Isto porque os riscos sanitários, possivelmente, variam conforme o porte 

populacional dos municípios, ou seja, quanto maior o número de habitantes maior o número 

de perigos existentes, seja pela densidade tecnológica do parque industrial seja pelo número 

de serviços para o sustento dessa população. 

A regionalização da saúde foi apontada pelos participantes como uma possibilidade 

para resolver a dificuldade de se assegurar recursos humanos especializados para todos os 

municípios, concordando com as idéias atuais sobre a regionalização da saúde (PESTANA e 

MENDES, 2004; BRASIL, 2006), embora o grupo não tenha aprofundado tal discussão. 

Foi considerado, como consensualmente muito importante, o critério Existência de 

serviço de ouvidoria, também denominado de serviço de acolhimento das denúncias e canal 

com a população, por ser “a forma que a população se comunica com a visa”. Contudo, houve 

discussão a respeito de algumas dificuldades hoje enfrentadas pela grande maioria desses 

serviços, por terem adotado um modelo pouco resolutivo em relação aos problemas que aí 

chegam. A opinião convergente sobre esse critério foi a de que o município deve ter em sua 

estrutura um canal de comunicação com a população para receber e dar respostas, inclusive, 

de questões relacionadas à VISA. Contudo, a divergência permaneceu em torno da capacidade 

de resposta desse setor junto à população se a utilização não for exclusiva da VISA ou de uso 

comum com a Prefeitura ou Secretaria Municipal de Saúde. Ao final, ficou compreendido, 

como necessária, a existência de canais de comunicação com a população oferecidos pelos 

serviços públicos e, assim, este critério foi considerado como obrigatório. 

A existência de órgão/serviço (departamento, coordenação, divisão) de Vigilância 

Sanitária também foi considerada como muito importante (média =10) e de elevado consenso 

(DP=0). Ao discutir tal critério, os painelistas trouxeram à tona a importância da 

institucionalização da vigilância sanitária e sua inserção formal no organograma da secretaria 

municipal de saúde, bem como suas características enquanto órgão de ação exclusiva do 

Estado, que possui a prerrogativa do Poder de Polícia. Foi lembrada, ainda, a pesquisa 

realizada no país que perguntou sobre a existência do órgão de vigilância sanitária e que 

revelou uma distorção nos resultados, decorrente do entendimento do que era um órgão. 

Foram encontradas, em muitos municípios que tinham o serviço de VISA de forma incipiente, 

respostas negativas com referência à presença de órgão específico de VISA. Quando era 

indagado sobre quem atendia às denúncias da área de VISA então se verificava que, de fato, 
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existia uma pessoa responsável, mostrando a existência de ações de VISA pouco 

institucionalizadas na estrutura burocrática. 

Não se poderia pensar num sistema ou serviço de vigilância sanitária implantado e 

atuante sem que haja financiamento. Além disso, dada a natureza fiscalizadora da Vigilância 

Sanitária, ela necessita, para maior agilidade e resposta em suas atuações, de recursos 

financeiros disponíveis, de acesso rápido e com a menor burocracia possível, tendo em vista 

que as demandas emergenciais e urgentes não têm temporalidade e não respeitam os 

calendários financeiros nem os tempos políticos ou burocráticos. 

Os critérios: existência de fonte financeira regular de recurso exclusivo para custeio 

das despesas da VISA; existência de autonomia na gestão financeira dos recursos da VISA e 

acompanhamento / controle dos recursos financeiros pelo coordenador da VISA foram 

considerados pelos especialistas como consensualmente importantes. Ao debatê-los, foi 

revelada, como uma possibilidade de solução, a transformação da VISA de unidade 

demandante de gastos para unidade gestora ou unidade orçamentária, o que, provavelmente, 

resolveria muitos outros problemas.  

Os especialistas consideraram ainda que apenas a autonomia sobre os recursos 

financeiros não resolveria o problema do financiamento porque o montante costuma ser 

insuficiente. Por isso, seria interessante saber se o município aplica os recursos da sua 

contrapartida para além do pagamento de pessoal, ou seja, na implementação das ações de 

VISA. Então, foi ressaltada a importância de serem definidos e acompanhados, no 

planejamento, os recursos alocados para cada ação planejada, bem como a sua execução. 

Já em relação ao fluxo de informação entre o gestor municipal e a VISA, foi 

considerado consensualmente importante, embora se tenha questionado sobre que fluxo se 

estava tratando: do fluxo de documentação, fluxos burocráticos dentro do sistema, da 

articulação do coordenador da VISA com o gestor municipal ou do fluxo da informação para 

que o gestor possa oferecer o respaldo político necessário às ações de VISA. Os painelistas 

consideraram que o fluxo de informação, dentro do sistema, seria um problema e 

consequentemente a avaliação do funcionamento do mesmo seria importante. 

As principais discordâncias relacionaram-se à legislação para a VISA. Nesse sentido, 

na subdimensão da política e legislação municipal, os critérios apresentaram dissenso. Uma 

minoria de participantes considerou que os critérios: existência de instrumento legal que cria 

a VISA ou suas taxas e Existência de Código Sanitário Municipal fugiam do escopo da Visa e 

seriam da alçada da Secretária Municipal de Saúde e, até mesmo, da Câmara de Vereadores. 

Mesmo compreendendo que critérios dessa natureza não estão necessariamente relacionados à 
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governabilidade da VISA, a autora considerou que os mesmos poderiam fazer parte da matriz 

como criador de um contexto jurídico político favorável. 

Houve também argumentação que defendia que, diante da necessidade do sustentáculo 

jurídico-normativo para a Vigilância Sanitária, seria relevante que houvesse, na instância 

municipal, uma organização institucional na estrutura da Secretaria municipal de saúde, além 

de boa interlocução com o Legislativo Municipal, uma vez que, na organização do estado 

federativo brasileiro, as atribuições de legislar são da competência do poder legislativo. 

Na discussão, falou-se que um possível critério para avaliar bem a descentralização 

seria a elaboração de normas sanitárias complementares às estaduais ou federais, realizadas 

por processo de estudo e discussão entre os atores municipais, com vistas ao controle de 

riscos sanitários do seu território. 

O debate sobre a necessidade ou não da Existência de uma lei específica que cria a 

Vigilância Sanitária se deu a partir dos seguintes argumentos: o primeiro relacionava-se à 

importância da criação da VISA para assegurar o poder de polícia aos seus profissionais, bem 

como garantir arrecadação proveniente da cobrança das taxas, que, deveriam ser destinadas 

prioritariamente para a execução das ações da VISA. O segundo considerava que a VISA, 

sendo uma ação exclusiva de Estado, está prevista na Carta Magna de 1988 e ratificada na lei 

8.080 de 1990, por isso não se fazia necessária uma lei para instituí-la. Assim, o critério foi 

objeto de importante dissenso (DP = 2,6) nas opiniões dos especialistas. Naquele momento, 

discutiu-se também que o poder de polícia da Vigilância Sanitária é outorgado aos seus 

profissionais no ato da designação à função e, por isso, também não precisa de lei para criar 

tal poder. 

Na discussão dos critérios relacionados ao tema planejamento e avaliação, não ficaram 

explícitos os argumentos que motivaram o dissenso entre as opiniões dos painelistas. 

Possivelmente, a discordância nesses critérios tenha-se dado pelo distanciamento da VISA 

com o campo da avaliação em saúde. Por isso, o critério Existência de práticas de avaliação 

que incorporem resultados do monitoramento de indicadores utilizados pela gestão da VISA 

apresentou forte dissenso (DP = 3,9) embora tenha sido considerado importante. 

Do mesmo modo, o critério Monitoramento do plano de ação de VISA pelo Conselho 

Municipal de Saúde foi considerado importante e apresentou forte dissenso (DP = 3,8), 

mesmo sendo reconhecido que a utilização de produto do monitoramento e avaliação na 

gestão poderá produzir conhecimento para redirecioná-la. 

Chamou a atenção um argumento que apoiava um dos critérios propostos e apontava a 

possibilidade do Plano de Ação de Vigilância Sanitária abranger as questões de planejamento 
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e avaliação necessárias ao serviço e, em especial, ao sistema. Contudo, Waldman (1991 apud 

SILVA, 2006) encontrou em seus estudos relacionados à vigilância epidemiológica que “... 

parece não ocorrer articulação entre o subsistema de vigilância e as áreas de planejamento e 

avaliação de programa...” não é diferente o que costuma ocorrer com a Vigilância Sanitária, a 

qual requer cuidados especiais para melhorar a interlocução com a área de planejamento. 

Por isso, faz-se necessário um processo mais participativo e sistemático de discussão 

sobre planejamento e avaliação em VISA, para tentar sanar as dificuldades existentes do 

planejamento e da avaliação em VISA. 

Nos debates relacionados aos recursos humanos, surgiu o argumento de que os 

mesmos hoje são entraves no SUS, devido à alta rotatividade entre os profissionais, 

principalmente no nível municipal, e, especificamente, pela inexistência da carreira para o 

profissional de VISA nos Planos de Cargos e Salários das Secretarias de Saúde. Outra 

situação apresentada na discussão foi a forma de contratação que, quando confrontada com as 

questões imbricadas com a função essencial e a natureza da vigilância sanitária, permite 

apontar que tais funções devem ser executadas por profissional estatutário. 

Os critérios relacionados à sub-dimensão participação social obtiveram elevado 

dissenso (Anexo 3) e foram considerados de menor importância, embora os argumentos 

apresentados não fossem claros ou convincentes. Foi apontado pelos painelistas, como um 

possível equívoco, o destaque dado aos conselheiros, o que não resolveria a falta de 

informação sobre VISA, dado que o próprio corpo técnico da área da saúde não conhece ao 

certo o que é Vigilância Sanitária. Argumentaram, também, que os conselhos de saúde não 

sentem necessidade de convocar conferência, porque discutem muito pouco sobre a VISA, 

aliado ao fato de existir pouca demanda social e, por isso, não merecer destaque. Foi ainda 

argumentado que a convocação independe da vontade da vigilância sanitária, e que, 

exatamente por isso, a VISA deveria suscitar a conferência na busca de ampliar a discussão e 

assim divulgar a vigilância sanitária. 

Foi discutida a inclusão de temas de VISA na capacitação dos conselheiros e de um 

novo critério que avaliasse a participação da Visa junto aos conselheiros diante da situação 

da pouca informação sobre a VISA entre os profissionais e a população em geral, e da 

necessidade de aumentar nos conselheiros os conhecimentos em VISA, acerca do serviço de 

vigilância sanitária, das suas funções e ações. O novo critério não foi incluído na proposta 

final da matriz, devido à pouca importância atribuída pelos especialistas. 

Os critérios relacionados à dimensão Integração da VISA no Sistema Único de Saúde, 

buscaram demonstrar a relação existente entre as esferas de gestão numa relação sistêmica, 
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bem como do serviço municipal de Visa com os demais serviços de saúde e para além dos 

muros da saúde, com vistas à resolução de problemas, cuja competência para resolvê-lo 

encontra-se em outro setor público, como é o caso do serviço de coleta de lixo, dentre tantos 

outros. 

Assim, foi exemplificada a realização de ações de vigilância sanitária de um município 

de 15 mil habitantes, hipoteticamente idealizado. Nesse município, existiria uma indústria de 

alimentos e, mesmo que ele não possuísse qualificação técnica suficiente para fazer a ação 

naquela indústria, os demais níveis, estadual e federal acompanhados da VISA municipal 

deveriam realizar a vigilância e o controle, porque de tudo o que diz respeito aos riscos 

sanitários, assentados no território daquele município, ele deveria participar. Essas ações 

identificariam ou traduziriam, de certo modo, alguns arranjos e relações existentes no Sistema 

de Vigilância Sanitária, bem como a integração de ações entre as vigilâncias e o como elas se 

articulam às demais áreas da saúde, como por exemplo: a regulação, a auditoria e a 

assistência. 

Nessa sub-dimensão, os critérios foram considerados importantes, embora de forma 

não consensual. Dentro do debate, foi exteriorizada a dificuldade de entender o que seria e 

para quê a articulação da VISA com os serviços de vigilância e de saúde. Isto provocou os 

demais participantes que debateram, muitas vezes com idéias convergentes, que ampliavam os 

horizontes acerca das possibilidades de articulação, as quais, a VISA deveria buscar. O 

laboratório foi considerado fundamental, enquanto instância técnica de perícia da VISA, e que 

o mesmo deveria ser independente em relação ao serviço. 

Tornou-se claro que, embora todos os critérios desta sub-dimensão tenham sido 

considerados importantes, ainda não havia consenso entre as opiniões dos especialistas da 

área e pareceu haver distanciamento do debate mais amplo sobre a vigilância à saúde e a 

articulação entre as Vigilâncias, diante dos questionamentos: Até que ponto o conjunto de 

articulação estaria avaliando a descentralização? E que tipo de articulação seria essa, que iria 

mostrar o avanço no processo da descentralização? Como medir o grau de articulação com as 

demais vigilâncias? Qual o modelo de vigilância que se deseja no município? Isso 

corresponde a dizer que, do ponto de vista do modelo assistencial, a Imagem-objetivo seria 

ainda incipiente.  

Ainda em relação à integração da VISA ao SUS, a discussão mostrou dissenso (DP = 

1,3) e, embora o critério Articulação com outros níveis do Sistema de Vigilância Sanitária 

tenha sido considerado importante, a problematização se deu a respeito do objetivo dessa 

articulação: se para a resolução de problemas ou para apoio técnico. Outro ponto questionado 
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referiu-se à forma como se dá a articulação: se por desenvolvimento de ação conjunta ou, 

simplesmente, pelo fluxo de informação. 

Já em relação à realização de ações intersetoriais, foi lembrado pelos especialistas 

que a VISA isoladamente não daria conta da resolução de todos os problemas atribuídos aos 

seus serviços, como dito anteriormente, e que as articulações dentro do município seriam 

essenciais e visavam à resolução destes. Outro participante considerou como avanço no 

sistema o fato de um município buscar articulações, porém sinalizou a difícil tarefa de se 

aferir um critério como esse e, então, foi sugerida a sua supressão. O entendimento observado 

a partir da discussão dos participantes mostrou, mais uma vez, que a VISA carece de 

aproximação com as questões postas atualmente no debate sobre a vigilância à saúde e nos 

arranjos tecnológicos encontrados pelas Secretarias Municipais de saúde na implementação 

das ações de proteção e promoção da saúde. 

Quanto à existência da conta bancária exclusiva para a VISA, foi sugerida pelos 

expertos a alteração para “acesso ou acompanhamento dos recursos”e se discutiu que, na 

prática, muitas Vigilâncias Sanitárias não possuem autonomia para movimentar as contas: 

referentes às taxas de Visa, Tam e Piso da Atenção Básica PAB. Foi argumentado que, muitas 

vezes, por não haver o acompanhamento do gasto dos recursos destinados à VISA, estes 

acabam sendo devolvidos, comentário apresentado por representante dos serviços. 

A existência de assessoria jurídica foi considerada importante e, embora tenha sido 

recomendação da I Conferência de Vigilância Sanitária, tal critério apresentou forte dissenso 

entre os participantes. Os principais argumentos utilizados a favor foram a necessidade de 

orientações jurídicas diante dos encaminhamentos do processo administrativo sanitário 

decorrentes da ação de fiscalização, cujas defesas processuais são realizadas por advogados 

representantes dos estabelecimentos. Tal situação tem trazido sérios problemas, aos serviços 

despreparados, tornando-se necessário um profissional habilitado na área jurídica para 

orientar essas questões.  

Outro ponto de vista apresentado foi a quase inexistência de advogado nas secretarias 

municipais, e quando existente nos municípios, normalmente eles estão servindo a outros 

setores, que não o da saúde. Assim, foi pensada a existência de suporte profissional em outra 

esfera. Discutiu-se a experiência de uma Visa Estadual que possui profissional e são 

oferecidos treinamentos em processo sanitário como, muitas vezes, se discute com os técnicos 

de municípios questões relacionadas às condutas a serem adotadas, apontou-se através desse 

recurso a viabilidade de suporte jurídico regional/estadual para os municípios. 
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Foi sugerida no debate a inclusão do critério “abertura e fechamento de processos” 

este, embora considerado importante, foi objeto de grande dissenso (Médias 7,8 e DP =3,9), 

da mesma forma que a assessoria jurídica. Assim, o grupo propôs que a assessoria jurídica 

deveria ser avaliada sob a perspectiva da abertura e do fechamento de processos 

administrativos sanitários. Houve sugestão ainda de inclusão de assessoria contábil, diante da 

dificuldade dos municípios em prestarem conta dos recursos recebidos. 

Outro critério sugerido, considerado como importante (media 7,5), seria avaliar o 

vínculo e o tempo em que a equipe de VISA está trabalhando, o que apresentou elevado 

dissenso (DP= 3,8) e, por isso, não foi incorporado à matriz final. 
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4.1.2 Consensos e dissensos na dimensão das Práticas 

 

 

Considerando que o conhecimento acerca das práticas de vigilância sanitária seria 

praticamente circunscrito aos que com ela já trabalham, o processo de discussão no período 

foi favorecido pelas ricas experiências e por resultados de pesquisas trazidos nos discursos 

dos painelistas. 

Nessa dimensão, perguntou-se quais seriam as ações essenciais de vigilância sanitária 

num município? Em seguida, o debate discorreu em torno dos critérios que apresentaram 

maiores divergências. 

O critério utilização de roteiros padronizados de inspeção, consensualmente 

considerado como muito importante, teve seu uso defendido pelo papel que os mesmos 

desempenham na busca de padrões mínimos de qualidade, à semelhança dos protocolos 

utilizados pelos médicos. Com isso, os problemas decorrentes da variabilidade da 

subjetividade individual dos agentes fiscalizadores seriam minimizados, bem como, se 

asseguraria maior objetividade à ação de vigilância sanitária, permitindo o seguimento ao 

longo do tempo e a comparação. 

Entretanto, foi ressalvado pelos participantes que os roteiros utilizados devem se 

relacionar aos objetos de cuidados da VISA existentes no território e, no processo de 

implantação, previamente se teria um processo de capacitação reflexiva sobre as vantagens e 

desvantagens da utilização de roteiros, sabendo-se que apenas o uso dele não determinará a 

melhoria da qualidade da ação do técnico. Ainda na discussão dos roteiros, foi lembrado que 

todos os cidadãos têm o direito de saber como seriam avaliados, considerando que tanto o 

proprietário como o responsável técnico são cidadãos e deveriam ter conhecimento prévio 

acerca dos critérios de avaliação a que estariam submetidos. Então, para atender ao direito à 

informação, garantido pela Constituição, os roteiros deveriam ser públicos. 

Na subdimensão dos insumos e instrumentos de trabalho, nas discussões em relação ao 

critério de utilização de equipamentos auxiliares para o desempenho das rotinas de VISA, foi 

debatida a importância da inclusão de veículo e computador, imprescindíveis para um bom 

trabalho e salientou-se a necessidade do computador estar conectado à Rede Internet. A 

sugestão de incorporar ao critério veículo e computador revela a situação precária das 

condições e dos instrumentos de trabalho da VISA. 

O critério atendimento ao público foi melhor compreendido por quem representava os 

serviços, enquanto os demais participantes questionaram sobre o que era esse atendimento, 
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uma vez que o confundiram com o protocolo e com a ouvidoria. Perguntaram, também, a que 

público ele se destinava. Alguns especialistas do serviço argumentaram que era um setor da 

VISA que se constituía na porta de entrada da mesma e servia para oferecer informações, dar 

orientações de encaminhamentos, discutir questões relacionadas ao processo inicial de 

licenciamento e, por isso, a necessidade dele ser mais valorizado. Após essas intervenções, os 

demais participantes consideraram o critério consensualmente muito importante. 

Em relação à existência de espaço físico, este critério obteve consenso e a discussão 

trouxe alguns pontos de reflexão a serem considerados na escolha do espaço e, 

consequentemente, na avaliação dos espaços, a saber: 

i) a Vigilância Sanitária é uma ação de saúde e, como tal, é de relevância pública, um 

direito do cidadão, logo seus serviços devem ser prestados com os mesmos padrões de 

qualidade e humanização reivindicados para as ações de assistência médica; 

ii) deve-se lembrar que a Vigilância Sanitária não trabalha apenas com atividade 

externa de fiscalização, ela realiza outras atividades, como arquivamento, o qual necessita de 

grandes áreas, bem como espaço para os técnicos se reunirem, realizar os relatórios, para 

planejar e receber o público.  

iii) foi citada também a necessidade do acolhimento e da privacidade no atendimento 

da Vigilância Sanitária.  

Assim, consensualmente, considerou-se importante que a VISA possua espaço 

suficiente e adequado para desenvolver as suas ações e que possibilite o bom desempenho dos 

profissionais. Sugeriu-se, para este critério, considerado de estrutura, o deslocamento para a 

dimensão da gestão. 

A inspeção sanitária foi definida como uma tecnologia importante no processo de 

trabalho da VISA e considerada como uma ação relevante. Assim, nos critérios de “realização 

de vigilância sanitária” deveria estar identificada a atividade nuclear, inspeção, valorizando-a, 

por que certamente ela seria a principal atividade das vigilâncias sanitárias municipais. 

As ações de vigilância sanitária, diferentemente das assistenciais, não se adaptaram à 

classificação elaborada por complexidade, divulgada na Portaria da Secretaria de Assistência 

à Saúde n.º18 de 1999 que implanta tabela de procedimentos ambulatoriais do SUS. Um 

exemplo disso é a classificação de inspeção no comércio de alimentos como ação básica ou de 

menor complexidade, no entanto, a pesquisa realizada por Teles (2006) na Feira do Japão, em 

Salvador, no ano de 2005, sugere que a ação de vigilância sanitária no comércio de alimentos 

em feira livre se constitui de grande complexidade dadas as questões culturais. 
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Segundo Pestana e Mendes (2004), a classificação por complexidade, proposta para as 

ações de saúde, apresenta equívoco e, quando aplicada para as ações de vigilância sanitária, 

apresentou dificuldades operacionais no processo descentralização, porque não levou em 

consideração questões culturais e a transcendência do risco sanitário, mas apenas a 

incorporação tecnológica para classificá-la como ação de baixa, média e alta complexidades. 

De alguma forma, isso contribuiu para a indefinição do que seria um elenco mínimo 

de ações por esfera e forma de gestão em saúde, o que repercutiu nas variações entre as 

legislações estaduais e destas com as portarias federais que tratavam da pactuação no processo 

de descentralização. Por isso, a ANVISA iniciou, em 2005, um processo de discussão sobre a 

categorização das ações de vigilância sanitária, com o objetivo de divulgar algumas premissas 

para orientar o processo de pactuação das ações entre as esferas de governo. Essa indefinição 

ficou subjacente durante as discussões sobre as práticas essenciais de VISA que deveriam ser 

executadas pelo município e, por tanto, constar na Imagem-Objetivo aqui em discussão. 

Quando se discutiu sobre a realização de vigilância e controle sanitário de produtos, 

foi questionada, por um lado, a que tipo de ação de vigilância e controle sanitário se referia: se 

inspeção sanitária, monitoramento de indicadores ou educação sanitária. Por outro lado, o 

grupo indagava sobre qual o tipo de estabelecimento a que se referia: se aos de produção, de 

manipulação, distribuição ou comércio. Então, discutiu-se que a identificação e o controle do 

risco sanitário deveriam nortear a definição da imagem-objetivo em relação às ações de 

vigilância sanitária, visto que, muitas vezes, esses riscos estão fora dos estabelecimentos, e a 

VISA deveria estar atenta a essas questões. Por isso, sugeriu-se, como critério 

consensualmente importante, a “realização de vigilância e controle sanitário de cada produto 

em separado”.  

A atribuição do município em realizar ações de vigilância sanitária de cosméticos, 

saneantes e produtos médicos, foi considerada importante, embora tivesse apresentado 

dissenso devido ao questionamento se seria mesmo do município tal atribuição, haja vista que 

existem dificuldades, no nível federal, em proceder ao controle principalmente dos produtos 

médicos. Então, do mesmo modo como argumentado anteriormente, o município, não 

possuindo capacidade para realizar algumas dessas ações, deveria ser apoiado tecnicamente 

pelas esferas regionais, em primeira instância, e pela federal, em casos mais complexos. 

No processo de discussão em relação à vigilância de serviços de saúde, sugeriu-se a 

alteração de estabelecimento de saúde para prestadores de serviços de saúde e assim, também, 

estariam incluídos os serviços de apoio diagnóstico. 
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O bloco inteiro de critérios relacionados à sub-dimensão das atividades de educação 

foi considerado consensualmente importante. A principio, a realização de atividades de 

informação foi entendida como sistema de informação, e, em seguida às colocações a respeito 

da necessidade da Vigilância Sanitária informar à população ou a segmentos diferenciados 

dela temas de interesse da sociedade, foi sugerida a alteração para “realização de atividades 

informativas”. Discutiu-se a dificuldade de informação dentro do Sistema de VISA, sendo 

esse tipo de informação considerado pelo grupo um nó crítico. Os participantes argumentaram 

ainda que o município precisava construir o seu sistema mínimo de informação em VISA.  

Em relação às atividades de educação, ficou evidente a preocupação, por parte dos 

participantes da academia, com o entendimento que os profissionais de VISA têm sobre 

atividade educativa, pois, muitas vezes a confundem com a ação de inspeção e, nesse caso, 

segundo opinião dos especialistas, esse tipo de educação com a ameaça de possível punição, 

não seria a mais correta, sendo necessárias definições mais claras sobre as atividades 

educativas em saúde para os profissionais de VISA. 

A incorporação de atividades de comunicação nas ações de VISA, no seu mais amplo 

espectro, e para qualquer setor da sociedade ou mesmo para o interior do próprio sistema, 

seria importante. Houve comentários sobre o histórico isolamento da vigilância sanitária no 

país, sendo também uma realidade dentro das organizações de saúde nos municípios. Assim, a 

incorporação da comunicação em suas práticas possibilitaria melhor integração e articulação 

com os demais setores internos e externos no âmbito do Sistema de Saúde. O grupo ponderou 

ainda a importância das atividades de comunicação do risco sanitário, contudo, se questionou 

a capacidade municipal para identificar e comunicar esses riscos. 

O grupo discutiu e considerou importante a resolução das queixas que chegam à 

Vigilância Sanitária, alguns acreditaram que esse critério estava incluído no atendimento ao 

público e, ponderou-se que as demandas desse setor seriam também as queixas, as denúncias 

ou mesmo solicitação de informação. Após o entendimento de que esse critério tratava das 

queixas ou denúncias realizadas pela população em geral acerca de situações relacionadas à 

VISA, foi argumentado que a Vigilância Sanitária deveria buscar articulação com outros 

órgãos para aumentar a sua resolutividade. Por isso, consensualmente, propuseram a alteração 

da palavra resolução por “encaminhamento das queixas e denúncias”, evidenciando-se o 

desejo de uma VISA resoluta das questões relacionadas ao seu espectro de ação. 

A Lei 8.080/90 define que a vigilância da saúde do trabalhador é compreendida como 

parte das ações de vigilância sanitária, enquanto campo das práticas sanitárias que visam à 

proteção da saúde. Desse modo, o critério se refere à vigilância sanitária voltada para a saúde 
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do trabalhador nos estabelecimentos sujeitos à fiscalização da Vigilância Sanitária. A 

discussão mostrou consenso entre as opiniões dos especialistas que consideraram o critério 

importante. 

A vigilância do controle da qualidade da água para consumo humano foi considerada 

consensualmente importante. Contudo, mesmo não tendo sido apresentado argumentos 

suficientemente embasados, houve consenso na sugestão de ser retirado o termo Vigilância. Já 

a realização da vigilância da qualidade da água dos estabelecimentos de saúde foi pontuada 

como em superposição, uma vez que a maioria dos pontos de coletas para verificação da 

qualidade da água para consumo humano está localizada nas entradas das unidades de saúde. 

Além disso, entendeu-se que os serviços que a utilizam devem garantir a sua qualidade. 
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5. COMENTÁRIOS FINAIS 

 

 

 

 

A imagem-objetivo da descentralização da vigilância sanitária, resultante de uma 

Conferência de Consenso, envolvendo nove especialistas, comportou 41 critérios de 

avaliação, agrupados em dez sub-dimensões, que, por sua vez se agrupam em duas dimensões. 

Dos 54 critérios propostos, 44 da matriz inicial, acrescidos dos 10 sugeridos ao longo da 

técnica de Consenso, 32 (59,3%) apresentaram consenso, enquanto 22 (40,7%) dissensos; 

apenas 01 (1,9%) foi considerado de pouca importância, enquanto 53 (98,1%) foram 

considerados importantes, assim, é possível considerar que a matriz proposta foi validada 

pelos especialistas presentes à referida conferência. 

A dimensão das práticas foi considerada a de maior importância, sendo a subdimensão 

referente às ações essenciais de Visa aquela mais valorizada, com maior grau de consenso. Na 

dimensão da gestão a subdimensão da Infra-estrutura e a da organização de serviços foram 

consideradas as mais importantes e mais consensuais; por outro lado, os critérios que tiveram 

menor importância e maior divergência foram àqueles referentes à participação social, 

seguidos pelos da subdimensão da integração com o SUS. 

Vale destacar que os seguintes critérios apresentaram máximo consenso e maior 

importância: na dimensão da gestão, a existência de órgão/serviço (departamento, 

coordenação, divisão) de vigilância sanitária e existência de sistema informatizado de 

cadastro de estabelecimentos de interesse da saúde; enquanto na dimensão das práticas, 

foram: realização de controle sanitário de alimentos no âmbito de sua competência, 

realização de controle sanitário de medicamentos no âmbito de sua competência e realização 

de controle sanitário nos serviços de apoio diagnóstico no âmbito de sua competência, os 

quais todos obtiveram médias máximas, demonstrando unanimidade entre as opiniões. 

A importância dada à legislação e, em particular, ao “poder de polícia” revelou uma 

concepção de saúde pública controlista e coercitiva, exemplificada na preocupação 

externalizada pelo grupo, ao referir que equipes de VISA, atualmente, priorizam as ações 

educativas, em detrimento das ações de fiscalização, quando a principal finalidade da criação 

da Vigilância Sanitária, no Brasil, teria sido a necessidade de intervenção nas questões 
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sanitárias e, para isso, o Estado atribuiu aos realizadores dessa ação o poder de polícia. Tal 

atribuição asseguraria aos profissionais dessa vigilância uma diferenciação dentre os demais 

da saúde e proporcionaria o desempenho do papel normatizador, regulador, fiscalizador e 

punitivo que o Estado não poderia se esquivar de exercê-lo.  

Ficou evidente a contradição existente no discurso dos participantes no que se refere à 

utilização de roteiros quando um grupo considerou importante e outro levou em consideração 

que a sua utilização possibilitaria o cerceamento da criatividade dos técnicos na elaboração 

das conclusões finais. A adoção desse instrumento busca proporcionar padrões mínimos de 

uniformidade às ações de VISA e evitar a variabilidade de critérios de julgamento dos 

profissionais da VISA no processo de inspeção e fiscalização.  

A importância atribuída à necessidade do desenvolvimento e da expansão das práticas 

de comunicação social e de educação em saúde revelou preocupações voltadas para um 

projeto democrático da reforma sanitária contemporânea ao século XXI. A ação educativa em 

saúde foi considerada importante, pois, se a ação educativa for bem sucedida, não haverá ação 

punitiva, ou reduzirá a sua necessidade. Defender, a priori, um papel punitivo é considerar em 

tese a ineficácia da ação transformadora das práticas educativas de vigilância sanitária.  

Sabe-se que muitos agentes de VISA sofrem situações desagradáveis e, até mesmo, de 

intimidação pessoal, decorrentes de ação realizada no exercício da função. Isso ocorre 

principalmente por que, em uma sociedade de consumo como a nossa, em que o econômico é 

priorizado em detrimento do social e da saúde da população, as ações dolosas, os crimes 

contra a saúde pública são realizados todos os dias. O papel do gestor municipal na garantia 

política da ação do agente fiscal é de suma importância. 

Enquanto o setor produtivo prioriza o lucro em detrimento do cuidado com os agravos 

à saúde que sua atividade, porventura, possa ocasionar, a proteção da população poderia se 

dar através de um processo de construção da consciência sanitária coletiva mediada pela 

VISA. Assim, a discussão girou em torno da definição do setor responsável pela formação 

dessa consciência, se seria a educação, a saúde ou a sociedade civil. 

Considerando que o desenvolvimento da consciência sanitária da população depende 

da educação sanitária realizada pelos setores da sociedade, maiores esforços poderiam ser 

direcionados para se identificar se o setor saúde desenvolve ações adequadas para alcançar a 

conscientização coletiva sobre os riscos sanitários. 

O debate sobre questões apresentadas neste trabalho poderá subsidiar novas 

discussões, porque a vigilância sanitária, além de monitorar os riscos e agravos, deve atuar no 

sentido de para evitá-los, contribuindo, assim, para a promoção da saúde. Entre vigiar e punir 
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- educar e comunicar parece se situar em dois dos dilemas desse setor. Investigar quais as 

razões e determinantes das práticas danosas à saúde, bem como sobre a eficácia e significado 

dessas diversas ações, seriam contribuições que possivelmente iriam esclarecer esse debate. 

Os dois pontos que emergiram do debate e poderiam requer incorporação ao processo 

de avaliação foram: 

i) definição e classificação de porte para município que leve em conta a população e a 

complexidade tecnológica existente em seu território e a forma de gestão que requisitasse uma 

organização mínima da Vigilância Sanitária, para os quais a presente matriz poderia começar 

a ser utilizada. Ponderou-se que, além da dimensão da população, deveriam se considerar os 

tipos de unidades de serviços e produtoras existentes no território e a transcendência do risco 

sanitário que diz respeito aos riscos decorrentes da produção e circulação de produtos e 

prestação de serviços, que freqüentemente ultrapassam os limites geográficos dos municípios 

e podem atingir amplitude intermunicipal, estadual, interestadual e, até mesmo, internacional, 

como descrito em 2001, por Lucchesi.  

ii) relacionou-se a necessidade de definição mais adequada do quadro de pessoal face à 

complexidade das ações de vigilância sanitária requeridas pelas especificidades existentes no 

município. Além disso, deveria se considerar também a necessidade da interdisciplinaridade, 

que, muitas vezes, depende de profissionais de rara existência nos quadros da Saúde. 

O consenso obtido, além de ser utilizado para a avaliação, pode servir de referência 

para a organização de sistemas municipais de VISA. Segundo o consenso dos especialistas, 

uma Vigilância Sanitária com a descentralização bem implantada deve possuir: 

1. instalações com espaço físico adequado à realização das ações, setor de informação 

com pessoal qualificado para atender ao público em geral, desenvolver ações como controle 

de produtos e vigilância de prestadores de serviços de saúde, acolher as queixas e/ou 

denúncias investigado-as e/ou encaminhado-as aos órgãos competentes. Além disso, deve 

realizar também ações de comunicação e atividades informativas, promover a educação 

sanitária de outros profissionais da saúde, devendo corresponder a um órgão ou instância 

administrativa da Secretaria Municipal de Saúde. 

2. autonomia financeira para dar respostas tão rápidas quanto necessárias; política de 

capacitação de recursos humanos definida e equipe de profissionais em quantidade e 

variedade suficientes das diversas situações de risco do seu território. Quando estes não 

estiverem em condições de atuação por questões de capacitação ou formação, os demais 

níveis do sistema deverão apoiá-lo, lembrando que o município seria, a priori, o maior 
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interessado em tudo que diz respeito ao seu território, devendo ele participar de todas as ações 

nele realizadas, mesmo que por outra esfera de governo. 

3. infra-estrutura para proporcionar práticas em condições adequadas, para que os 

profissionais tenham à sua disposição os equipamentos de proteção individual, necessários e 

adequados ás suas funções e ações, roteiro de inspeção como instrumento de padronização das 

suas ações, bem como a disponibilidade de veículo, de preferência utilitários, com motorista e 

em condição de uso. 

4. plano de ação, construído a partir do levantamento das necessidades de saúde da 

população e risco sanitário existente em seu território e tais prioridades deverão estar 

contempladas no Plano de Municipal de Saúde e alinhadas com as prioridades da Política 

Nacionais de Saúde. O planejamento e a avaliação devem estar inseridos na prática dos 

profissionais. 

Além disso, as ações intersetoriais da VISA, com os demais setores públicos do 

município, seriam importantes na busca dos parceiros para atuação na redução dos riscos, e 

resolução de problemas sanitários. A articulação para desenvolver ações integradas com as 

demais vigilâncias e com o laboratório de saúde pública poderia auxiliar na obtenção da 

agilidade necessária ao controle dos riscos sanitários. 

Caso tudo isso fosse alcançado, poder-se-ia dizer que a descentralização estaria mais 

bem efetivada, e a Vigilância Sanitária Municipal poderia cumprir melhor o seu papel no 

Sistema de Vigilância Sanitária.  

Essa imagem-objetivo, validada pelo consenso de especialistas, é necessariamente 

provisória. Ela representa apenas um ponto de partida e de referência para um processo que 

poderá incluir outros momentos e estratégias de redefinição de critérios e de renovação do 

consenso. Poderá se constituir em um instrumento útil para a realização de investigações e 

avaliações bem como para a discussão de políticas de vigilância sanitária. Poderá ser 

aproveitada na integra ou parcialmente, bem como modificada, a depender das realidades 

estaduais e municipais. A sua utilização em pesquisas avaliativas poderá auxiliar no processo 

de validação externa de resultados através da possibilidade de comparação entre municípios.  

Diante da lacuna existente sobre a definição do porte do município em relação às 

ações de vigilância sanitária, sugere-se que esta matriz seja inicialmente utilizada em 

municípios considerados de médio porte, com população maior que 50.000 habitantes, os 

quais deveriam ter uma estrutura mínima de VISA. 

Diversos pontos polêmicos ou pouco explicitados poderão ser objeto de estudos 

específicos para a sua melhor delimitação, tais como a definição mais clara das relações de 
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complementaridade entre as esferas de governo, do porte municipal para vigilância sanitária, 

das equipes municipais para vigilância sanitária, das atividades educativas em saúde voltadas 

para controle de riscos sanitários. 

O debate desenvolvido, durante a conferência, poderá também auxiliar no processo de 

aperfeiçoamento da organização das vigilâncias sanitárias municipais ao explicitar os 

consensos e dissensos de uma imagem-objetivo desejável, bem como os problemas e impasses 

da sua implementação. 
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Anexo 1  
 
Matriz de critérios para avaliar a implantação da descentralização das ações de vigilância sanitária em município.  

Nível de 
avaliação Dimensão Critério 

Classificação do grau de implantação 
Incipiente Parcialmente Implantado Implantado 

1. Gestão 
municipal 

1. Existência de 
Política municipal 

de VISA 

Existência de Plano 
Municipal de Saúde e plano 
de ação de Vigilância 
Sanitária (ANVISA, 
PDVISA 2006; Inciso I, 
art.18, lei 8080) 
 

O Plano Municipal de 
Saúde existe, porém 
ainda não existe plano 
de ação para a 
Vigilância Sanitária 

O Plano Municipal de Saúde 
existe e as ações específicas 
da Vigilância Sanitária são 
feitas a partir de cálculos 
não formalizados em plano. 

O Plano Municipal de Saúde 
existe bem como o plano de 
ação de Vigilância Sanitária 

Existência de código 
sanitário Municipal 
(BRASIL, 1988, Art 30; 
BAHIA, 2006, Res/CIB-BA 
120/06 Inciso II art 21 ). 

Não há ou está em 
estudo. 

Existe e está tramitando na 
câmara.  

Existe Código que regulamenta 
a VISA, inclusive instituindo a 
cobrança de taxas de vigilância 
sanitária. 

Existência de lei que cria a 
VISA (BRASIL, 1988, Art 
30, inciso II  art.18 lei 8080)

Não há  Existe ato executivo que 
institui a VISA 

Existe lei municipal que cria a 
VISA 
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Matriz de critérios para avaliar a implantação da descentralização das ações de vigilância sanitária em município.  
Nível de 
avaliação Dimensão Critério 

Classificação do grau de implantação 
Incipiente Parcialmente Implantado Implantado 

1. Gestão 
Municipal 

3. Contratação e 
Capacitação de 
Recursos Humanos 
(BRASIL, 2003, 
Port.2473/03 inciso 
X, art.4º) 

Formação de Equipe 
(BRASIL, 2002, inciso III 
art. 7º; BAHIA, 2006, Título 
VI, art.23)  

A Equipe é formada 
por apenas um 
profissional  

Equipe formada por 
profissionais de nível médio 
e nível superior, insuficiente 
para desenvolver as 
atividades de Vigilância 
Sanitária previstas no plano 
ou efetivamente observadas. 

Equipe multidisciplinar formada 
por profissionais de nível médio 
e nível superior, suficiente para 
desenvolver as atividades de 
Vigilância Sanitária previstas no 
plano ou efetivamente 
observadas. 

Número de profissionais de 
VISA  

Número insuficiente 
em desacordo com a 
resolução CIB/BA 
120/06 

Número suficiente de acordo 
com a resolução CIB 120/06

Número suficiente de acordo 
com a resolução CIB 120/06 

Existência de Lei de Planos 
de cargos e salários para a 
Vigilância Sanitária. 

Inexistência Projeto de Lei em tramitação Lei aprovada e em vigor. 

Vinculação contratual dos 
profissionais que exercem 
atividade de VISA. 

Contratos por tempo 
determinado 

Parte do pessoal é contratada 
por concurso público e outra 
parte por contrato provisório 
por tempo determinado 

 A totalidade do quadro é de 
servidor contratado através de 
concurso público 

Existência de pessoal 
especializado para execução 
de ação de responsabilidade 
municipal Ex: laboratórios 
de citopatologia; serviço de 
radiologia médica. 

O município não tem 
e não executa a ação 
especializada 

Existência de mecanismos 
informais de solicitação de 
apoio ao Estado 

Existem mecanismos formais de 
apoio ao Estado que providencia 
o especialista e (ou) fomenta a 
capacitação de pessoal do 
município 

Capacitação da Equipe 
(BRASIL, 2002, inciso II 
art. 7º; BAHIA,2006, inciso 
IV, art 15) 

Equipe sem 
capacitação em 
Vigilância Sanitária 

Equipe com capacitação 
insuficiente para o 
desempenho das suas 
atividades. 

Equipe com capacitação 
suficiente para desenvolver suas 
atividades. 
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Matriz de critérios para avaliar a implantação da descentralização das ações de vigilância sanitária em município.  

Nível de 
avaliação Dimensão Critério 

Classificação do grau de implantação 

Incipiente Parcialmente Implantado Implantado 

1. Gestão 
Municipal 

4.Participação 
popular; 

Consulta/submissão ao  
Conselho Municipal de 
Saúde de temas de VISA de 
interesse popular. 

As questões de 
Vigilância Sanitária 
do interesse popular 
não são submetidos 
à consulta ao CMS 

No conselho alguns temas 
são submetidos a discussão 
principalmente questões 
relacionadas aos recursos 
financeiros de Vigilância 
Sanitária. 

Há consultas sistemáticas ao 
Conselho Municipal de Saúde 
sobre temas de VISA de interesse 
público inclusive com presença de 
representante da VISA no 
Conselho Municipal de Saúde  

Convocação de Conferência 
Municipal sobre temas de 
relevância pública de 
Vigilância Sanitária. 

Não aconteceu. Existe projeto, em processo 
de  implementação. 

Realizou-se pelo menos uma desde 
2001. 

Nível de informação sobre 
vigilância Sanitária dos 
Membros do Conselho 
Municipal de Saúde 

Os membros não 
sabem o que é a 
Vigilância Sanitária 
suas funções, 
objetivos e ação. 

Os membros conhecem 
algum,as ações 
desenvolvidas da Vigilância 
Sanitária. 

Os Membros estão esclarecidos 
sobre a vigilância sanitária, suas 
funções, objetivos e ação. 

Existência de Ouvidoria  

Não existe canal 
oficial de escuta e 
encaminhamento 
das queixas da 
população. 

Existe ouvidoria, porém em 
processo de implementação. 

Existe ouvidoria implantada e 
implementada. 
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Matriz de critérios para avaliar a implantação da descentralização das ações de vigilância sanitária em município. 

Nível de 
avaliação Dimensão Critério 

Classificação do grau de implantação 

Incipiente Parcialmente Implantado Implantado 

1. Gestão 
Municipal 

5.Integração da 
Vigilância Sanitária 
com o sistema de 
saúde local e 
Estadual 
(LUCCHESE, GT 
de construção do 
sistema, 
RELATÓRIO DA 
CONAVISA, 2001) 

Articulação com as 
Vigilâncias Epidemiológica, 
Ambiental, Saúde do 
Trabalhador; setor de 
zoonoses, laboratório de 
saúde pública. 

As ações são 
desarticuladas ou 
articuladas apenas 
com a Vigilância 
Epidemiológica 

Realiza ações articuladas 
com a Vigilância 
Epidemiológica, setor de 
Zoonoses, ambiental 

Realiza ações articuladas em 
campanhas com a VIEP, setor de 
Zoonoses, ambiental, saúde do 
trabalhador e laboratórios. 

Articulação com os Serviços 
de saúde 

Não tem articulação 
com os serviços de 
saúde. 

Tem articulação de modo 
pontual com os serviços de 
saúde  

Tem articulação e realiza ações: com 
as comissões de controle de infecção 
hospitalar e de gerenciamento de 
resíduos nos serviços de saúde. 

Articulação com laboratório 
de saúde pública. 

Tem pouca 
articulação, 
utilizando o 
laboratório apenas 
para o Controle da 
água para consumo 
humano. 

Tem articulação, realiza o 
controle da água para 
consumo humano e água de 
serviços de saúde; além do 
controle de alimentos de 
interesse epidemiológico da 
região.  

Tem articulação, realiza o controle 
da água para consumo humano e 
água de serviços de saúde, o 
controle de alimentos de interesse 
epidemiológico da região e recebe 
suporte laboratorial nos casos de 
surtos, emergências e  urgências de 
VISA. 
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Matriz de critérios para avaliar a implantação da descentralização das ações de vigilância sanitária em município.  

Nível de 
avaliação Dimensão Critério 

Classificação do grau de implantação 

Incipiente Parcialmente Implantado Implantado 

1. Gestão 
Municipal 

5.Mecanismos de 
Integração da 
Vigilância Sanitária 
com o sistema de 
saúde local e 
Estadual (Lucchese, 
GT de construção 
do sistema, 
BRASIL, 2001) 

Fluxo de informação entre 
gestor municipal e a  VISA 

A informação chega 
sempre atrasada. 

Fluxo de informação 
definido, porém demorado.  

Fluxo de informação ágil bem 
definido. A informação chega a 
tempo hábil. 

Articulação com outros 
níveis do sistema de 
Vigilância Sanitária  

Não envia dados 
mensais para a 
VISA estadual 

Envia irregularmente ou 
com atraso dados mensais 
para a VISA Estadual 

Envia mensalmente dados para o 
nível Estadual  

Realização de Ações 
intersetoriais 

Não existem ações 
intersetoriais 

Realiza ações conjuntas 
pontuais com outros setores 
da prefeitura e/ou da 
comunidade  

Existe um planejamento integrado, 
alocação de recursos e realização de 
ações conjuntas com a Vigilância 
Sanitária da Agricultura; Educação; 
Ministério Público; Polícia Militar; 
Meio Ambiente e Empresa de 
Distribuição de Água, Laboratório 
de Saúde Pública.. 

 
 



 

 

85
 

 

Matriz de critérios para avaliar a implantação da descentralização das ações de vigilância sanitária em município.  

Nível de 
avaliação Dimensão Critério 

Classificação do grau de implantação 

Incipiente Parcialmente Implantado Implantado 

1. Gestão 
Municipal 

6. 
Institucionalização 
da VISA na 
Secretaria 
Municipal de 
Saúde (BAHIA 
2006 §1º, Art. 3º; 
Inciso II, Art. 21) 

Existência de órgão 
(departamento, coordenação, 
divisão) de Vigilância 
Sanitária e/ou profissional 
responsável; (BRASIL, 
2002, inciso IV art. 7º) 
 

Não há  órgão de 
Vigilância 
Sanitária e sim, 
um profissional 
que responde pela 
Vigilância 
Sanitária 
municipal. 

Existe um núcleo de 
profissionais atuando de 
forma organizada ao interior 
de outra coordenação ou 
departamento. 

Existe uma coordenação ou 
departamento ou divisão de 
vigilância sanitária instituída no 
organograma da secretaria municipal 
de saúde com estrutura física 
definida e Recursos Humanos 
disponíveis. 

7.Planejamento e 
Avaliação 

Existência de práticas de 
planejamento situacional em 
vigilância sanitária;  

Não há 
planejamento. O 
trabalho organiza-
se a partir do 
atendimento à 
demanda 
espontânea 

Há planejamento normativo, 
com definição de prioridades 
de ação da vigilância 
sanitária. 

A seleção de problemas e de 
prioridades de atenção da vigilância 
sanitária é discutida considerando a 
conjuntura e os atores envolvidos 
com participação da população e é 
voltada às necessidades de saúde do 
território. 

Avaliação 

Não existe 
avaliação 
sistemática. Há 
processos 
infromais de 
apreciação das 
intervenções. 

Existe avaliação periódica 
para atender aos órgãos 
financiadores ou demandas 
específicas. 

Há institucionalização do 
monitoramento e da avaliação que é 
feita de forma sistemática com 
participação dos atores e 
representantes dos sujeitos 
envolvidos. 
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Matriz de critérios para avaliar a implantação da descentralização das ações de vigilância sanitária em município.  

Nível de 
avaliação Dimensão Critério 

Classificação do grau de implantação 

Incipiente Parcialmente Implantado Implantado 

1. Gestão 
Municipal 

7.Planejamento e 
Avaliação 
(BAHIA, 2006, 
§1º, art 4º; Inciso 
VI, Art.21) 

Utilização de produtos do 
monitoramento e avaliação 
na gestão  

Os gestores e técnicos 
utilizam 
esporadicamente dados 
no planejamento e a 
avaliação. 

Algumas das ações são 
orientadas pelos produtos do 
monitoramento 

A maioria das ações é orientada 
pelos produtos do monitoramento.  

Existência de sistema de 
cadastro de estabelecimentos 
de interesse da VISA. 

Existe cadastro manual 
de estabelecimento em 
fichários desatualizado.

Existe cadastro de 
estabelecimento em 
computador, atualizado. 

Existe cadastro de estabelecimento 
em sistema computadorizado, 
atualizado. 

8.Realização de 
ações 
programáticas 
(BRASIL 1990 
inciso I, art 18; 
BAHIA, 2006, §1º, 
Art 4º; Inciso VI, 
Art.21)  
 

Oferta de ações 
programáticas  

Não há oferta de ações 
programáticas 

Existe oferta de ações 
programáticas de algumas das 
prioridades.  

Ações ofertadas de acordo com o 
perfil de riscos decorrentes dos 
processos produtivos do Município 
e por prioridade. 

Continua 
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Matriz de critérios para avaliar a implantação da descentralização das ações de vigilância sanitária em município.  

Nível de 
avaliação Dimensão Critério 

Classificação do grau de implantação 

Incipiente Parcialmente Implantado Implantado 

1. Gestão 
Municipal 

9.Financiamento 
das ações de VISA; 
(BRASIL 2003; 
Inciso VII e VIII, 
art. 4º) 

Suficiência de recursos para 
custeio das ações de VISA. 

Existem 
recursos, 
entretanto não 
estão definidas 
no Plano 
Plurianual e não 
são suficientes 

Existem recursos e estão 
definidas no Plano 
Plurianual as verbas para a 
VISA, porém não são 
suficientes para todos as 
prioridades. 

Existem recursos, definidos no Plano 
Plurianual para custeio das ações de 
VISA são disponibilizados em tempo 
hábil e suficientes. 

Existência de conta bancária 
exclusiva para a VISA 
(BRASIL 2002, inciso V, 
art. 7º); 

Não existe  ___________ Existe. 

10.Disponibilizaçã
o de assessoria 
jurídica (BAHIA, 
2006, §3º, Art.3º) 

Existência de assessoria 
jurídica  Não existe 

Existe apoio jurídico na 
prefeitura que pode ser 
acionado 

Existência de assessoria jurídica da 
prefeitura, disponível para atender as 
necessidades da VISA. 
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Matriz de critérios para avaliar a implantação da descentralização das ações de vigilância sanitária em município.  
Nível de 
avaliação Dimensão Critério 

Classificação do grau de implantação 
Incipiente Parcialmente Implantado Implantado 

2. 
Organização 
das práticas 
de vigilância 
sanitária 

1.Existência de 
insumos e 
instrumentos de 
trabalho auxiliares 
para o desempenho 
das rotinas de VISA 

Existência de equipes 
multidisciplinares para 
realização de práticas de 
VISA  

Existe apenas 
um profissional 
isolado. 

Existem diversos 
profissionais que 
eventualmente atuam de 
forma articulada 

Existência de atividades envolvendo 
trabalho com equipe multidisciplinar de 
duas das seguintes áreas de atuação: 
alimentos, medicamentos, serviços de 
saúde, engenharia. (Técnicos da SMS ou 
com auxílio dos técnicos da SES) 

Utilização de roteiros 
padronizados de inspeção. 

Não utiliza 
roteiros  

Utiliza roteiros 
irregularmente 

Utiliza roteiros padronizados em todas as 
inspeções realizadas.  

Utilização de instrumentos 
como termômetro, 
(BAHIA, 2006, anexo IX 
alínea 3.1 Infra-estrutura / 
logística) recipiente para 
coleta de produtos. 

Não dispõem 
de 
equipamentos, 
nem estão 
capacitados a 
utilizarem 
auxiliares do 
trabalho de 
VISA. 

Dispõem de alguns 
equipamentos; a equipe não 
está capacitada a utilizá-los. 

Utilizam equipamentos auxiliares do 
trabalho de VISA.  
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Matriz de critérios para avaliar a implantação da descentralização das ações de vigilância sanitária em município.  
Nível de 
avaliação Dimensão Critério 

Classificação do grau de implantação 
Incipiente Parcialmente Implantado Implantado 

2. 
Organização 
das práticas 
de Vigilância 
Sanitária 

2.Vigilância de 
alimentos (BRASIL, 
1988, inciso II, art 
200; (Lei 1990 inciso 
VIII, art 6º) 
 

Realização de Vigilância e 
controle sanitário nos 
estabelecimentos de 
alimentos 

Não realiza ou 
realiza controle 
sanitário dos 
estabelecimentos 
que comercializam 
alimentos. 

Realiza controle sanitário 
dos estabelecimentos que 
comercializam e distribuem 
alimentos e esporadicamente 
monitora a qualidade de 
alimentos. 

Realiza controle sanitário dos 
estabelecimentos que produzem, 
comercializam e distribuem alimentos 
e monitora a qualidade dos alimentos. 

3.Vigilância de 
medicamentos 
(BRASIL, 1988, 
inciso VI,VII, IX art 
6º) 
 

Realização de vigilância e 
controle sanitário nos 
estabelecimentos de 
medicamentos. 

Realiza controle 
dos 
estabelecimentos 
que comercializam 
medicamentos.  

Realiza controle dos 
estabelecimentos que 
comercializam e distribuem 
medicamentos. 

Realiza controle dos estabelecimentos 
que produzem, comercializam e 
distribuem medicamentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

90
 

 

 
Matriz de critérios para avaliar a implantação da descentralização das ações de vigilância sanitária em município.  

Nível de 
avaliação Dimensão Critério 

Classificação do grau de implantação 
Incipiente Parcialmente Implantado Implantado 

2. 
Organização 
das práticas 
de vigilância 
Sanitária 

 
4.Vigilância de 
estabelecimentos de 
saúde e relacionados a 
saúde (BRASIL, 
1990, inciso VII art 
6º) 
 

Realização da vigilância 
sanitária nos 
estabelecimentos de saúde, 

Não realiza 
controle. 

Realiza controle sanitário 
em 50% dos consultórios da 
atenção básica e unidades 
com internação e realização 
de cirurgias eletivas. 

Realiza controle sanitário em 80% 
consultórios da atenção básica e clínicas 
especializadas, unidades com internação, 
urgência e emergência. 

Realização da vigilância 
sanitária nos 
estabelecimentos de apoio 
diagnóstico; 

Não realiza. 

Realiza controle sanitário 
em 50% dos laboratórios 
clínicos, citopatológico e 
histopatológico 

Realiza controle sanitário em 80% dos 
laboratórios (clínicos, cito e 
histopatológicos) e serviços de imagens. 

Realização da vigilância 
sanitária nos 
estabelecimentos de 
interesse à saúde; 

Não realiza ou 
realiza o 
controle 
sanitário 
apenas de 
serviços de 
embelezament
o sem 
responsável 
técnico  

Realiza controle sanitário 
em 50% dos serviços de 
embelezamento com e  sem 
responsável técnico escolas, 
creches e de atividades 
físicas. 

Realiza controle sanitário em 80%  dos 
serviços de embelezamento com  e sem 
responsável técnico, atividades físicas, 
clínicas de fisioterapia clubes e piscinas. 
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Matriz de critérios para avaliar a implantação da descentralização das ações de vigilância sanitária em município.  
Nível de 
avaliação Dimensão Critério 

Classificação do grau de implantação 
Incipiente Parcialmente Implantado Implantado 

2. 
Organização 
das práticas 
de Vigilância 
Sanitária 

5.Vigilância de 
ambientes (BRASIL, 
1990, inciso V e VIII 
art 6º; inciso VI, 
art.18) 
 

Realização da vigilância 
sanitária da qualidade da 
água para consumo humano 
(BRASIL, 1990, inciso VIII 
art 6º); 

Não Realiza 

Realiza cadastramento de 
50% das fontes alternativas 
e sistemas de fornecimento 
de água para consumo 
humano. 

Realiza cadastramento de 80% e coleta 
de água  de 80% das fontes alternativas e 
sistemas de fornecimento de água para 
consumo humano. 

Realiza a vigilância da 
qualidade da água dos 
estabelecimentos de saúde. 

Não Realiza  

Realiza vigilância da 
qualidade da água de forma 
esporádica em apenas 30% 
das unidades de saúde 
inspecionadas. 

Realiza a vigilância da qualidade da água 
de 80% das unidades de saúde 
inspecionadas, tais como serviços de 
hemodiálise, unidades hospitalares.;  

Realização de vigilância de 
ambientes de trabalho com 
vistas a proteção da saúde 
do trabalhador (BRASIL, 
1990, inciso art 6º; inciso 
VI, art.18) 

Não realiza  Realiza de forma esporádica 
e em parceria com o estado 

Realiza vigilância de ambientes de 
trabalho com vistas à proteção da saúde 
do trabalhador em parceria com 
CEREST.  
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Matriz de critérios para avaliar a implantação da descentralização das ações de vigilância sanitária em município.  
Nível de 
avaliação Dimensão Critério 

Classificação do grau de implantação 
Incipiente Parcialmente Implantado Implantado 

2. 
Organização 
das práticas 
de vigilância 
Sanitária 

6.Atendimentos às 
urgências/denúncias. 

Resolução das queixas que 
chegam à Vigilância 
sanitária. 

Não investiga 
ou apenas 
encaminha 
para o órgão 
estadual. 

Investiga 50 a 80% das 
queixas, mas não finaliza os 
processos. 

Investiga 80 a 100% as urgências/ 
denúncias que chegam à Vigilância 
sanitária, utilizando-se inclusive das 
parcerias com outros órgãos para 
concluí-los, ou, quando necessário,  
encaminha-os, a outros setores/órgãos 
responsáveis. 

Não investiga 

Não investiga, comunica e 
repassa para a VISA 
estadual as queixas técnicas 
dos produtos pós-
comercializados. 

Investiga com apoio do estado às queixas 
técnicas dos produtos, pós-
comercializados provenientes das 
informações das farmácias notificadoras. 
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Matriz de critérios para avaliar a implantação da descentralização das ações de vigilância sanitária em município.  
Nível de 
avaliação Dimensão Critério 

Classificação do grau de implantação 
Incipiente Parcialmente Implantado Implantado 

2. 
Organização 
das práticas 
de Vigilância 
Sanitária 

7  Realização de 
atividades de 
informação, educação 
e comunicação; 
(BRASIL, 2001; 
BRASIL 2003, inciso 
IX , art.4º) 
 

Realização de atividades 
informativas (BAHIA, 
2006,  § 2º, Art.5º ); 

Realiza 
atividade de 
informações 
nos momentos 
de inspeção 

Realiza atividade de 
informação nos momentos 
de inspeção e em palestras 
quando convidado. 

Realiza atividade de informação nos 
momentos de inspeção e em palestras 
com os proprietários e responsáveis 
técnicos e quando convidado pela 
sociedade civil  

Realização de atividades 
educativas (BAHIA, 2006, 
Art.5º);  

Realiza 
atividade de 
educação 
sanitária junto 
às equipes de 
PACS e PSF 

Realiza atividade de 
educação sanitária junto às 
equipes de PACS e PSF e 
em escolas 

Realiza atividade de educação sanitária 
junto às equipes de PACS e PSF e em 
escolas e nas atividades em datas 
comemorativas. 

Realização e incorporação 
de atividades de 
comunicação (BAHIA, 
2006, § 1º, Art.5º ) ; 
.  

Não realiza 
atividades de 
comunicação. 

___________ 

Realiza atividades de comunicação 
decorrentes de produtos publicitários do 
Nível Estadual e Federal, produz 
cartilhas e participa regularmente de 
programas de rádio/televisão/carro de 
som; auto falante local(radio 
comunitária). 

Não incorpora 
tecnologia de 
comunicação 
social no 
trabalho de 
VISA. 

___________ Incorpora práticas de comunicação 
social. 
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Matriz de critérios para avaliar a implantação da descentralização das ações de vigilância sanitária em município.  

Nível de 
avaliação Dimensão Critério 

Classificação do grau de implantação 
Incipiente Parcialmente Implantado Implantado 

2. Organização 
das práticas de 
vigilância 
Sanitária 

 

Existência de espaço físico 
de VISA (BAHIA, 2006, 
Art. 3º). 

Não possui 
espaço próprio. 

Instalações físicas com 
espaço inadequado  
(cadeiras, banheiro, água 
potável) sem conforto 
térmico.  

Instalações físicas espaço adequado 
com conforto mínimo (cadeiras, 
banheiro, água potável e garantia de 
sigilo) conforto térmico e espaço 
adequado.  

Atendimento ao público 
 

Atendimento ao 
público em 
apenas dois ou 
três dias da 
semana. 

Atendimento ao público em 
horário irregular. 

Atendimento ao público em horário 
regular. 
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Anexo 2 
 
Matriz apresentada aos especialistas no primeiro momento da Conferencia de Consenso sobre 
à imagem-objetivo da descentralização da VISA. Salvador, 2006 
 

Critérios  Nota Justificativa 
1ª Dimensão: Gestão Municipal
Existência de componente relacionado com a VISA no Plano 
Municipal de Saúde1 

  

Existência de Plano de Ação de Vigilância Sanitária6    
Existência de código sanitário municipal7   
Existência de lei que cria a VISA 2   
Existência de Equipe Técnica quantitativamente adequada8   
Existência de Lei de planos de cargos e salários para a Vigilância 
Sanitária9 

  

Tipo de contrato de trabalho dominante dos profissionais que 
exercem atividade de VISA10 

  

Existência de pessoal especializado para execução de ação de 
responsabilidade municipal11,3 Ex: laboratórios de citopatologia; 
serviço de radiologia médica... 

  

Capacitação da Equipe12    
Consulta/submissão ao Conselho Municipal de Saúde de temas 
de VISA de interesse popular 

  

Convocação de Conferência Municipal sobre temas de relevância 
pública de Vigilância Sanitária. 

  

                                                 
NOTAS EXPLICATIVAS 
6 Lei n.º 8080 19 de setembro de 1900 Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, e dá outras providências.Sessão II- Da 
Competência, Art.18 –“ À direção municipal do SUS compete”: Inciso I –“ planejar, organizar e avaliar as 
ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde.” 
7 Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988 Art. 30 – “Compete aos municípios: Inciso I- 
Legislar sobre assuntos de interesse local; Inciso II – suplementar a legislação federal e estadual no que 
couber;” 
8 Portaria Federal n.º 01 de 03 de janeiro de 2002 que regulamenta a transferência fundo a fundo para 
financiamento de ações de VISA, de média e alta complexidade, executadas pelos estados, municípios e Distrito 
Federal Art.7º, Inciso III “Possuir equipe técnica cuja composição corresponda às necessidades de cobertura 
local.” 
9 Lei n.º 8.142 de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde (SUS} e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e 
dá outras providências. Art. 4º “Para receberem os recursos, de que trata o art.3º desta lei, os municípios, os 
estados e o Distrito Federal deverão contar com”: Inciso VI – “Comissão de elaboração do Plano de carreiras, 
cargos e salários (PCCS), previsto o prazo de dois anos para sua implantação”. 
10 O tipo de contrato desejável esperado como dominante, para os profissionais de VISA em municípios com 
descentralização implantada é através de concurso público. 
11 Portaria Federal N.º01 de 03 de janeiro de 2002 que regulamenta a transferência fundo a fundo para 
financiamento de ações de VISA, de média e alta complexidade, executadas pelos estados, municípios e Distrito 
Federal Art.7º, Inciso II “Comprovar capacidade técnica de execução das ações de VISA por nível de 
complexidad.”. 
12 Portaria GM N.º2.473, de 29 de dezembro de 2003, Estabelece as normas para a programação pactuada das 
ações de Vigilância Sanitária no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, fixa a sistemática de financiamento e 
dá outras providências Art. 4º, Inciso X – “Coordenar e implementar, no seu âmbito de atuação ,o Plano 
Municipal de desenvolvimento e capacitação de recursos humanos em VISA em consonância com a Política de 
Recursos Humanos do SUS, tendo como referencia os riscos sanitários, a realidade local e a demanda do 
Município”. 
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Critérios  Nota Justificativa 

Nível de informação sobre vigilância Sanitária dos Membros do 
Conselho Municipal de Saúde 

  

Existência de Ouvidoria13    
Articulação com as Vigilâncias Epidemiológica, Ambiental, Saúde 
do Trabalhador; setor de zoonoses, laboratório de saúde 
pública14 

  

Articulação com os Serviços de saúde15   
Fluxo de informação entre gestor municipal e a VISA16   
Articulação com outros níveis do sistema de Vigilância Sanitária17   
Realização de Ações intersetoriais18   
Existência de órgão (departamento, coordenação, divisão) de 
Vigilância Sanitária19  

  

Existência de práticas de planejamento situacional em vigilância 
sanitária1 

  

Existência de práticas de avaliação em vigilância sanitária 14   
Utilização de produtos do monitoramento e avaliação na gestão    
Existência de sistema de cadastro de estabelecimentos de 
interesse da VISA20 

  

Oferta de ações programáticas21   
 
 
 
 
 

                                                 
13 Portaria GM N.º2.473, de 29 de dezembro de 2003, Estabelece as normas para a programação pactuada das 
ações de Vigilância Sanitária no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, fixa a sistemática de financiamento e 
dá outras providências Art. 4º Inciso XII –“ Fomentar o desenvolvimento de ouvidorias”. 
14 Lei Estadual N.º3. 982 de 29 de dezembro de 1981 Dispõe sobre o Subsistema de Saúde do Estado da Bahia, 
aprova a legislação básica sobre promoção, proteção e recuperação da saúde e dá outras providências. TÍTULO 
VII Da Vigilância Sanitária. CAPÍTULO I Das Disposições Preliminares. Art.131 “Os serviços de vigilância 
sanitária deverão manter estreito entrosamento com o serviço de vigilância epidemiológica, bem como apoiar-se 
na rede de laboratório de saúde pública, a fim de permitir uma ação coordenada e objetiva na solução e 
acompanhamento dos casos sob controle”. 
15 Espera-se como desejável os municípios realizem ações com a auditoria e o setor de regulação do SUS. 
16 Espera-se como desejável um fluxo de informação ágil, bem definido, cujas informações chegam em tempo 
hábil. 
17 Espera-se como desejável que o município envie mensalmente seus dados de VISA para nível Estadual e 
receba feedback das informações geradas. 
18 Documento-Base para a Elaboração do PDVISA p.10 “...a intersetorialidade deverá ser adotada como 
prática de gestão, ao permitir o estabelecimento de espaços compartilhados para o desenvolvimento das ações e 
serviços de saúde, tanto no âmbito da saúde, como na relação com outros setores governamentais e não-
governamentais”. 
19 Portaria Federal N.º01 de 03 de janeiro de 2002. Regulamenta a transferência fundo a fundo para 
financiamento de ações de VISA, de média e alta complexidade, executadas pelos estados, municípios e Distrito 
Federal Art.7º, Inciso IV “Comprovar existência de estrutura administrativa responsável pelas ações de VISA.” 
20 Portaria GM N.º2.473, de 29 de dezembro de 2003. Estabelece as normas para a programação pactuada das 
ações de Vigilância Sanitária no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, fixa a sistemática de financiamento e 
dá outras providências Art. 4º “Compete aos municípios a gestão do componente municipal do subsistema 
nacional de VISA, incluindo as seguintes ações”: Inciso V – “Manter permanentemente atualizados todos os 
cadastros de interesse da VISA”. 
21 Espera-se como desejável para um município com grau máximo de implantação em vigilância sanitária que 
execute ações de acordo com o seu perfil de riscos decorrente dos processos produtivos e por prioridade. 
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Critérios  Nota Justificativa 
Suficiência de recursos para custeio das ações de VISA22,23   
Existência de conta bancária exclusiva para a VISA 24   
Existência de assessoria jurídica 25   
2ª. Dimensão: Organização das práticas de vigilância Sanitária
Utilização de roteiros padronizados de inspeção   
Utilização de equipamentos tais como termômetro, recipiente 
para coleta de produtos, EPIs26 

  

Realização de Vigilância e controle sanitário nos 
estabelecimentos de alimentos27 

  

Realização de vigilância e controle sanitário nos 
estabelecimentos de medicamentos28 

  

Realização de vigilância e controle sanitário nos 
estabelecimentos de saneantes, cosméticos, produtos médicos e 
correlatos29, 25 

  

Realização da vigilância sanitária nos estabelecimentos de 
saúde30 

  

Realização da vigilância sanitária nos estabelecimentos de apoio 
diagnóstico25 

  

Realização da vigilância sanitária nos estabelecimentos de 
interesse à saúde24 

  

Realização da vigilância sanitária da qualidade da água para 
consumo humano 22 

  

 
                                                 
22 Portaria Federal N.º01 de 03 de janeiro de 2002. Regulamenta a transferência fundo a fundo para 
financiamento de ações de VISA, de média e alta complexidade, executadas pelos estados, municípios e Distrito 
Federal Art.10 “A contrapartida, das Unidades Federadas e dos Municípios, aos recursos federais repassados 
deverá ser de valor equivalente a, no mínimo, os mesmos percentuais dos orçamentos estadual e municipal 
destinados a ações de VISA, no ano anterior”. 
23 Portaria GM N.º2.473, de 29 de dezembro de 2003. Estabelece as normas para a programação pactuada das 
ações de Vigilância Sanitária no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, fixa a sistemática de financiamento e 
dá outras providências Art. 4º, Inciso VII “Aplicar os recursos financeiros que lhe forem repassados, 
exclusivamente, na consecução das atividades de VISA; VIII – Assegurar a contrapartida de recursos 
financeiros, na forma estabelecidas no artigo 9º”. 
24 Portaria Federal N.º01 de 03 de janeiro de 2002. Regulamenta a transferência fundo a fundo para 
financiamento de ações de VISA, de média e alta complexidade, executadas pelos estados, municípios e Distrito 
Federal Art.7º, Inciso V – “Comprovar abertura de conta específica vinculada ao Fundo Municipal de Saúde”. 
25 I Conferência Nacional de Vigilância Sanitária Relatório Final: Brasília 2001 –“120.Garantir para a 
Vigilância Sanitária, nas três  esferas de governo, assessoria jurídica própria e capacitada para atuar nas 
questões relacionadas ao Direito Sanitário e ao Direito Administrativo.” 
26 I Conferência Nacional de Vigilância Sanitária Relatório Final: Brasília 2001 – “119.Garantir infra-
estrutura física adequada e equipamentos necessários à realização das ações de vigilância sanitária, incluindo 
equipamentos de proteção individual e coletiva, de acordo com as necessidades e especificidades”. 
27 Constituição da República Federativa do Brasil 1988, de 05 de outubro de 1988. Art. 200, Inciso VI 
“Fiscalizar e Inspecionar alimentos, compreendendo o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e 
águas para consumo Humano”. 
28 Constituição da República Federativa do Brasil 1988, de 05 de outubro de 1988. Art. 200, Inciso I 
“Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da 
produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos”. 
29 Portaria Federal n.º1.565 de 26 de agosto de 1994. Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e sua 
abrangência, esclarece as bases para a descentralização da execução de serviços e ações de vigilância em saúde 
no âmbito do SUS. Art. 6º, Inciso – IV “Medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros de interesse 
para a saúde”. 
30 Portaria Federal n.º1.565 de 26 de agosto de 1994. Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e sua 
abrangência, esclarece as bases para a descentralização da execução de serviços e ações de vigilância em saúde 
no âmbito do SUS Art.6º, Inciso – VI “Serviços de assistência à saúde”. 
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Critérios  Nota Justificativa 
Realização da vigilância da qualidade da água dos 
estabelecimentos de saúde22 

  

Realização de vigilância de ambientes de trabalho com vistas a 
proteção da saúde do trabalhador 31 

  

Resolução das queixas que chegam à Vigilância sanitária   
Realização de atividades de informação 32   
Realização de atividades de educação 27   
Realização e incorporação de atividades de comunicação27   
Existência de espaço físico de VISA    
Atendimento ao público   

                                                 
31 Portaria Federal N.º1.565 de 26 de agosto de 1994. Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e sua 
abrangência, esclarece as bases para a descentralização da execução de serviços e ações de vigilância em saúde 
no âmbito do SUS Art.4º, Inciso V “Ambiente e processo de trabalho, e saúde do trabalhador”. 
32 Portaria GM N.º2.473, de 29 de dezembro de 2003. Estabelece as normas para a programação pactuada das 
ações de Vigilância Sanitária no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS fixa a sistemática de financiamento e 
dá outras providências Art.4º, Inciso IX “Desenvolver as atividades de informação, educação e comunicação em 
VISA”. 
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SUGESTÕES E NOVOS CRITÉRIOS 
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Anexo 3 

 
Tabela 4 - Valores das médias e desvios-padrão conferidos por especialistas em Vigilância 
Sanitária (VISA) que participaram da Conferência de Consenso sobre critérios de 
identificação da imagem-objetivo para avaliação da descentralização da VISA nas 
subdimensões da legislação, planejamento, recursos humanos e participação social da 
dimensão Gestão, Municipal. Salvador, 2006. 
 

 
Critérios  

 
1º momento 2º momento 3º momento 

 
Média 

 
DP 

 
Média 

 
DP Média DP 

1.Existência de Componente relacionado com a VISA no 
Plano Municipal de Saúde. 7,4 0,8 9,1 1,4 9,5 0,8 

2.Existência de Plano de Ação de VISA. 7,7 0,4 9,6 1,0 9,7 0,8 
3.Existência de práticas de avaliação que.incorporem 
resultados do monitoramento de. Indicadores 
utilizados pela gestão da VISA. 

6,3 3,6 7,2 3,3 7,8 3,9 

4.Utilização de produtos do monitoramento e 
indicadores de avaliação na gestão. 6 3,5 7,4 3,5 7,0 3,8 
5.Existência de instrumento legal que cria taxas da 
Vigilância Sanitária.  5,6 3,4 1,8 3,7 7,7 2,6 

6.Existência de Código Sanitário Municipal. 7,1 1,2  6 2,9   - -  
7.Existência de Equipe Técnica que atenda as necessidades 
do município. 7,6 0,8 7,3 1,5 9,7 0,5 
8.Existência de Profissionais para a VISA no PCCS da 
SMS. 4,9 4,4 3,7 3,8 7,2 4,0 
9.Tipo de contrato de trabalho, carga horária, e tempo 
de serviço dos profissionais que exercem atividade de 
VISA na equipe. 

7,2 1 8,6 3,3 7,5 3,8 

10.Existência de apoio de pessoal capacitado para 
execução de ação de maior complexidade. 7,1 0,9 7,3 3,2 9,0 0,9 
11.Existência de política de qualificação profissional para 
os recursos humanos da VISA. 7,2 1,3 8,8 3,3 9,5 0,8 
12.Consulta submissão ao CMS sobre temas de VISA 
de interesse da população 6,7 1,5  7,7 3,2  7,2 4,0 
13.Monitoramento do Plano de Ação de Visa pelo 
CMS.  - -   7,7 3,2 7,7 3,8 
14.Temas de Visa nas Conferências Municipais de 
saúde. 5,7 3,5 4,3 4,3 6,7 3,4 
15.Componente de VISA na capacitação dos 
conselheiros e gestores de saúde. 6,1 1,7 6,2   3,7 7,3 3,7 
16.Temas de Visa no Conselho Municipal de Saúde.  - -  6,2 3,7 7,3 3,7 
17.Existência de serviço de acolhimento de denúncias. 5,4 2,3 6,2 4,1 9,2 1,0 
Legenda: Consenso; Elevado Consenso; Dissenso; Grande Dissenso; Muito Importante; Importante; Pouco importante. 
Em negrito os critérios que não fizeram parte do matriz final. 
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Anexo 4 
 
Tabela 5 - Valores das médias e desvios-padrão conferidos por especialistas em Vigilância 
Sanitária (VISA) que participaram da Conferência de Consenso sobre critérios de 
identificação da imagem-objetivo para avaliação da descentralização da VISA nas 
subdimensões da estrutura, integração com o SUS e financiamento da dimensão Gestão, 
Municipal. Salvador, 2006.  
 

 
Critérios  

 
1º momento 2º momento 3º momento 

 
Média 

 
DP 

 
Média 

 
DP Média DP 

18. Existência de órgão/serviço (departamento, 
coordenação, divisão) de Vigilância Sanitária. 9,3 1,1 8,4 3,2 10 0,0 
19.Existência de espaço físico adequado para a equipe 
desenvolver as suas atividades de VISA. 6,8 1,1 9,1 1,2 9,3 0,8 
20.Ações integradas com as Vigilâncias 
Epidemiológica, Ambiental, Saúde do Trabalhador. 5,8 3,6 7,4 3,1 7,7 1,9 
21.Articulação em tempo hábil com o laboratório de 
saúde pública. -   - - -  9,3 1,2 
22.Articulação com os Serviços de Auditoria e 
Regulação. 6 3,7 7,7 1,7 7,8 1,5 
23.Fluxo interno de circulação da informação nas relações 
entre gestor municipal e a VISA 7,4 0,8 7,3 3,2 8,8 1,0 
24.Articulação no desenvolvimento de ações conjuntas 
e integração com os níveis regional, estadual e nacional 
do sistema de Vigilância Sanitária. 

7,1 1,2 7,6 3,1 9,0 1,3 

25.Realização de Ações conjuntas/intersetoriais com as 
secretarias da Agricultura; Meio Ambiente; Infra-
Estrutura; Uso, Ocupação e Ordenamento do Solo; 
Defesa Civil, Polícia e Ministério Público. 

6,0 3,6 7,4 3,0 8,7 1,5 

26.Existência de práticas de planejamento sistemático, 
integrado como rotina, nos serviços de vigilância sanitária. 5,2 4,6 8,4 2,1 9,3 1,0 
27.Existência de sistema informatizado de cadastro de 
estabelecimentos de interesse da saúde 7,6 0,8 8,9 0,7 10,0 0,0 
28.Existência de fonte financeira regular de recurso 
exclusivo para custeio das despesas da VISA. 7,2 1,0 6,8 4,0 9,2 1,0 

29.Existência de conta bancária exclusiva para a VISA  7,2 1,1 6,6 4,0 7,8 3,9 
30.Acompanhamento/controle dos recursos financeiros 
pelo coordenador da VISA. - - - - 9,5 0,8 
31.Existência de autonomia na gestão financeira dos 
recursos da VISA. - - - - 9,2 1,0 
32.Abertura e condução de processo administrativo 
sanitário. - - - - 7,8 3,9 

33.Acesso à assessoria jurídica de um dos níveis do 
sistema: municipal, regional, estadual ou nacional. 6,8 1,8 8,0 3,3 7,8 3,9 

Legenda: Consenso; Dissenso; Grande Dissenso; Muito Importante; Importante; Pouco importante. 
Em negrito os critérios que não fizeram parte do matriz final. 
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Anexo 5 
 
Tabela 6 - Valores das médias e desvios-padrão conferidos por especialistas em Vigilância 
Sanitária (VISA) que participaram da Conferência de Consenso sobre critérios de 
identificação da imagem-objetivo para avaliação da descentralização da VISA na dimensão 
Organização das Práticas de VISA. Salvador, 2006.  

Critérios  
1º momento 2º momento 3º momento 

Média DP Média DP Média DP 
1.Utilização de roteiros padronizados de inspeção 7,7 0,4 8,7 1,6 9,2 1,0 
2.Utilização de protocolos operacionais padronizados 
para o trabalho em vigilância sanitária  - -  -  -  9,0 1,5 
3.Utilização de equipamentos de proteção individual. 7,4 0,8 8,2 3,3 9,2 1,0 
4.Utilização de computador com acesso a internet e 
veículo adequado as ações de visa. 7,4 0,8 8,2 3,3 9,2 1,0 
5.Realização de controle sanitário de alimentos no âmbito 
de sua competência. 7,3 1,5 9,6 1,0 10,0 0,0 
6.Realização de controle sanitário de medicamentos no 
âmbito de sua competência. 7,6 0,8 9,4 1,1 10,0 0,0 
7.Realização de controle sanitário de cosméticos no 
âmbito de sua competência. 7,2 1,3 9,4 1,1 9,7 0,8 
8.Realização de controle sanitário de saneantes no âmbito 
de sua competência. -   - -   - 9,7 0,8 
9.Realização de controle sanitário de produtos médicos no 
âmbito de sua competência. -  -  -  -  9,7 0,8 
10.Realização de controle sanitário de produtos 
saneantes, cosméticos, produtos médicos de sua 
competência. 

-  -  -  -  8,0 4,0 

11.Realização de controle sanitário nos serviços no âmbito 
de saúde de sua competência. 7,6 0,8 9,3 1,1 9,7 0,8 

12.Realização de controle sanitário nos serviços de apoio 
diagnóstico no âmbito de sua competência. 7,2 1,3 8,3 3,3 10,0 0,0 

13.Realização de controle sanitário nos serviços de 
interesse à saúde no âmbito de sua competência. 7,1 1,6 9,2 1,2 9,7 0,8 

14.Realização da vigilância da qualidade da água para 
consumo humano  6,8 1,9 9,3 1,1 9,3 1,0 
15.Realização da vigilância da qualidade da água dos 
serviços de saúde 7,1 1,1 6,1 4,7 8,7 2,2 
16.Realização de vigilância e controle sanitário de 
ambientes de trabalho com vistas a proteção da saúde do 
trabalhador no âmbito de sua competência. 

7,4 0,8 9,2 1,3 9,3 1,0 

17.Participação na equipe de investigação de agravos 
com o nível regional/estadual e/ou nacional.  -  - -  -  7,0 3,9 
18.Encaminhamento das queixas que chegam à Vigilância 
Sanitária aos setores responsáveis / competentes. 7,7 0,4 8,4 3,3 9,5 0,8 
19.Atendimento ao público com profissionais de visa 
qualificados. 6,1 3,6 8,3 1,1 9,3 0,8 
20.Realização de atividades informativas para os 
profissionais da saúde.  7,4 0,8 7,7 3,0 9,5 0,8 

21.Realização de atividades de educação  7,4 0,8 7,8 1,2 9,3 1,0 
22.Realização de atividades de comunicação e informação 
de risco para a população. 7,3 0,8 7,9 1,2 9,5 0,8 

23.Oferta de ações programáticas 7,3 1,0  - -  -  -  
Legenda: Consenso; Elevado Consenso; Dissenso; Grande Dissenso; Muito Importante; Importante; Pouca importância. 
Em negrito os critérios que não fizeram parte do matriz final. 
 


