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• VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
      A vigilância em saúde é um processo complexo que articula o 

“enfoque populacional” (promoção) com o “enfoque de risco” 
(protecção) e o enfoque clínico (assistência), constituindo-se 
de fato uma forma de pensar e de agir em saúde, ou seja, 
uma referência para a formulação de propostas e uma 
estratégia de organização de um conjunto heterogéneo de 
políticas e práticas que assumem configurações específicas de 
acordo com a situação de saúde das populações em cada país, 
estado ou município (territórios). 



• V. EPIDEMIOLÓGICA & VIGILÂNCIA EM SAÚDE  

     

    A vigilância epidemiológica assume um papel 
importante, sobretudo no que diz respeito às normas e 
procedimentos técnicos. De uma forma abrangente ela 
tem sido entendida como vigilância em saúde, que na 
verdade é um campo mais amplo, do qual a vigilância 
epidemiológica faz parte. 

 

 



A vigilância epidemiológica deve fornecer orientação técnica 

permanente para os profissionais de saúde que têm a 

responsabilidade de decidir sobre a execução de acções de 

controlo de doenças e agravos, tornando disponíveis, para esse 

fim, informações actualizadas sobre a ocorrência dessas doenças 

e agravos, bem como dos factores que a condicionam. 

 

Subsidiariamente, a vigilância epidemiológica constitui-se 

importante instrumento para o planeamento, organização e 

operacionalização dos serviços de saúde, bem como a 

normalização das actividades técnicas correlacionadas. 



 

Funções específicas de Vigilância Epidemiológica 
 

Elaboração de normas e procedimentos (definição de casos,    

notificação, regulamentos… 

Colecta de dados;  

Processamento dos dados colectados; 

Análise e interpretação dos dados processados; 

Recomendação das medidas de controle apropriadas; 

Promoção das acções de controle indicadas; 

Avaliação da eficácia e efectividade das medidas adoptadas; 

Divulgação de informações pertinentes. 

 



Vigilância Sanitária – Conceito de fiscalização 

um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou 

prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 

decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de 

bens e da prestação de serviços de interesse da saúde 

• O controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se 

relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da 

produção ao consumo; 

• O controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou 

indiretamente com a saúde.” 

 



Instrumentos de Vigilância 
 

Regulamento Sanitário Internacional 

 

Manual de Vigilância da OMS 

Manual de vigilância da saúde das populações expostas 

…,… 

 

Vigilância Integrada das Doenças e Resposta – VID – R 

 

…,… 



Economia & Saúde 
 

Eficiência, efetividade 

 

Valor e comportamento  na produção e consumo da saúde e 

assistência médica 

…,… 



Planejamento e vigilância 
 

 Onde 

estamos? 
Onde 

queremos ir? 

Como 

chegar lá? 

•Que tipo de 

organização somos? 

•Quais os nossos 

problemas? 

•Quais são os nossos 

recursos (políticos, 

tecnológicos, 

organizacionais) ? 

Quais os nossos objetivos e 

metas? 

Em que questões estaremos 

atuando? 

Que ações pretendemos 

desenvolver?  

Quem  são nossos 

aliados e opositores? 

Quais serão nossas 

estratégias para 

viabilizar nossas 

propostas? 



 

 

“Se não se sabe onde se quer ir 

não importa o caminho que se 

toma para chegar” 
  

  

 

(Alice no pais das maravilhas Apud Motake: Convirtiendo el 

monstruo en aliado)  


