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RESUMO
A partir dos avanços conceituais no campo da Epidemiologia, e das conquistas políticas e
sociais da década de 1980 pelo movimento da Reforma Sanitária, a Lei Orgânica da Saúde
amplia o objeto de atuação da Vigilância Epidemiológica incluindo além das doenças
transmissíveis os fatores condicionantes e determinantes de saúde, em consonância com a
proposta do novo modelo assistencial da Vigilância em Saúde. No entanto, considerando a
história das práticas de vigilância em Saúde Pública caracterizadas como autoritárias,
centralizadas, hierarquizadas, desarticuladas dos serviços de saúde e com vinculação estrita a
interesses econômicos e políticos, e com a hegemonia do modelo biomédico, a ampliação da
concepção de VE por gestores, trabalhadores e população e a mudança das suas práticas se
constitui num grande desafio para o SUS. Este estudo analisa a concepção dos gestores sobre
VE no âmbito municipal, considerando concepção como um filtro que determina uma forma
de ver o mundo, construído pela vida individual e coletiva dos sujeitos sociais. Dessa forma, a
análise assume uma perspectiva socio-histórica das práticas de VE. Traça-se, no primeiro
capítulo, a trajetória das práticas de vigilância aplicadas à saúde a partir da historicidade de
Foucault, baseada nas relações de poder, e no segundo capítulo a evolução conceitual da VE e
sua trajetória no Brasil. A metodologia utilizada é a análise de conteúdo do tipo temática,
sendo que os sujeitos da pesquisa foram oito gestores da VE dos municípios baianos que
foram, dentro da sua macrorregião, melhor avaliados quanto a sua capacidade de gestão em
um projeto maior, do qual esta monografia é um recorte. O estudo mostra que os cargos de
gestor da VE nos municípios pesquisados são ocupados majoritariamente por mulheres
(85,7%) e que estas são em sua maioria enfermeiras (50%). Os resultados revelam que todas
as gestoras apresentam uma concepção restrita de VE, pois limitam o seu objeto ao controle
das doenças transmissíveis, sem considerar nos seus discursos os agravos não-transmissíveis,
seus fatores de risco e a análise da situação de saúde do município, conforme sugerido pela
Lei nº 8.080/90. No entanto, o trabalho também evidencia avanços, à medida que algumas
gestoras-enfermeiras rompem com a concepção tradicional de VE no que tange à articulação
da VE às práticas de saúde no município. Enquanto que as demais gestoras compreendem que
a vigilância se dá apenas no âmbito central, imprimindo às práticas de VE um caráter
marcadamente técnico-burocrático, as gestoras-enfermeiras identificam como necessário o
compartilhamento das ações de vigilância pelos diversos atores (equipe de VE, profissionais
dos serviços e população). Os resultados são, entretanto, preocupantes, considerando a
posição estratégica da VE para a consolidação do SUS, visto que mesmo a concepção menos
restrita das gestoras-enfermeiras está longe de incorporar a ampliação da atual definição de
VE, que enfatiza o monitoramento e atuação sobre as condições de vida, através do
fortalecimento da capacidade individual e coletiva para lidar com a multiplicidade dos
condicionantes da saúde.

Palavras-chave: Concepção; Vigilância Epidemiológica; Gestão; Descentralização.
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1 INTRODUÇÃO

Foi com o sucesso da Campanha Mundial de Erradicação da Varíola (CEV),
organizada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) entre 1966 e 1980, que a Vigilância
Epidemiológica se configurou e alcançou reconhecimento internacional no controle das
doenças transmissíveis.
A experiência adquirida com a Campanha nos mais diversos contextos sanitários,
além de ter possibilitado a formulação e difusão do conceito de Vigilância Epidemiológica
(VE) da OMS, possibilitou a construção deste campo específico de saber na Saúde Pública,
consolidado no Brasil durante a década de 1970 com a criação do Sistema Nacional de
Vigilância Epidemiológica (SNVE).
O Brasil foi um dos países que experimentou o novo conceito de vigilância
epidemiológica formulado na CEV sob as orientações do programa da OMS, tendo realizado
nos estados da Bahia, do Paraná e de Minas Gerais ao mesmo tempo a etapa de ataque
(vacinação rápida em massa) e a etapa de vigilância e manutenção que seria subseqüente
(CHAGAS, 2008). Dessa forma, em vez de se fazer apenas a vacinação de toda a população,
esta ocorria paralelamente à organização de um sistema de notificação de casos que
possibilitava a detecção precoce dos surtos e um sistema de investigação dos mesmos,
assegurando a manutenção dos níveis imunitários alcançados durante a fase de ataque, e
garantindo a erradicação da doença.
Essas atividades, que se configuraram como Vigilância Epidemiológica, passaram a
enfatizar a notificação, a investigação e a contenção dos surtos identificados. Tal concepção se
baseava em um sistemático e minucioso levantamento de informações, a partir da notificação
e da investigação epidemiológica dos casos da doença, que visavam subsidiar as atividades
subseqüentes voltadas para o controle e erradicação de doenças transmissíveis (CHAGAS,
2008).
Em meados da década de 1960, durante o Programa de Erradicação de Varíola, a
OMS definiu o termo vigilância, abrangendo as seguintes atividades (FENNER et al, 1988, p.
474):
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coleta regular e sistemática de dados, devidamente complementados com
investigações e estudos especiais de campo;



análise e interpretação simultânea de dados de notificação e estudos;



início de atividades apropriadas e definitivas, incluídas as investigações de
campo, controle de epidemias, modificação de procedimentos operacionais
da campanha, recomendações relativas à vacinação, etc;



ampla distribuição, dos dados reunidos e interpretados às principais fontes
de notificação e a outros setores interessados nas atividades da luta contra a
varíola.

A incorporação da fase de vigilância e manutenção associada à etapa de ataque foi
considerada o principal responsável pelo sucesso da Campanha de Erradicação de Varíola no
mundo, em detrimento da Campanha Nacional contra a Varíola empreendida sem sucesso no
Brasil entre 1962 e 1966. Segundo Chagas (2008), a estratégia da Campanha Nacional não
exigia uma apuração minuciosa dos índices da doença, pois se baseava exclusivamente na
vacinação em massa e não na investigação epidemiológica dos casos detectados para
implementar as medidas de contenção dos surtos.
Foi devido ao mérito de ter colaborado com a erradicação de uma doença em escala
mundial, num momento de descrença quanto à possibilidade de se erradicar doenças, que a
VE desde a década de 1960 adquiriu um sentido estratégico, vinculando-se fortemente a
interesses políticos, ideológicos e econômicos. Paim (2003) aponta para o fato de que na
década de 1970, em meio a uma grave crise sanitária no País, as discussões sobre Vigilância
Epidemiológica ganhavam continuidade, consistência e contornos peculiares. A VE passava a
ocupar o topo na agenda do setor saúde e do próprio Estado, e desempenhar papel de destaque
na implementação de novos parâmetros conceituais para a Saúde Pública no País.
Seguindo a recomendação da OMS e da Organização Panamericana de Saúde
(OPAS), o Brasil, em 1975, dá o primeiro passo para a consolidação da Vigilância
Epidemiológica com a Lei nº 6.259/1975, que atribuía ao Ministério da Saúde (MS) a
coordenação das ações de controle de doenças transmissíveis “orientando a execução
inclusive quanto à vigilância epidemiológica, à aplicação da notificação compulsória, ao
programa de imunizações e ao atendimento de agravos coletivos à saúde” (BRASIL, 1975). A
Lei define VE como uma ação que compreende “as informações, investigações e
levantamentos necessários à programação e à avaliação das medidas de controle de doenças e
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de situações de agravos à saúde” (BRASIL, 1975).
Além disso, imprime às autoridades sanitárias responsáveis por esta ação um poder
de polícia ao instituir que “a autoridade poderá exigir e executar investigações, inquéritos e
levantamentos epidemiológicos junto a indivíduos e a grupos populacionais determinados,
sempre que julgar oportuno visando à proteção da saúde pública” (BRASIL, 1975).
No ano seguinte, esta lei foi regulamentada pelo Decreto nº 78.231/1976, que
estabelece normas relativas à notificação compulsória de doenças e organiza a vacinação e as
ações de VE, instituindo o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica e o Programa
Nacional de Imunizações (PNI). O SNVE é conformado mantendo-se a estrutura da CEV:
centralizadora, hierarquizada e autoritária, destinada ao controle de doenças transmissíveis.
O SNVE estava “organizado e disciplinado” em conformidade com o referido
decreto, sob a responsabilidade institucional do MS, das Secretarias Estaduais de Saúde e dos
territórios federais. Os municípios estavam completamente excluídos, pois naquele momento
não exerciam nenhuma ação como gestores de sistema de saúde, limitando-se, em poucos
casos, à mera administração de alguns serviços de assistência (SILVA JÚNIOR, 2004).
No entanto, na década seguinte, a conjuntura política de transição democrática
brasileira proporcionou a expansão dos espaços para inúmeras discussões acerca da estrutura
do sistema de saúde, principalmente sobre as formas de organização das ações e serviços
(ALBURQUEQUE, CARVALHO e LIMA 2002), tornando a estrutura do SNVE alvo de
críticas e, mais adiante, até incompatível com a nova organização política do País.
No contexto da redemocratização do Brasil, ocorreu em 1986 o evento mais
importante do século passado, do ponto de vista político-sanitário: a VIII Conferência
Nacional de Saúde. A grande relevância é dada, principalmente, por seu caráter democrático,
com intercâmbio entre diferentes atores sociais envolvidos no setor saúde (trabalhadores de
saúde, sindicatos, usuários) na construção da proposta de Reforma Sanitária brasileira. O seu
relatório final influenciou de forma significativa a elaboração e concretização das propostas
relativas à saúde na Constituição Federal de 1988, que instituiu o Sistema Único de Saúde
(SUS) (ALBUQUERQUE, CARVALHO e LIMA, 2002).
Mais adiante, após vários debates para regulamentar a implantação do SUS, foi
elaborada a Lei Federal nº 8.080 de 1990 (BRASIL, 1990) que dispõe sobre as condições para
a promoção, proteção e recuperação da saúde, implementando-se em seguida as constituições
estaduais e as leis orgânicas municipais. Em relação à Vigilância Epidemiológica, observa-se
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como parte das transformações ocorridas que na Lei nº 8.080/90 esta é concebida a partir de
uma concepção ampliada de saúde, incluindo a descentralização da vigilância epidemiológica
ao considerar o município como instância privilegiada para o desenvolvimento dessas ações.
A Vigilância Epidemiológica passa então a ser conceituada como:

O conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual
ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e
controle das doenças e agravos (BRASIL, 1990).

No entanto, mantém-se o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, conforme
estabelecido na Lei nº 6.259/1975 (ALBUQUERQUE, CARVALHO e LIMA, 2002), cuja
concepção de VE foca-se na atuação sobre doenças transmissíveis, através de programas
verticais, nos quais o âmbito municipal não possuía nenhuma atribuição, pois ainda não era
esfera de gestão. Isto passou a ser considerado, segundo Paim (2003), um "convívio
contraditório" para a legislação do SUS. Essa contradição vai ser reparada – pelo menos
legalmente – com a Portaria nº 1.399 de 1999, que impulsionou o processo de
descentralização da VE ao regulamentar as competências da União, estados, municípios e
Distrito Federal na área de epidemiologia e controle de doenças. Em 2004, esta portaria é
atualizada ao ser editada a Portaria nº 1.172, retirando-se a denominação epidemiologia e
controle de doenças, substituindo-a por Vigilância em Saúde, englobando a Vigilância
Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Vigilância Ambiental.
Silva Júnior (2004) aponta que naquela época (1999-2002) houve uma grande adesão
dos gestores dos estados e municípios, qual seja, 100% das secretarias estaduais e 86,3% das
secretarias municipais receberam a certificação para executar as ações de VE. Contudo, como
esse processo ocorreu de forma hierarquizada, normatizada e centralizada a partir de uma
decisão ministerial, ao mesmo tempo em que possibilitou compartilhar a gestão, originou
superposição, competição ou omissão na execução de ações, permeados por conflitos de
poder entre as três esferas de governo.
O estado da Bahia foi considerado, até o ano de 1997, um dos mais atrasados em
relação ao processo de descentralização da saúde no País. No período compreendido entre
1991 e 1994 a municipalização da saúde não fez parte da agenda de prioridade do governo da
época. Somente a partir de 1995 é que a descentralização foi incorporada na agenda de
governo, muito embora este processo estivesse permeado pelo jogo de interesses com relação
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à liberação de recursos, assim como pelos mecanismos de pressão impostos pela esfera
federal (GUIMARÃES, 2000).
Apesar de serem poucos os estudos que investigam a descentralização da VE (Tabela
1), pesquisas apontam que esse processo representa muito mais uma desconcentração de
ações, haja vista que a maioria dos municípios não está organizado para assumir efetivamente
a descentralização da VE (ARRETCHE, 2000; SANTOS, 2006), ou seja, não possui
capacidade de gestão.
Diante do exposto, a implementação da concepção ampliada de VE representa um
desafio, visto que, concordando com Santos (2010), rompe com um modelo de atenção à
saúde com enfoque biológico e centrado na atenção à doença. Também adota como paradigma
conhecer os fatores que determinam e condicionam o aparecimento de um agravo nos espaços
coletivos para implementar medidas eficazes de controle.
Tabela 1: Número de publicações indexadas em bases de dados virtuais das
Ciências em Saúde em Geral, segundo descritores, Abril 2011
Descritores
Vigilância
Vigilância Epidemiológica
Epidemiológica
e Descentralização
Base de dados
LILACS
IBEC
1.007
24
MEDLINE
Scielo
165
2
TOTAL

1.172

26

Além disso, assume como um dos princípios organizacionais a descentralização dos
serviços e ações de saúde, o que exige a transferência não só de responsabilidades e recursos,
mas de condições técnico-científicas, humanas e políticas para que os municípios possam
assumir e desenvolver a gestão da VE (SANTOS, 2010).
Considerando que a concepção de Vigilância Epidemiológica estabelecida na Lei
Orgânica de Saúde não está em sintonia com os principais valores e pressupostos que
orientam o modelo biomédico de atenção em saúde ainda hegemônico, estudos que buscam
analisar as concepções contidas (reveladas ou não) nos discursos de gestores da saúde se
tornam de extrema importância.
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Ponte (1992) distingue as concepções manifestas, aquelas que os sujeitos descrevem
como sendo as suas (e isto sem pôr necessariamente em causa a sua sinceridade), das
concepções ativas, aquelas que de fato informam a sua prática. Ele afirma ainda que a
distância entre uma concepção e outra pode ser grande, uma vez que as “concepções
manifestadas podem sofrer uma influência significativa do que no discurso social e
profissional é tido como adequado, mas não serem (parcial ou integralmente) capazes de
informar a prática” (PONTE, 1992, p. 25). Acrescentamos ainda, que em se tratando de
gestores da VE (sujeitos que ocupam cargos políticos), os discursos possuem intrinsecamente
um forte componente político e ideológico, que regula tanto as suas concepções manifestas
quanto as ativas.
Ou seja, ao mesmo tempo em que a função política dos gestores do SUS pode limitar
substancialmente a livre expressão das suas concepções manifestas (o que diz que pensa),
pode ter também sua concepção ativa (o que pensa) influenciada por ela. Ainda mais porque
as entrevistas que servem de fonte de dados para essa pesquisa advém de um projeto maior
com finalidade avaliativa, que ainda é interpretada numa perspectiva punitiva e
desqualificante.
Não basta, portanto, alterar apenas os conceitos, torná-los mais amplos e coerentes
com as novas idéias que circulam no ambiente acadêmico, que pretendem, em alguma
medida, alterar as práticas de saúde. Nesse sentido, Ayres (2001) nos lembra do risco de se
reproduzir os vícios ideológicos, as ideologias vazias, as idéias que nos imobilizam, que nos
mantêm estáticos em sua aparência de movimento e transformação, e também da necessidade
de refletirmos sobre a nossa linguagem.
A linguagem aqui não é entendida como meio de expressão transparente dos
conteúdos sociológicos e psicológicos do sujeito, mas supõe uma relação deste sistema
significante com a exterioridade, com o contexto sociohistórico, uma vez que é a inscrição na
história que faz com que a linguagem ganhe significados e produza efeitos discursivos.
Assim, a reflexão sobre a linguagem não deve partir da consideração de que o sentido está
fixado a priori, como essência das palavras, e sim da determinação histórica do sentido, da
“linguagem como prática social” (FAIRCLOUGH e WODAK, 1997).
Apesar das concepções dos gestores sobre a VE não serem objeto de nenhum estudo
(Tabela 2), algumas pesquisas que investigam o tema revelam uma dicotomia entre a
concepção ampliada de VE instituída na Lei nº 8.080/90 e a concepção presente nos discursos
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dos usuários e dos trabalhadores e gestores da área (CERQUEIRA et al, 2003; SANTOS,
2006; SANTOS, 2010).
Tabela 2: Número de publicações indexadas em bases de dados virtuais das
Ciências em Saúde em geral, segundo descritores, Abril 2011
Descritores
Vigilância Epidemiológica e Concepções
Base de dados
LILACS
0
IBEC
MEDLINE
Scielo
0
0
TOTAL

O interesse por esse tema de pesquisa se deu a partir da inserção dos pesquisadores como bolsista e voluntária do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da
UFBA, a bolsa foi financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa da Bahia - no projeto
financiado pelo CNPq, do qual esta monografia faz parte, intitulado “Avaliação da gestão
descentralizada da Vigilância Epidemiológica no estado da Bahia (AVESUS)”, coordenado
pela orientadora deste trabalho.
Nessa oportunidade, os pesquisadores participaram de todo o trabalho de campo do
projeto maior, entrevistando gestores e trabalhadores da VE em municípios de cada uma das
nove macrorregiões do estado. A concepção restrita sobre Vigilância Epidemiológica
demonstrada por alguns dos entrevistados, em especial os gestores, em comparação com a
definição de VE estabelecido na Lei nº 8.080/90, é que chamou a atenção dos pesquisadores
para esse objeto.
Diante disso, a questão que nos norteia é: qual a concepção de gestores sobre a
Vigilância Epidemiológica no âmbito municipal?
O objetivo dessa pesquisa é analisar qual a concepção de gestores municipais sobre
Vigilância Epidemiológica, num contexto de descentralização. Busca-se analisar as
concepções de VE presentes nos discursos dos entrevistados, partindo da compreensão de que
estas se relacionam com o contexto histórico e social e com os papéis que estes sujeitos
representam, além de orientar as suas ações.
Nesse sentido, a escolha por analisar as concepções de gestores da VE se deu pela
peculiaridade da função desempenhada pelo gestor na mobilização de recursos políticos,
materiais, e principalmente humanos, para o desenvolvimento destas ações que são realizadas
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com a participação da população e de todos os profissionais dos serviços de saúde do
município. Os gestores municipais da VE, num contexto de descentralização, estão numa
posição estratégica dentro do SNVE, e uma vez que são os responsáveis pela coordenação das
ações de VE no município, suas concepções vão influenciar a tomada de decisão e criar as
condições nas quais as ações de VE serão desenvolvidas.
Sendo assim, as concepções destes sujeitos influenciarão, significativamente, nas
articulações e alianças políticas e na mobilização de recursos materiais e humanos, que por
sua vez influenciarão no modo como as ações serão desenvolvidas pelos demais profissionais
que realizam ações de VE. Isso porque, na perspectiva do discurso de Fairclough e Wodak
(1997), agimos através dos nossos discursos, ao mesmo tempo em que representamos
discursivamente o mundo social a nossa volta. Logo, a análise dos discursos dos gestores,
além de revelar a forma como concebem a Vigilância Epidemiológica e como esta é
desenvolvida no município onde atuam, revela aspectos ideológicos, políticos e sociais a
partir dos saberes que orientam esse discurso.
Como afirma Ponte (1992), ao mesmo tempo em que as concepções influenciam as
práticas, no sentido em que apontam caminhos, e fundamentam decisões, as práticas são
condicionadas por uma multiplicidade de fatores, e conduzem à geração de concepções com
elas compatíveis e que possam servir para as enquadrar conceitualmente.
No caso dos gestores, suas concepções sobre aquilo que é o seu objeto de atuação, a
Vigilância Epidemiológica, além de manter relação com o papel que ocupam (de gestor) e
com o conhecimento teórico com que cada um possui sobre VE, é profundamente
influenciado pela forma com que a prática de VE está organizada no seu município, que por
sua vez guarda relação também com a historicidade da estruturação dessas no País.
Daí a necessidade de substanciarmos a análise das concepções dos gestores
municipais numa perspectiva sócio-histórica das práticas de VE, considerando também o seu
processo de descentralização, na tentativa de melhor compreender as implicações desses
discursos, assim como analisar as mudanças que tais concepções representam e não
simplesmente descrevê-las.
Em primeiro lugar é feita uma análise da trajetória histórica das práticas de VE, que
se iniciam com as práticas de vigilância aplicadas à saúde, considerando a historicidade
concebida por Foucault que é orientada a partir das relações de poder. Trata-se de, segundo
Paty (2005, p. 377), “apreender este pensamento em si próprio, segundo a 'sistemática' de suas
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significações próprias, sem projetar sobre ele nossas exigências ou nossos critérios de
inteligibilidade e de significância”. Esse primeiro capítulo, como uma construção inédita, visa
romper com a forma “linear” e “continuista” como a história da Vigilância na Saúde Pública é
tratada, com a finalidade de demarcar as implicações sociais, econômicas, políticas,
ideológicas e científicas a que sempre serviram estas práticas no campo da saúde, a partir de
onde se conforma a Vigilância Epidemiológica.
Em seguida, é realizada uma revisão da trajetória das ações de Vigilância
Epidemiológica, dando ênfase à evolução do seu conceito e à organização da CEV no Brasil,
que segundo diversos autores serviu de modelo para a implementação da vigilância
epidemiológica no país (CHAGAS, 2008; GAZÊTA, 2001; VERANI, 1991). Por fim, ainda
nesse capítulo, se situa o processo de descentralização da VE no estado da Bahia e suas
perspectivas, tendo em vista a proposta de Vigilância em Saúde.
Ponte (1992) ressalta que, se por um lado as concepções são indispensáveis, pois
estruturam o sentido que damos às coisas, por outro as concepções atuam como elemento
bloqueador em relação a novas realidades ou a certos problemas, limitando as nossas
possibilidades de atuação e compreensão. Logo, a consolidação do conceito ampliado de VE e
a efetivação da proposta da Vigilância em Saúde, que confere à VE uma função estratégica, e
não só de acompanhamento e controle de doenças e agravos transmissíveis e nãotransmissíveis, vai encontrar obstáculos ou facilidades a partir das concepções apresentadas
pelos gestores numa esfera de governo crucial para o desenvolvimento das ações, que é a
municipal.
A análise das concepções pode apontar e conferir visibilidade tanto aos problemas
quanto aos avanços que esta esfera de gestão vem encontrando no processo de
descentralização.
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1.1 DELIMITANDO O OBJETO

Apesar de diversos estudos científicos se proporem a identificar e analisar as
concepções de sujeitos, poucos são aqueles que se preocupam em esclarecer o que vem a ser
“concepção”. Esta é utilizada na maioria das vezes como sinônimo de “entendimento”,
“compreensão”, “crença” e até “percepção”. Por ser o objeto dessa pesquisa, convém
explicitar o que estamos considerando como concepção, que vai influenciar principalmente o
processo de análise das entrevistas.
Assume-se nesse estudo o entendimento do filósofo William Hamilton sobre
concepção como os “produtos do pensamento”, diferentemente das apresentações da
percepção e das representações. Tal entendimento às vezes é repetido na filosofia
contemporânea: “Tão logo um conceito é simbolizado para nós, nossa imaginação reveste-o
de uma concepção privada e pessoal, que só podemos distinguir por um processo de abstração
de conceito público e comunicável” (LANGER apud ABBAGNANO, 1998, p. 169). Logo, é
através de um processo de abstração que o indivíduo formula uma concepção privada,
particular de um conceito que é público, comunicável.
Para a psicologia, o raciocínio humano age por abstração, sendo que abstrair é o
processo mental pelo qual certos caracteres, atributos ou relações são observados,
independentemente de outros, que são negligenciados. Assim, toda idéia geral é abstrata,
porque não contém as características dos sujeitos, objetos que representa, mas em cada
indivíduo essa idéia vai ser revestida de uma concepção pessoal, que guarda relação com o
individuo (como resultado da elaboração sobre a nossa experiência) e com a sociedade (como
resultado da elaboração a partir da nossa inserção no mundo).
As concepções atuam, portanto, como uma espécie de filtro, através do qual se
privilegia certos caracteres, atributos ou relações de um objeto em detrimento de outros. Este
substrato conceptual, concordando com Ponte (1992, p. 1), “não diz respeito a objetos ou
ações bem determinadas, mas antes constitui uma forma de os organizar, de ver o mundo, de
pensar”. A construção desse filtro, dessa forma de apreender a realidade, por sua vez não é
resultado apenas das experiências individuais, dado que estas são organizadas em uma
sociedade e são histórica e socialmente determinadas e pode revelar aspectos ideológicos
relacionados a essa estrutura social.
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Embora não seja possível traçar a linha que separa o componente individual do
componente coletivo do processo de construção desse filtro, Ponte (1992, p. 10) afirma que é
“impossível negar o aspecto decisivo do segundo, principalmente no que se refere aos saberes
que intervêm de forma significativa nas práticas sociais” (de que as práticas de saúde são um
importante caso particular).
Dizer que as concepções e os saberes têm um importante caráter coletivo equivale a
assumir que eles encontram a sua origem nas estruturas organizativas, nas relações
institucionais, e nas dinâmicas funcionais em que estão integrados os seres humanos. São
construídas nas interações inter-individuais e a sua evolução é muito marcada pelas dinâmicas
coletivas (PONTE, 1992, p. 8).
Logo, essa pesquisa não busca estratificar os resultados a partir de características
pessoais dos gestores, como formação acadêmica ou tempo de experiência, nem muito menos
com o contexto sanitário e político de cada um dos municípios, pois parte do pressuposto de
que por ser uma prática com funções políticas, ideológicas e sociais profundamente
demarcadas, a concepção de VE, em despeito das experiências individuais de cada gestor, terá
influência preponderante do seu componente coletivo.
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2 METODOLOGIA

Este trabalho é original uma vez que não foram encontradas nas bases de dados
virtuais consultadas nenhuma publicação que tenham como objeto as concepções dos gestores
sobre Vigilância Epidemiológica (Tabela 2). Sendo assim, este trabalho de conclusão de curso
caracteriza-se como uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa, por tratar um tema
sobre o qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado. Nessa perspectiva, a
pesquisa de cunho exploratório é importante, pois concordando com Moresi (2003), pesquisas
com esta finalidade buscam ampliar o conhecimento em determinada área e, por sua natureza
de sondagem, não comporta hipóteses que, todavia, poderão surgir durante ou ao final da
pesquisa.
A abordagem qualitativa será adotada neste estudo devido a sua capacidade de
análise sobre os dados que serão as transcrições literais das falas dos sujeitos, ou seja, em
lugar da explicação estatística, precisaremos da interpretação da realidade e das concepções
dos sujeitos da pesquisa (BAUER, GASKELL e ALLUM, 2008). Sobre isso cabe a assertiva
que “os métodos qualitativos consideram a comunicação do pesquisador em campo como
parte explícita da produção do conhecimento ao invés de encará-la como uma variável a
interferir no processo” (FLICK, 2009, p. 25).
Além de considerar os componentes ideológicos que conformam o pesquisador e o
próprio sujeito da pesquisa em questão, “a pesquisa qualitativa não se baseia em um conceito
teórico metodológico unificado” (FLICK, 2009, p. 25), ou seja, existem muitas possibilidades
de análises e o seu método pode se desenhar no decorrer do processo, dando margem ao
dinamismo natural da vida em sociedade. Dessa forma, diversas abordagens teóricas e seus
métodos caracterizam discussões e a prática da pesquisa (FLICK, 2009).
O método para analisar dados numa pesquisa qualitativa deve ser capaz de
proporcionar um olhar sobre a totalidade dos dados e um olhar multifacetado, considerando a
complexidade e variedade de significados inerente ao produtor do conteúdo (CAMPOS,
2004). Sendo assim, para a análise das falas dos sujeitos na perspectiva de apreensão das suas
concepções, adotamos o procedimento metodológico de análise de conteúdo, conforme
proposto por Laurence Bardin (2007).
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A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise de comunicações. Pode
ser compreendida ainda como um conjunto de técnicas de pesquisa cujo objetivo é buscar o
sentido ou os sentidos de um documento, alcançar a significação profunda, um sentido
estável, conferido pelo locutor no próprio ato de produção do texto (BARDIN, 2007;
CAMPOS, 2004; ROCHA e DEUSDARÁ, 2005).
Ou seja, análise de conteúdo não consiste apenas na descrição dos conteúdos
presentes no texto a ser analisado; sua principal finalidade é fazer “inferências de
conhecimentos relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de recepção),
inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não)” (BARDIN, 2007, p. 34).
Nesse sentido, para substanciar as inferências e orientar a análise das concepções dos
gestores sobre VE se faz necessária uma compreensão crítica da trajetória histórica da
vigilância, que aqui é abordada na perspectiva da relação entre saber e poder de Michel
Foucault, dando ênfase à evolução dos conceitos e a conformação do campo da Vigilância
Epidemiológica no Brasil.
Este trabalho é fruto do projeto Avaliação da gestão descentralizada da Vigilância
Epidemiológica no estado da Bahia (AVESUS), aprovado no Comitê de Ética da Secretaria
Estadual de Saúde do Estado da Bahia (CEPSESAB) pelo parecer de número 350/2009 em 18
de março de 2009 (ANEXO A). A flexibilidade da qual dispõe o instrumento de coleta do
AVESUS (dados secundários) possibilitou a análise dos discursos dos gestores no que se
refere a sua concepção sobre a VE.
Os sujeitos da pesquisa são oito gestores da Vigilância Epidemiológica municipal no
estado da Bahia, correspondendo a cada uma das macrorregiões do estado. Consideramos
gestores da VE aqueles que respondem pelas ações de VE no âmbito municipal, uma vez que
a secretaria da Saúde de cada município possui uma estrutura organizacional própria, podendo
a Vigilância Epidemiológica ser parte de um departamento, ou ser ela própria uma
coordenação, uma diretoria ou ainda estar vinculada a Vigilância Sanitária e Vigilância
Ambiental compondo a Vigilância em Saúde.
A seleção desses gestores se deu a partir da linha de base avaliativa sobre a
capacidade de gestão da VE dos municípios baianos, construída e aplicada pelo projeto
guarda-chuva Avaliação da gestão descentralizada da Vigilância Epidemiológica no estado da
Bahia. A partir dos resultados desta linha de base avaliativa, foi selecionado o município de
cada uma das nove macrorregiões do estado que apresentou melhor capacidade de gestão,
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sendo que destas apenas o município da macrorregião Sul não aceitou participar na pesquisa,
totalizando assim uma amostra de oito municípios. No subtópico 2.2 deste trabalho
apresentamos informações sobre o AVESUS a fim de esclarecer como se deu a seleção dos
municípios.
Sendo assim, consideramos pertinente caracterizar os municípios e seus respectivos
gestores da VE. Esta caracterização se dará em dois quadros: o Quadro 1 que mostra os dados
socio-demográficos e de saúde dos municípios (APÊNDICE A) e o Quadro 2 que retrata o
perfil dos gestores com relação ao sexo, profissão, tempo de atuação e experiência prévia na
gestão.
Quadro 2. Perfil dos gestores da Vigilância Epidemiológica nos municípios selecionados
MACRORREGIÃO
DO MUNICÍPIO

SEXO

PROFISSÃO

CENTRO NORTE
NORTE
NORDESTE
OESTE

Feminino
Feminino
Feminino
Feminino

SUDOESTE
EXTREMO SUL
LESTE
CENTRO LESTE

Masculino
Feminino
Feminino
Feminino

Enfermeira
Biomédica
Enfermeira
Técnica de
Enfermagem
Biólogo
Enfermeira
Enfermeira
Bióloga

TEMPO
DE
ATUAÇÃO
2 anos
2 anos
9 anos
6 anos

EXPERIÊNCIA
PRÉVIA EM
GESTÃO
Não
4 anos
Não
Não

4 meses
3 meses
2 anos
6 anos

Não
Não
2 anos
10 anos

A partir do quadro síntese podemos perceber que a grande maioria dos gestores são
do sexo feminino (87, 5%), enfermeiras (50%), com tempo médio de atuação de 3 anos e 4
meses, sem experiência prévia na gestão (62,5%). Pelo predomínio do sexo feminino,
passaremos a nos referir aos sujeitos como gestoras.
Apesar de não ser o objetivo deste estudo a identificação do perfil dos gestores da
VE, nem a estratificação dos resultados por suas características, algumas considerações
podem ser feitas a partir das entrevistas realizadas, no sentido de contribuir para a análise dos
dados e para investigações futuras.
É marcante a presença de mulheres ocupando os cargos da gestão da VE e dentre
estas, enfermeiras. Estas gestoras revelam que muitas foram convidadas a participar da gestão,
após o seu trabalho como enfermeiras em unidades de Programa de Saúde da Família no
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município. Já os biólogos, possuem experiência na área de Vigilância Sanitária e Endemias,
enquanto que a biomédica tem experiência na área hospitalar e laboratorial.
Nessa pesquisa, todos os sujeitos são denominados com a letra G seguido do nome
da macrorregião em que se situa o seu município e da profissão na qual essa gestora é
formada. Sendo assim, segue a designação de cada gestor no Quadro 3.
Quadro 3. Designação dos gestores segundo suas
macrorregiões
Macrorregião
Designação
Centro Norte
G-Centro Norte, Enfermeira
Centro Leste
G-Centro Leste, Bióloga
Extremo Sul
G-Extremo Sul, Enfermeira
Leste
G-Leste, Enfermeira
Nordeste
G-Nordeste, Enfermeira
Norte
G-Norte, Biomédica
Oeste
G-Oeste, Técnica de enfermagem
Sudoeste
G- Sudoeste, Biólogo

Optou-se pelo procedimento de “análise por categorias” ou “análise categorial” com
categorias pré-estabelecidas. De acordo com Bardin (2007, p. 117) “a categorização é uma
operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e,
seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com critérios previamente
definidos”.
A partir do conceito formulado na Lei nº 8.080/90 percebemos que os elementos
utilizados para definir a VE são as suas ações e sua finalidade. No entanto, considerando a
trajetória centralizada, hierarquizada e autoritária das práticas de vigilância na Saúde Pública,
as suas funções ideológicas e as recentes propostas de reorganização dessas práticas na
perspectiva da Vigilância em Saúde, se torna necessário também considerarmos, para fins
desse estudo, como e por quem tais ações são operacionalizadas.
Para analisarmos as concepções dos gestores decompomos o conceito de VE a partir
dos quatro elementos constitutivos já citados, considerando que o que é dito explícita e
implicitamente sobre esses elementos revelam as suas concepções sobre o conceito, no caso o
da Vigilância Epidemiológica. Tais elementos foram formulados a partir das perguntas: O que
faz? Como faz? Quem faz? Para que faz?
Como esse trabalho não pretende apenas apresentar o que é expresso explicitamente
pelos gestores sobre a VE, e sim analisar criticamente o conteúdo de todo o seu discurso para
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daí se apreender as suas concepções, organizamos o conteúdo expresso e tecemos
considerações sobre outros aspectos do discurso que evidenciam tais concepções, podendo a
análise se opor ao que foi de fato expresso nos recortes das falas dos sujeitos.
A coleta de dados nos municípios selecionados pelo AVESUS foi realizada entre
junho de 2010 e março de 2011 pelos pesquisadores e demais participantes do projeto maior,
após esclarecimento sobre a pesquisa e marcação prévia via contato telefônico ou eletrônico
(e-mail). Realizadas no ambiente de trabalho das gestoras, com privacidade as entrevistas
foram do tipo semi-estruturadas, seguindo o roteiro com tópicos-guia do AVESUS (ANEXO
B).
As entrevistas foram transcritas literalmente através dos programas Word for
Windows e Br.Office.org write, procurando ter a maior fidelidade possível à linguagem falada
pelo entrevistado, descrevendo, por exemplo, os detalhes de entonação da fala e expressão de
sentimentos através de risos, silêncio e gestos, conforme orientações de Bourdieu (1999) e
sobretudo, acontecimentos durante a entrevista como interrupções ou percepções do
entrevistador quando ao ambiente de trabalho. Nesse sentido, os pesquisadores transcreveram
a maioria das entrevistas e revisaram, seguindo essas orientações, as demais transcrições de
outros participantes do projeto ao qual se vincula este estudo.

2.1 PLANO DE ANÁLISE

Na fase de pré-análise procedemos à leitura das entrevistas na íntegra e definimos o
corpus documental. Na primeira fase do plano de análise, que chamaremos aqui de análise
preliminar, foi feita a leitura flutuante das entrevistas com o objetivo de se familiarizar com
todo o conteúdo das entrevistas e levantar temas de relevância para o objetivo da pesquisa.
Partindo da premissa de que as práticas são reveladoras das concepções ativas dos sujeitos,
nos perguntamos no momento das leituras dos materiais: O que faz? Como faz? Quem faz?
Para que faz? Desses questionamentos resultou uma primeira análise de todo o material
disponível.
Na segunda fase, compreendendo que “o princípio da análise de conteúdo consiste
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em desmontar a estrutura e os elementos desse conteúdo para esclarecer suas diferentes
características e extrair sua significação” (LAVILLE e DIONNE, 1999, p. 214), foi feita uma
segunda análise para identificar qual a concepção presente nos discursos analisados. Os
recortes das falas foram organizados em uma tabela que as identificava com a concepção que
revelavam e seguiu-se para a fase final da análise.
A terceira fase foi a interpretação e análise dos dados sistematizados e das inferências
previstas pela metodologia de análise do conteúdo de Bardin (2007). Leituras subseqüentes
foram feitas buscando organizar e sintetizar ao máximo todo o conteúdo analisado para
demonstrar de forma clara qual a concepção de VE que predomina entre os gestores
municipais. Por motivos didáticos e metodológicos o plano de análise desse trabalho está
abaixo esquematizado no Quadro 4.

Quadro 4. Plano de Análise

P
l
a
n
o

Leitura flutuante dos
conteúdos das entrevistas
1. PRﾉ - ANﾁLISE

Leitura Exaustiva

d
e
A
n
á
l
i
s
e

Decomposição e definição da
categoria e das subcategorias
2. EXPLORAÇÃO
DO MATERIAL

Organização das falas

Interpretação das falas
3. TRATAMENTO
ANALÍTICO

Síntese dos resultados

Análise
preliminar:
O que faz?
Como faz?
Quem faz?
Para que faz?
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2.2 O PROJETO GUARDA-CHUVA E A DEFINIÇÃO DOS SUJEITOS

O projeto de pesquisa AVESUS do qual se origina este estudo possui dois momentos
metodológicos, o primeiro quantitativo e o segundo qualitativo e se desenvolveu na Bahia. É
uma pesquisa interessada, uma vez que além de gerar conhecimentos, pretende-se que tenha
utilidade social e política de modo a subsidiar correções necessárias para a implantação da
gestão descentralizada da VE no Sistema Único de Saúde (SANTOS, 2010).
A fase quantitativa do AVESUS já foi concluída e corresponde à construção da linha
de base avaliativa sobre a capacidade da gestão descentralizada da vigilância epidemiológica
em municípios baianos. Seguindo o Plano Diretor de Regionalização, cada macrorregião foi
considerada como um cluster primário, e os municípios selecionados de cada macrorregião
foram clusters secundários. Estes foram selecionados de acordo com os seguintes critérios:
ser município referência de macrorregional; ser município referência ou não de macrorregião
e referência microrregional; ser município referência ou não de macrorregião, referência ou
não de microrregional e sede da Diretoria Regional de Saúde (DIRES); ser município
referência ou não de macrorregião, referência ou não de microrregional e sede ou não de
DIRES com a gestão plena do sistema de saúde.
Desta forma cada cluster primário concentrou 12 municípios casos (cluster
secundário) totalizando 108 municípios para a amostra inicial. Todos os municípios receberam
um questionário via online, questionário este elaborado para avaliar a gestão descentralizada
da vigilância epidemiológica em três dimensões: organizacional, operacional e da
sustentabilidade. Este questionário foi testado com os técnicos da Diretoria de Vigilância
Epidemiológica Estadual e distribuído pela mesma através do site institucional
<www.saude.ba.gov.br/entomologiabahia/dengue>.
Nessa fase, os sujeitos da pesquisa foram os gestores da vigilância epidemiológica
dos municípios selecionados. Estes receberam uma correspondência eletrônica com senha de
acesso para que respondessem ao questionário. Dos 108 municípios amostrados, apenas 38
responderam ao questionário. Foram necessários cálculos estatísticos para garantir a
representatividade da pesquisa. Feito isso foi revelado que não houve diferenças significativas
entre os grupos de municípios amostrados e não amostrados, sendo assim os municípios não
amostrados entraram na pesquisa como aleatórios. Da análise dos questionários respondidos
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pelos 38 municípios foram selecionados nove municípios, um em cada macrorregião de saúde
da Bahia.
A fase qualitativa do AVESUS faz estudos de casos nos nove municípios
selecionados, a partir das entrevistas com os sujeitos nos municípios selecionados abordando
as dimensões operacional, organizacional e da sustentabilidade do triângulo de governo de
Carlos Matus (1993) adaptado por Guimarães e colaboradores (2004).
Os sujeitos selecionados no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) foram o gestor
máximo (secretário municipal de saúde), o coordenador da VE e o coordenador da atenção básica e
trabalhador da VE no âmbito central da SMS. Foram selecionados também o trabalhador da unidade
básica de saúde e representante dos usuários no conselho municipal de saúde. No decorrer da
pesquisa os sujeitos foram reduzidos, sendo hoje apenas aqueles que trabalham no âmbito da SMS.
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3 O DISCURSO DA VIGILÂNCIA APLICADO À SAÚDE: DA PRÁTICA DA
VIGILÂNCIA À INSTITUCIONALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Nesse capítulo procura-se romper com a forma “natural” e “continua” como a
trajetória da Vigilância Epidemiológica vem sendo retratada tanto nos manuais ministeriais
quanto na produção científica, conferindo criticidade ao desenvolvimento da prática de
vigilância no campo da saúde, que mais adiante se configura como Vigilância Epidemiológica
com a incorporação dessa nascente disciplina científica, a Epidemiologia. Essa abordagem se
torna ainda mais importante por se tratar de práticas historicamente vinculadas ao controle dos
corpos e, consequentemente, ao exercício de poder do Estado, permeadas de questões sociais,
ideológicas e políticas.
Partindo do princípio foucaultiano de que o poder produz saber e ambos estão
diretamente implicados (FOUCAULT, 2004), pretende-se investigar o campo de “saber” no
qual a Vigilância Epidemiológica está inserida, ao mesmo tempo em que se busca estabelecer
as relações de poder que o envolve.
Para melhor compreendermos essas questões e não cairmos nas armadilhas da visão
continuista da história, que enxerga os acontecimentos como fruto de uma evolução natural da
ciência, Foucault (2001) assinala a importância de se considerar a descontinuidade entre um
período e outro. Nesse sentido, se faz necessária a contextualização das práticas de vigilância
com a racionalidade e cientificidade de cada período, no sentido de identificar mudança na
estrutura perceptiva da saúde e da doença e, conseqüentemente, propagação e controle das
doenças epidêmicas, para melhor compreendermos as distintas concepções de vigilância.
É no final da Idade Média (séculos XI-XV), período marcado pela expansão das
atividades comerciais, reforma religiosa e formação dos estados nacionais absolutistas, na
Europa, que o vocábulo "vigilância" começa a ser usado (WALDMAN, 1991). Pode-se
apreender que a prática da vigilância só se torna necessária com o retorno das atividades
comerciais e o crescimento das cidades e das doenças pestilenciais, e viável com a perda do
poder exercido pelo clero e ascensão da burguesia que possibilita a centralização política do
poder.
Essa mudança na distribuição do poder, ao mesmo tempo em que influencia uma
nova forma de se enxergar as doenças pestilenciais e atuar sobre elas, é influenciada também
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por esse “saber”, que segundo Foucault (2004, p. 27) “não há relação de poder sem
constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha e não constitua ao
mesmo tempo relações de poder.” Sendo assim, enquanto o poder da Igreja Católica vigorava
na Europa as epidemias eram interpretadas predominantemente sob a luz do discurso religioso
como sendo um castigo divino pelos pecados humanos, e a sua prevenção e controle se dava
com a investida na oração e no reajuste moral da população através da religião. Em
contrapartida, o saber que foi construído sobre as epidemias - influenciado também pela pouca
eficácia das medidas de controle dessas moléstias pelos homens - , vinha a reforçar o poder do
clero, pois tais conhecimentos e práticas correspondiam à representação teocêntrica do
mundo, sendo então aceitos e postos em prática pela população.
Só sob uma nova organização política, econômica, cultural e social (capitalismo
mercantil) é que pôde ser configurado um novo campo do “verdadeiro” que legitima medidas
sistemáticas de vigilância, quando as “pestes” passaram a prejudicar as transações comerciais
e ameaçar o poder central que começava a se consolidar.
Essa intensa instabilidade política e econômica ocasionada pelas “pestes”, pode ser
ilustrado pela citação de Giovanni Boccaccio em Decamerão sobre o período da devastadora
epidemia de peste negra de 1348:

Em meio a tanta aflição e a tanta miséria da nossa cidade (Florença) a reverenda
autoridade das leis, tanto divinas como humanas, caia e dissolvia-se. Os ministros e
executores das leis, assim como os outros homens estavam todos mortos, ou
enfermos ou tinham perdido os seus familiares, de modo que não podiam
desempenhar função alguma. Por decorrência deste estado, era lícito a todos fazer o
que bem lhes agradasse (BOCCACCIO apud BARATA, 1987, p. 10).

Diante dessa situação, a centralização política e a consolidação do Estado só se torna
possível com a contenção da disseminação das moléstias epidêmicas e o consequente controle
do pânico da população, mas agora reforçando um outro “saber” que não o religioso, capaz de
justificar e consolidar as novas relações de poder, um “saber” compatível com o novo modo
de produção que se conforma (capitalismo). Se antes obtinha-se o controle dos corpos pela
disciplina religiosa da alma, agora é o próprio corpo que passa a ser o alvo das ações de
controle, vindo a prática da vigilância a contribuir para a construção desse “corpo submisso”,
como será explicitado adiante.
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O vocábulo "vigilância" estava inicialmente vinculado aos conceitos de isolamento e
quarentena (WALDMAN, 1991). O sistema de quarentena instituído no período da peste
consistia em retirar as pessoas sob suspeita do convívio social, isolando-as, seus objetos e as
pessoas com quem tiveram contato, quer em suas próprias casas quer em suas embarcações de
origem (detenção compulsória), e observá-las por determinado tempo até se ter a certeza que
não estivessem com a doença (ROSEN, 1994; CZERESNIA, 1997).
A principal intenção da vigilância era, portanto, apenas evitar o contágio da moléstia
uma vez que segundo o modelo explicativo da época, se dava pela aproximação e contato
direto e indireto (objetos, roupas, cadáveres) de uma pessoa doente com outra. Além do
contágio, os miasmas, para os médicos e religiosos, até o século XIX, somados a influências
astrológicas e divinas, também estavam relacionados com a origem das epidemias, daí a
necessidade de neutralizá-los com a fumigação de perfumes e uso de máscaras, e de proteger
o corpo de influências maléficas (CZERESNIA, 1997; CZERESNIA, 2003).
Há de se assinalar que o sistema de quarentena acionado nas epidemias durante o
final da Idade Média tem uma importância e uma significação bastante diferente daquele que
é instituído no século XIX, e que influenciou consideravelmente as práticas modernas de
vigilância.
Naquele momento, o isolamento era apenas uma das ações utilizadas para enfrentar
as situações das pestes, que assim como outras denominadas hoje de “mágico-religiosas” 1,
(ROUQUAYROL e ALMEIDA FILHO, 2003, p. 2) também possuía mais o significado de
proteger o corpo contra influências externas maléficas do que uma estratégia coletiva para
evitar a disseminação da doença, não tendo por si só grande importância no controle de muitas
delas, podendo até ter favorecido sua disseminação (DAVID, 1996; CZERESNIA, 1997).
Czeresnia (2003) aponta que as noções de contágio e miasma estavam ligadas a duas
concepções distintas de doença que na época coexistiam: uma “ontológica” que a considerava
como um ser com existência própria que vinha do exterior (do ar, dos outros indivíduos e
objetos) para os corpos dos homens e que, portanto, não fazia parte da sua natureza; e outra
“dinâmica” que considerava a doença como um desequilíbrio do physis, não existindo por si e
sim fazendo parte da constituição do homem, sendo um esforço da natureza em alcançar um
novo equilíbrio.
1

Essa denominação se refere ao uso de amuletos, orações e cultos a santos para proteção do corpo e da
alma, principalmente em situação de epidemias. A escolha por esse termo está em nítida oposição ao pensamento
racional e científico da atualidade e conota uma visão preconceituosa ao considerar as demais práticas de saúde
“não-científicas” como frutos de misticismo e crendice popular.
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Sob essa influência da medicina hipocrática que considera o mundo na sua totalidade
(physis), sendo tudo que nele existe (astros, plantas, homens, animais, deuses) composto dos
mesmos elementos sob ação de forças contrárias (de união ou dispersão), a medicina possuía
uma natureza contemplativa. Como o homem não se dissociava da natureza, nenhuma ação
poderia ser dirigida no sentido de intervir na ocorrência das epidemias, que eram ocasionadas
pelo desequilíbrio dos humores nos corpos, induzido, por sua vez, pelas modificações externas
das qualidades (quente, frio, seco e úmido). Nessa época, segundo Foucault (apud
CZERESNIA, 2003), o conhecimento da realidade humana, configurava-se por meio de
sistemas de semelhanças, analogias, similitudes e assinalações.
A medicina só deixa de ser contemplativa para se tornar operativa a partir do século
XVI, quando há uma ruptura no modo de produzir o saber e começam a surgir as primeiras
teorias de disseminação de doenças com pretensão científicas (CZERESNIA, 1997). É assim
que durante o período do Renascimento (séculos XIII-XVII) emergem valores que sustentam
uma nova interação entre abstração e prática e que vão se desenvolver com a racionalidade
científica moderna: análise, clareza, precisão, distinção, transparência, neutralidade, certeza
ou probabilidade (CZERESNIA, 2003). É através desses valores que o conhecimento passa a
ser identificado, dando forma a uma concepção orgânica e mecanicista do corpo, capaz de
gerar a produção de intervenções generalizáveis à medida que enfatiza a necessidade de
precisar e localizar as causas específicas das doenças.
O novo campo do “verdadeiro” que legitima essa nova forma de produzir o saber, foi
conformado a partir das novas relações de poder que se estabelecem com as idéias e práticas
dominantes na época: mercantis. Nesse sentido, Foucault (2008, p. 82) afirma que “desde o
final do século XVI e começo do século XVII, todas as nações do mundo europeu estavam
preocupadas com o estado de saúde de sua população em um clima político, econômico e
científico característico do período dominado pelo mercantilismo”.
Uma vez que o mercantilismo não era simplesmente uma teoria econômica, mas
também uma prática política, “que consistia em controlar os fluxos monetários entre as
nações, os fluxos de mercadorias correlatos e a atividade produtora da população”
(FOUCAULT, 2008, p. 82), era importante para o Estado o cálculo da força ativa do seu povo,
que representava nesse momento a principal riqueza de uma nação.
Dessa forma para garantir a balança comercial favorável e o poder do Estado, os
súditos tinham que ser numerosos, dispor de condições para sua sobrevivência e estarem aptos
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à atividade militar e ao trabalho nas manufaturas (livres de doenças) e ao consumo de tais
produtos. Logo, as doenças que mereciam maior atenção do Estado eram aquelas de caráter
epidêmico, que causavam despovoamento, matavam grande parte da população, ainda mais
nesse momento de efervescência comercial e urbana, quando “as 'pestes' assumem proporções
devastadoras” (BARATA, 1987, p. 9).
É assim que no século XVII, se delineava na Inglaterra a “aritmética política”,
idealizada pelo médico, economista e cientista inglês William Petty 2 (1623-1687) e definida
como a arte de raciocinar, com base em números, os assuntos do Estado (ROUQUAYROL e
ALMEIDA FILHO, 2003). Petty propunha “a coleta de dados sobre a população, a educação,
doenças e rendas, pois sua análise poderia trazer à luz questões de interesse nacional”
(ROSEN, 1994; ALMEIDA FILHO, 1989 apud WALDMAN, 1991, p.16).
A aritmética política seria o instrumento para realizar o que Petty chamou de
“anatomia política”, arte de preservar o “corpo político” em estado de saúde e força, através
do conhecimento de sua simetria, constituição e proporção. Segundo Foucault (2004, p.119) é
essa anatomia política que define “como se pode ter domínio sobre o corpo dos outros, não
simplesmente para que façam o que se quer, mas para que operem como se quer, com as
técnicas, segundo a rapidez e a eficácia que se determina.”
No entanto, a única preocupação sanitária do Estado, na França e na Inglaterra, nesse
período, era “o estabelecimento de tabelas de natalidade e mortalidade, índice da saúde da
população e da preocupação em aumentar a população, sem nenhuma intervenção efetiva ou
organizada para elevar o seu nível de saúde” (FOUCAULT, 2008, p. 82). O que só vai
começar a ocorrer a partir da socialização da medicina, quando esta deixa de ser individualista
e passa a ser coletiva, social.
Foi com o surgimento da Medicina Social que esta se inseriu no funcionamento geral
do discurso e do saber científico, fazendo com que através do discurso médico (investido de
poder e cientificidade) a sociedade capitalista exercesse - utilizando em diferentes âmbitos,
práticas de vigilância - o primeiro controle sobre os indivíduos: o controle dos corpos,
enquanto força de produção e, posteriormente, de trabalho (FOUCAULT, 2008).
Foucault (2008) chega a afirmar que antes de tudo, a sociedade capitalista investiu
no biológico, no somático, no corporal, sendo a medicina uma “estratégia bio-política”. E
2

William Petty junto com John Graunt (1620-1674) com seus levantamentos populacionais, são
frequentemente mencionados como precursores da Epidemiologia, Demografia e Estatística (LAST, 1983 apud
ROUQUAYROL e ALMEIDA FILHO, 2003).

37

nesse sentido, as práticas de vigilância ao serem aplicadas sistematicamente à saúde
contribuíram de sobremaneira para o controle dos corpos, tanto pelo conhecimento biológico
desses corpos, possibilitado pela vigilância dos doentes ao serem hospitalizados, quanto pelas
próprias medidas restritivas que foram impressas aos corpos no sentido de evitar a
disseminação das doenças transmissíveis.
Foucault considera o desenvolvimento da Medicina Social em três fases: Medicina
de Estado, Medicina Urbana e Medicina da força de trabalho. Torna-se relevante aqui ser
abordada cada uma dessas etapas, principalmente a fase de polícia médica - que ainda na
atualidade é associada às práticas de Vigilância Epidemiológica-, à medida que irão
influenciar as práticas de vigilância no Brasil.
A primeira etapa para a socialização da medicina se deu na Alemanha, em meados do
século XVIII, em um modelo profundamente estatal e administrativo, através de programas
efetivos de melhoria da saúde da população, com a denominação inicial de “política médica
de um Estado” 3 (FOUCAULT, 2008, p.83).

a) Polícia Médica ou Medicina de Estado

A idéia de uma polícia médica surgiu da frágil federação de províncias alemãs. Estas
necessitavam de uma repartição administrativa central para assuntos de polícia e dentro dessa
repartição um conselho de saúde (sob a autoridade de um médico) para assegurar a proteção
da saúde da população para que esta fosse “eficazmente utilizada” (ROSEN, 1979). Dar aos
oficiais de saúde um poder de polícia sobre uma região é considerar a saúde da população
como uma questão de segurança interna do próprio Estado.
A polícia médica estava relacionada com os preceitos do mercantilismo, que sob a
concepção ideológica que a saúde da população era o próprio bem-estar do Estado, justificava
e guiava o exercício das suas funções de forma paternalista e autoritária, através de leis e
medidas administrativas. Assim, a existência do poder nacional exigia não só o aumento
populacional, a manutenção de uma vida saudável, honrada e cristã dos trabalhadores,
especialmente os pobres que dispunham de poucos meios materiais, mas também o controle
3

Apesar de a maioria dos autores se referirem a uma “polícia médica” há aqueles que utilizam o termo
“política médica”. Isso provavelmente se deve à tradução do termo Medizínichepolizei no qual, segundo
SCLIAR (2002), polizei tem um sentido âmbíguo, uma vez que derivado do grego politeia, é uma mescla de
política e polícia.
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dessa população pelo Estado para que pudesse ser utilizada de acordo com as necessidades do
poder público (ROSEN, 1979). Torna-se necessário, portanto, dispositivos que assegurem não
só a sujeição da população, mas o aumento constante da sua utilidade (FOUCAULT, 2008).
Diante dessa concepção, as questões de saúde e doença eram considerados na
perspectiva estrita de aumentar a população e o controle dos traços biológicos da população
passam a ser elementos necessários para uma gestão econômica:

[...] pessoas com doenças hereditárias ou incapazes de procriar não deveriam ter
permissão para casar; o vício devia ser tratado severamente na medida em que
diminui a fecundidade e desencoraja o casamento; e a dissipação e a doença
deveriam ser sempre que possível prevenidas. Especificamente através de uma
administração sanitária melhorada, o governo devia tentar aumentar a média de vida
de seu povo (JUSTI, 1756 apud ROSEN, 1979, p. 159).

O sistema de polícia médica é considerado “pioneiro na análise sistemática de
problemas de saúde da comunidade” (ROSEN, 1979, p. 169) à medida que, para Foucault
(2008), congregava informações sobre os diferentes fenômenos epidêmicos ou endêmicos a
partir dos hospitais e da prática médica de diferentes cidades ou regiões, centralizando o
registro, ao nível do próprio Estado. Essa prática médica, por sua vez, estava subordinada a
um poder administrativo superior, encarregado de acumular as informações que os médicos
transmitiam, ver como é realizado o esquadrinhamento médico da população, verificar que
tratamentos são dispensados, se reage ao aparecimento de uma doença epidêmica, etc.
Não é por acaso, portanto, que o conceito de vigilância vem a se consolidar também
entre os séculos XVII e XVIII (ROMERO e TRONCOSO apud WALDMAN, 1991), quando
segundo Foucault (2004, p. 163), os “métodos que permitem o controle minucioso das
operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma
relação de docilidade-utilidade” (disciplinas) se tornaram fórmulas gerais de dominação, além
dos conventos, exércitos e oficinas.
Estas intervenções estatais se davam a partir de um código de polícia médica e só
foram possíveis com a regulação da formação e do exercício de médicos e demais
profissionais “auxiliares” e com intenso combate ao “charlatanismo” e “curandeirismo”
(ROSEN, 1979). Com essa nova economia “analítica” da assistência e a emergência de uma
“polícia” geral da saúde, a medicina ganha uma súbita importância no século XVIII, dando
inicio a hegemonia do discurso médico a partir da sua penetração em diversas instâncias de
poder (FOUCAULT, 2008).
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Pode-se concluir que polícia médica se baseava em “medidas compulsórias de
controle e vigilância das enfermidades, sob a responsabilidade do Estado, junto com a
imposição de regras de higiene individual para o povo” (ROSEN apud WALDMAN, 1991).
Sendo que tais medidas de controle e vigilância envolviam além de limpeza das ruas cuidados
com a qualidade da comida, com a pureza do ar e com a higiene das moradias e do vestuário,
a supervisão do funcionamento de hospitais e boticas, cuidados com gestantes, crianças e
puérperas, tratamento de doentes e medidas educativas para esclarecimento da população com
a divulgação de informações acessíveis sobre nutrição e manutenção da saúde (ROSEN,
1979).
Essa noção de polícia médica formulada com maior precisão por Johann Peter Frank
(1745-1821) influenciou outros estados além dos germânicos, tendo sido consideravelmente
alterado, uma vez que possuía instituições políticas e sociais fundamentalmente diferentes.
Nesses países, principalmente França, Grã-Bretanha e Estados Unidos, onde no final do
século XVIII já fervilhavam as aspirações sociais progressistas ligadas à Revolução Francesa
assim como os problemas criados pela civilização industrial emergente, o termo deixou de ter
uma ampla abrangência para se restringir a ações de prevenção e controle de epidemias e
saneamento do meio ambiente.
Esse fato se justifica, segundo Rosen (1979, p. 172), porque havia uma tendência de
limitar as práticas de polícia médica a essas “áreas da vida da comunidade em que a ação
governamental era aceita com mais facilidade”, já que não intervinha diretamente sobre a
propriedade privada. Logo, as primeiras medidas estatais no campo da saúde passaram a se
dar de forma autoritária e exclusivamente voltadas para a prevenção e controle de epidemias,
uma vez que estas prejudicavam os interesses comerciais e industriais da iniciativa privada,
cujo Estado era seu representante.
Com o passar do tempo, “o termo começou a dar lugar nos círculos acadêmicos a
expressões como 'Saúde Pública' ou 'Higiene'” (ROSEN, 1979, p. 185). É dessa forma que, em
1808, com as mudanças políticas e econômicas decorrentes da chegada da família real no
Brasil, a polícia médica irá influenciar a organização dos serviços de saúde no País (BRASIL,
2005, p. 13). O campo da Saúde Pública é conformado restringindo-se a ações de vigilância,
ou seja, prevenção e controle de epidemias, sem intervir nas condições de vida e saúde da
população como na polícia médica alemã.
Já com a independência política do Brasil, o fim da escravidão e o crescimento
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vertiginoso das cidades, as ações sanitárias passam ser influenciadas por idéias e práticas que
começam a se fortalecer na França no século XVIII (Medicina Urbana), quando as cidades
passam a representar confusão e perigo sanitário.

b) Medicina Urbana

Como na França não havia a centralização política dos Estados germânicos, e sim
cidades com uma grande distribuição do poder e uma necessidade econômica e política de
organização do corpo urbano de forma coerente e homogênea, a medicina social não se
configurou como uma “Medicina de Estado” e sim como uma “Medicina Urbana”. É essa
medicina urbana, cujas intervenções são voltadas para as regiões que oferecem perigo ao
espaço urbano (cemitérios, abatedouros, comércio de alimentos e etc) e cujo objeto não é o
organismo, e sim o meio ambiente, que vai dar origem à medicina científica do século XIX
(FOUCAULT, 2008).
Nesse momento, para reivindicar o poder exercido pelas autoridades tradicionais, a
burguesia buscou utilizar e aperfeiçoar o modelo médico-político da quarentena a partir de
métodos de vigilância e de hospitalização:

Não mais a exclusão, mas o internamento; não mais o agrupamento no exterior da
cidade, mas, ao contrário, a análise minuciosa da cidade, a análise individualizante, o
registro permanente; não mais um modelo religioso, mas militar. É a revista militar e
não a purificação religiosa que serve, fundamentalmente, de modelo longínquo para
esta organização político-médica (FOUCAULT, 2008, p. 89).

Nesse esquema médico-político da quarentena, para Foucault (idem, p. 90) o poder
político da medicina consiste em “fixar a sociedade em um espaço esquadrinhado, dividido,
inspecionado, percorrido por um olhar permanente e controlado por um registro, tanto quanto
possível completo, de todos os fenômenos”. Os indivíduos eram então distribuídos uns ao
lado dos outros, isolados, individualizados, vigiados um a um para se constatar o estado de
saúde de cada um, ver se está vivo ou morto.
Vale ressaltar que a opção por utilizar e aperfeiçoar esse antigo sistema da
quarentena, que possibilitava o esquadrinhamento da população urbana e consolidação da
vigilância aplicada à saúde, se deu também pelo grande momento de instabilidade política que
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caracterizou o século XVIII, principalmente na França. O aparecimento de uma população
operária pobre aumentou as tensões políticas no interior da cidade, gerando uma espécie de
confronto entre rico e pobre, plebe e burguês, que se manifestou através de agitações e
sublevações urbanas cada vez mais numerosas e freqüentes (FOUCAULT, 2008).
No caso do Brasil foi o rompimento da ordem escravocrata, o processo de
urbanização acompanhado do agravamento das desigualdades sociais e os interesses
comerciais da economia agro-exportadora que fez das cidades sinônimos de confusão e
perigo, principalmente pelas epidemias que marcaram o período da República Velha (18891930).
Foucault (2008, p. 91) chega a afirmar que “a higiene pública é uma variação
sofisticada do tema da quarentena” e que é desse modelo médico-político que provém a
grande medicina urbana que se desenvolve, sobretudo, na França e que é desenvolvida no
Brasil principalmente com as reformas sanitárias e urbanas do início do século XX.
Apesar de no século XVIII existir um investimento político e detalhado do corpo, é
principalmente no século seguinte, com o surgimento da “Medicina Social”, que esse controle
sobre o corpo social se dá enquanto força de trabalho. Isso porque com a nova ordem
industrial que se estabelece a partir do século XVIII, não é mais o contingente populacional
do Estado que o torna poderoso, e sim a produtividade da sua população, a sua força de
trabalho.

c) Medicina da força de trabalho

É na Inglaterra do século XIX (pós-Revolução Industrial) onde se dá a terceira etapa
da socialização da medicina, através da legislação médica que institui o controle médico dos
pobres, que nesse período passou a se constituir um problema. Esse controle ao tempo que
possibilitava às classes ricas e seus representantes no governo o controle da saúde e dos
corpos das classes pobres (através de um serviço autoritário), tornando-as mais aptas para o
trabalho, protegia as classes ricas dos fenômenos epidêmicos originários da classe pobre
(FOUCAULT, 2008).
A antiga organização da oferta médica através da Lei dos Pobres que era prestada
individualmente ao pobre sob a gestão das paróquias, passa a ser substituída pelo sistema de
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health service que, segundo Foucault (2008, p. 96), além de atingir igualmente a toda
população, também dispensava cuidados médicos que tinham por objeto “a população em
geral, as medidas preventivas a serem tomadas e, como na medicina urbana francesa, as
coisas, os locais, o espaço social, etc”.
Estes novos serviços de saúde (health officers) organizados depois da reformulação
da Lei dos Pobres vinham a atender às necessidades da nova fase do capitalismo (industrial) à
medida que possibilitavam a migração dessa mão-de-obra barata para as cidades, diminuía os
gastos do Estado com os pobres ao mesmo tempo que aumentava a sua capacidade produtiva
(ROSEN, 1979).
Sob a influência das idéias iluministas que considera o motor da atividade econômica
a força poderosa e difusa do interesse pessoal, controlado pela força da competição e pelo
mercado de trabalho (ROSEN, 1979), a manutenção de uma assistência legal destinada aos
pobres se tornou ultrapassada, já que o Estado liberal existia para garantir o exercício e a
segurança da propriedade privada e não para limitar o imenso potencial da iniciativa
individual.
Os health officers estavam organizados para controlar a vacinação, obrigando a
população a se vacinar, organizar os registros das epidemias e doenças capazes de se tornarem
epidêmicas, obrigando as pessoas à declaração de doenças perigosas e localizar lugares
insalubres, eventualmente destruindo esses focos de insalubridade (FOUCAULT, 2008).
Essa “Medicina da força de trabalho” vigora até hoje, segundo Foucault (2008),
porque possibilitou a superposição e coexistência de três sistemas médicos: uma medicina
assistencial destinada aos mais pobres, uma medicina administrativa encarregada de
problemas gerais como a vacinação, as epidemias, etc., e uma medicina privada.
Nesse projeto da saúde pública evidenciava-se, tal como ainda ocorre no Brasil, a
ação supletiva do Estado, de forma sempre limitada e complementar à iniciativa privada, para
a solução dos problemas cuja magnitude excedesse as possibilidades da intervenção individual
(OLIVEIRA E EGRY, 2000). É o desenvolvimento dessa medicina administrativa voltada
para ações de controle e prevenção de doenças epidêmicas que vai possibilitar a configuração
da Vigilância Epidemiológica mais adiante.
Já a medicina assistencial, destinada ao controle dos pobres no Brasil, pode ser
relacionada com o Programa de Saúde da Família, que apesar de representar conquistas
históricas do direito à saúde e se configurar como uma estratégia de reorientação do modelo
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assistencial numa proposta de promoção à saúde, ainda continua restrito ao atendimento da
população excluída socialmente e mais pobre economicamente.
Se no início da consolidação do Estado moderno este deveria combater a miséria e a
pobreza dos seus territórios, com o processo de capitalismo industrial a miséria passou a ser
necessária para a consolidação da classe média industrial, que representava os interesses do
Estado. A pobreza passa a não ser mais evitada e sim controlada, vigiada naquilo que de ruim
poderia proporcionar: propagação de epidemias nas cidades.
Esse controle se dava sob a justificativa de que as condições ambientais ruins a que
estavam submetidas essa parcela da população (falta de esgotos, suprimento de água e meios
para remover o lixo das casas e ruas) que era a principal causa de doenças e,
consequentemente, da pobreza. Notadamente ideológica, essa idéia de higienização mascarava
a relação dos fatores sociais ao adoecimento, que vai se acentuar ainda mais com a
incorporação da bacteriologia. A pobreza passou a ser combatida com medidas sanitárias, que
longe de alterar a estrutura econômica e política que a gerava, apenas mantinha afastada o
perigo dos miasmas que assolava tanto ricos quanto pobres nas doenças epidêmicas.
É interessante notar que apesar das intensas mudanças ocorridas na organização dos
serviços de saúde ao longo do tempo, o modelo explicativo que direcionava as ações de Saúde
Pública até o século XIX foi a teoria da contingência epidêmica, voltando-as para o controle
da salubridade do meio ambiente. Os problemas de saúde pública eram percebidos mais como
um problema de engenharia do que de medicina, cabendo a um oficial médico distrital apenas
dar início a medidas sanitárias e exigir a execução das leis (ROSEN, 1979).
Fica claro a posição politicamente privilegiada que os médicos adquiriram como
“grandes conselheiros e grandes peritos, se não na arte de governar, pelo menos na de
observar, corrigir, melhorar o 'corpo' social e mantê-lo em um permanente estado de saúde”,
mais pela sua função higienista do que por seus prestígios de terapeuta (FOUCAULT, 2008, p.
203).
Para tanto, o sistema de sujeição que torna o “corpo” social submisso é composto,
dentre outras engrenagens, por esse discurso da vigilância que começa a se consolidar no
século XVIII à medida que suas táticas, suas técnicas, seu funcionamento também remetem a
um “saber” do corpo e a um controle de suas forças, o que Foucault (2004) denomina de
“tecnologia política do corpo”.
Sendo essa tecnologia difusa e “raramente formulada em discursos contínuos e
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sistemáticos”, é “impossível localizá-la, quer num tipo definido de instituição, quer num
aparelho do Estado. Estes recorrem a ela; utilizam-na, valorizam-na ou impõem algumas de
suas maneiras de agir.” É nesse processo de utilização, valorização e imposição da tecnologia
política do corpo pelas instituições e aparelho do Estado, que se conforma um campo de
microfísica do poder (FOUCAULT, 2004, p. 27-28), no qual as práticas de vigilância
aplicadas à saúde sempre se deram, tendo possibilitado um esquadrinhamento médico bastante
completo da população, principalmente durante o final do século XIX.
As práticas de vigilância no campo da saúde vão mudar substancialmente em meados
do século XIX quando, segundo Czeresnia (2003), ocorre a possibilidade de efetivação
daqueles valores que já haviam surgido no pensamento médico do século XVI: localização,
especificidade e intervenção. É assim que no século XIX operacionaliza-se os primeiros
estudos epidemiológicos utilizando como ferramentas metodológicas a observação clínica,
pesquisas e estudos estatísticos, sem, conhecer sua “causa biológica” (CREVENNA, 1977, p.
36).
Até esse momento, vigilância referia-se “à observação sistemática e ativa de casos
suspeitos ou confirmados de doenças transmissíveis e de seus contatos” (FOSSAERT, LOPIS
e TIGRE, 1974 apud TEIXEIRA et al, 2009), estando ainda vinculada à vigilância de pessoas
mediante o sistema de quarentena.
Só a partir do desenvolvimento da chamada “Revolução Bacteriológica” que a
epidemia deixa de ser associada a uma constituição geográfica-atmosférica e passa a ter como
causa um agente etiológico específico. Tal deslocamento da concepção dinâmica de doença
para uma concepção ontológica produziu mudanças radicais no discurso da vigilância, uma
vez que a racionalidade médica emergente traduzia-se na preocupação de descobrir lesões
anatômicas orgânicas que estivessem associadas às manifestações sintomáticas e aos sinais da
doença, possibilitando medidas sanitárias mais pragmáticas e exeqüíveis, e a constituição da
Vigilância Epidemiológica (CZERESNIA, 1997).
Não por acaso predomina a teoria unicausal da doença, que influenciada pela
corrente positivista gerou a tendência de considerar a doença infecciosa como o produto da
agressão do agente microbiano em detrimento da influência dos fatores sociais. No final do
século XIX, segundo Crevenna (1977), o interesse crescente pelas enfermidades infecciosas
estava estreitamente ligado aos interesses econômicos dos países imperialistas em sua
expansão colonial. É assim que começam a aparecer os Institutos de Doenças Tropicais para
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estudar e buscar mecanismos de controle de enfermidades endêmicas e epidêmicas dos países
tropicais, tendo direcionado o desenvolvimento dos estudos epidemiológicos nesse período
exclusivamente para os processos de transmissão ou controle das epidemias de doenças
infecto-contagiosas.
É assim que se conforma o atual paradigma biomédico, no qual o corpo é
desconectado de todo o conjunto de relações que constituem os significados da vida
(MENDES GONÇALVES, 1994), desconsiderando-se que a prática médica entra em contato
com homens e não apenas com seus órgãos e funções (CANGUILHEM, 1978).
Se os americanos contribuíram apenas em um grau limitado para o crescimento do
conhecimento microbiológico, segundo Rosen (1994) por outro lado, eles estavam mais
alertas do que os europeus para suas implicações práticas. É lá, principalmente, onde há o
desenvolvimento de laboratórios de bacteriologia destinados a diagnosticar as doenças
transmissíveis e controlá-las com o fornecimento gratuito de soros e vacinas. Lá também se
consolidou a nova disciplina da Epidemiologia, voltada para “o estudo da distribuição e dos
determinantes da freqüência das doenças em seres humanos” (MACMAHON e PUGH apud
SILVA e BARROS, 2002, p. 377).
Com os estudos dos agentes infecciosos e dos ciclos de transmissão, aprimorados
principalmente pelo desenvolvimento dos laboratórios, surgem uma série de novas
possibilidades para a Epidemiologia, porém delimitada dentro de um eixo eminentemente
biologicista (CREVENNA, 1977), que tenta explicar as causas e conseqüências das doenças
através de alterações exclusivamente biológicas.
Nesse contexto, a reforma no ensino e na prática médicas conduzida a partir do
relatório elaborado pelo médico americano Abraham Flexner em 1910, vai ser crucial para a
consolidação do enfoque reducionista e individual no campo da saúde, característico da atual
“Medicina Científica”. Segundo Rouquayrol e Almeida Filho (2003), o modelo conceitual
flexneriano enfatiza o conhecimento experimental de base laboratorial (geralmente
proveniente da pesquisa sobre doenças infecciosas), reforçando a separação entre o individual
e coletivo, privado e público, biológico e social, curativo e preventivo.
Este modelo é também chamado de “modelo da Rockefeller Foundation”, tamanha é
a contribuição desta instituição americana para a institucionalização desse modelo conceitual
no Brasil. A Fundação Rockefeller era orientada pelo modelo norte-americano de saúde
pública e foi a responsável pela implementação das ações de vigilância epidemiológica no
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Brasil, no final da década de 1960, quando já tinha sido incorporada ao aparato ministerial,
como Fundação Serviço Especial de Saúde Pública (BRASIL, 2005).
É, portanto, nesse modelo americano curativo, hospitalar, biomédico e individualista
que a Epidemiologia é gestada, se desenvolvendo consideravelmente durante o controle e
erradicações de doenças transmissíveis e, conseqüentemente também a Vigilância
Epidemiológica.
A Epidemiologia passou a dar maior especificidade e cientificidade às práticas de
vigilância consolidando-as como práticas de controle de doenças transmissíveis diante do
atual paradigma da saúde, principalmente porque instituem medidas de contenção mais
efetivas, evitando perdas econômicas decorrentes do uso indiscriminado de quarentena e
isolamento nas cidades e nos portos.

É tanto que foram justo sobre as doenças

internacionalmente quarentenáveis (tifo, varíola, peste, febre amarela e cólera) que as ações de
vigilância foram revistas primeiro pela Unidade de Vigilância Epidemiológica da Divisão de
Doenças Transmissíveis da OMS em 1965 (CHAGAS, 2008).
Dessa forma, as atuais reflexões sobre a disciplina Epidemiologia podem fornecer
subsídios para a compreensão das diferentes concepções dos gestores apreendidas pelos
pesquisadores sobre Vigilância Epidemiológica.
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4 EVOLUÇÃO CONCEITUAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO BRASIL

O surgimento da vigilância epidemiológica está relacionado com a necessidade de,
em meados do século XX, os países firmarem uma cooperação para erradicação conjunta de
doenças através de campanhas de abrangência mundial, que devido ao intenso fluxo de
pessoas, mercadorias e também de informações e doenças (característico da época de
globalização), tornava os territórios dos países centrais suceptíveis às doenças transmissíveis
que lá já haviam sido erradicadas. Além do aspecto econômico, a organização política da
Guerra Fria e o medo de uma guerra nuclear foi o propulsor dessa empreitada por erradicação
de doenças que poderiam a vir a ser utilizadas como armas biológicas.
O governo nos Estados Unidos criou, como resposta ao setor saúde à eventualidade
de uma possível guerra biológica, o Epidemic Intelligence Service (EIS) junto ao
Comunicable Disease Center (CDC) em 1946 (CDC, 1996 apud SILVA JÚNIOR, 2004). O
CDC 4 foi, segundo Langmuir e Andrews por WALDMAN (1991, p. 21), o “primeiro centro
moderno de acompanhamento de doenças voltado ao estabelecimento de bases técnicas para a
elaboração e desenvolvimento de programas de controle”, inaugurando a denominação
inteligência epidemiológica (epidemic intelligence), dada a utilização militar que a inspirou.
Já desde o nascimento da VE - nesse momento ainda denominada de inteligência
epidemiológica -, há uma tensão entre vigilância e programas de controle, uma vez que,
segundo Silva Júnior (2004), as práticas de vigilância foram introduzidas como um
componente do programa de controle da malária nos Estados Unidos, no final da década de
1940.
Ao longo da década de 1950, o CDC incorporou atividades para o combate a outras
doenças transmissíveis, através do estabelecimento de Programas de Vigilância, que “reuniam
informações sobre a ocorrência de surtos epidêmicos, para arbitrar sobre as ações para o
controle, ou erradicação, destas, em território norte-americano” (CHAGAS, 2008). É assim
que em 1955, nos Estados Unidos, utiliza-se pela primeira vez a palavra surveillance
4

O Communicable Disease Center (CDC) é um órgão do governo norte-americano, criado em 1946,
com sede em Atlanta, que teve sua origem na agência Malaria Control in War Áreas, criada para a prevenção da
malária durante a IIª Guerra Mundial (LANGMUIR, 1963). Em 1970 seu nome foi alterado para Center for
Diseases Control e em 1992 para Center for Diseases Control and Prevention, mantendo a sigla CDC, e
ampliando suas atividades de investigação, monitoração e prevenção de epidemias, também elaborando
estratégias de vigilância em saúde, aplicadas à saúde internacional. Disponível em: <http://www.cdc.gov>.
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(vigilância) para identificar a coleta, consolidação e a disseminação de informação
epidemiológica sobre a poliomielite dentro do Programa Nacional de Vigilância 5 (TEIXEIRA
e COSTA, 2009).
Desse modo, a vigilância deixa de ser uma prática voltada para os indivíduos
suspeitos e seus contactantes, visando apenas o impedimento do contágio direto da epidemia e
passa a vigiar o desenvolvimento do agente etiológico na população, quer no corpo de
indivíduos, que passam a ser chamados de hospedeiros ou fontes de infecção, quer no meio
ambiente. A partir da apropriação do conhecimento epidemiológico, suas ações visam o
impedimento da transmissão da doença, não mais apenas pelo isolamento e quarentena do
doente, mas se utilizando de uma minuciosa descrição e análise da dinâmica e da distribuição
da doença na população.
Antes da década de 1950, a investigação epidemiológica era utilizada somente para
identificar e quantificar as fontes de contágio da doença, determinando ações indiscriminadas
contra a introdução de novas fontes de infecção. Somente a partir das experiências dos
programas de erradicação desenvolvidos pelo CDC é que as informações de cada caso da
doença passaram a ser coletadas, visando o esclarecimento da sua origem e o estabelecimento
de uma rede de contatos do contaminante. Tal investigação individual possibilitava constituir
indicadores verificáveis sobre a incidência da doença, sendo utilizados para orientar as ações
de contenção dos surtos (ANDREWS e LANGMUIR, 1963; LANGMUIR, 1963; 1970; 1976
apud CHAGAS, 2008).
A vigilância epidemiológica passa a se configurar dentro da CEV como uma etapa
consecutiva à etapa de ataque, no caso da varíola era a vacinação em massa, e incluía a
notificação e a investigação epidemiológica. O emprego da investigação epidemiológica no
âmbito dos programas de erradicação baseava-se na confirmação laboratorial dos casos
notificados de doenças transmissíveis, o que demandava o estabelecimento de um sistema
eficaz de notificação, e a colaboração dos órgãos locais de saúde pública, médicos e demais
agentes de saúde, para identificar e comunicar os casos detectados e fazer a sua contenção.
No entanto, apesar da notificação ser o pilar da investigação epidemiológica e ser
desenvolvida compulsoriamente para doenças transmissíveis desde, pelo menos, 1920, a
5

O termo “vigilância”, em substituição ao possível caráter militar de “inteligência”, é aplicado pela
primeira vez em 1955, na situação de emergência decorrente do denominado “acidente de Cutter”, quando foi
identificada nos Estados Unidos uma epidemia de poliomielite em indivíduos vacinados com lotes da vacina de
vírus inativo produzidos pelo laboratório Cutter (LANGMUIR, NATHANSON e HALL, 1956; LANGMUIR,
1971; NATHANSON e LANGMUIR, 1963 apud WALDMAN, 1991).
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qualidade das informações epidemiológicas no Brasil, até a década de 1960, era
constantemente considerada insatisfatória, quer pelo pouco interesse dos médicos, quer pela
pouca ênfase dada pelas autoridades sanitárias. O fato é que até a CEV as autoridades
sanitárias faziam pouco aproveitamento dessas informações, restringindo seu uso à construção
de um perfil estatístico da distribuição de casos de doenças, sem orientar diretamente a adoção
de medidas profiláticas (MORAES, 1955 apud CHAGAS, 2008).
As primeiras definições conceituais de Vigilância Epidemiológica foram esboçadas
na década de 1960, a partir das reflexões teóricas de Alexander Langmuir e Raska, que em
meio a um contexto de descrença quanto à possibilidade de se erradicar doenças, defendiam
que ações de vigilância seriam imprescindíveis para a manutenção do status de erradicação de
uma doença específica em uma área. O primeiro atuava no Center for Diseases Control
(CDC), nos Estados Unidos da América (EUA), e o segundo no Instituto de Microbiologia e
de Epidemiologia de Praga, sendo também diretor da Divisão de Doenças Transmissíveis da
OMS.
É a definição de vigilância formulada em 1963 por Langmuir que irá servir de base
para a CEV, sendo então difundida no mundo todo:

A observação contínua da distribuição e tendências da incidência de doenças
mediante a coleta sistemática, consolidação e avaliação de informes de morbidade e
mortalidade, assim como de outros dados relevantes e a regular disseminação dessas
informações a todos que necessitam conhecê-las (LANGMUIR apud WALDMAN,
1991, p. 23).

Esta noção de vigilância a compreende como inteligência epidemiológica ou como
uma prática da epidemiologia, e não como seu sinônimo. Logo, considerava que o
monitoramento da situação epidemiológica e as ações de controle se constituíam em
componentes e áreas de atuação distintas (TEXEIRA e COSTA, 2009), cabendo ao sistema de
inteligência, semelhante a um serviço de espionagem, apenas a coleta, análise e disseminação
das informações visando a apreensão do máximo de conhecimentos sobre o inimigo, que no
caso era a doença. Segundo Waldman (1991), para Langmuir, a decisão e a operacionalização
das medidas de controle deveriam ficar sob a responsabilidade das autoridades sanitárias
locais, cabendo ao profissional que trabalha na vigilância assumir apenas o papel dos olhos e
ouvidos da autoridade sanitária, assessorando-a quanto à necessidade de tais medidas.
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No ano seguinte é que a vigilância adquire o qualificativo como epidemiológica a
partir de um artigo publicado por Raska (1964), designação que será internacionalmente
consagrada com a criação, em 1965, da Unidade de Vigilância Epidemiológica da Divisão de
Doenças Transmissíveis da Organização Mundial da Saúde (THACKER e BERKELMAN,
1988).
Em 1966, Raska, define vigilância como:

O estudo epidemiológico de uma enfermidade, considerada como um processo
dinâmico que abrange a ecologia dos agentes infecciosos, o hospedeiro, os
reservatórios e vetores, assim como os complexos mecanismos que intervêm na
propagação da infecção e a extensão com que essa disseminação ocorre (RASKA
apud WALDMAN, 1991 p. 23).

Nesta definição fica evidente a incorporação da Epidemiologia nas práticas de
vigilância ao considerá-la como o método privilegiado de apreensão do processo dinâmico do
adoecimento, dando ênfase ao conhecimento dos mecanismos que influenciam a transmissão
de cada infecção e, conseqüentemente, o dimensionamento da disseminação da doença na
população. Além disso, pela caracterização da enfermidade “como um processo dinâmico que
abrange a ecologia dos agentes infecciosos, o hospedeiro, os reservatórios e vetores”, está
evidente a utilização do instrumental analítico clássico da epidemiologia aplicada a uma
determinada doença, direcionado pela teoria unicausal.
Apesar da limitação da vigilância às doenças infecto-contagiosas, para Waldman
(1991) Raska desenvolveu uma conceituação mais abrangente do que a de Langmuir ao
explicitar o papel da VE como elo entre os serviços de saúde e a pesquisa. Esse novo conceito
de vigilância vai permitir o desenvolvimento de uma vigilância epidemiológica ativa no Brasil
durante a CEV, quando além de notificação dos casos de varíola, é feito uma busca ativa dos
surtos da doença e uma conseqüente vacinação de bloqueio, se tornando, a partir da década de
1970, “uma das principais recomendações da Organização Mundial de Saúde, para a
erradicação global da varíola.” (CHAGAS, 2008, p. 107).
Waldman (1991) aponta que tanto o Programa de Erradicação de Varíola quanto o de
Malária no Brasil, ao atribuírem à VE funções de notificação, investigação rotineira de casos
esporádicos e de surtos, acrescidos ainda de medidas de controle, incorporaram uma
concepção de vigilância mais ampla do que a estabelecida por Raska e, principalmente, por
Langmuir. Isso porque para se adaptar a realidade dos países subdesenvolvidos, que era de
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inexistência de serviços de saúde, tais programas foram implementados na forma de
campanhas, onde as ações de controle eram aplicadas de maneira "vertical", substituindo o
papel que deveria ser desempenhado pelos serviços de saúde (WALDMAN, 1991).
A operacionalização da CEV se deu através de mecanismos de Unidades de
Vigilância Epidemiológica (UVE) dentro da estrutura das Secretarias ou Departamentos de
Saúde de todos os estados, sob a coordenação de um médico da Fundação SESP, sendo esta
Fundação, por sua vez, a responsável pela coordenação nacional da rede de UVE. Como os
estados deveriam assumir no longo prazo a etapa da campanha de Manutenção e Vigilância
para a erradicação da doença, a cada UVE cabia a criação de postos de notificação de varíola
nos seus municípios, qualificando o pessoal local com relação à identificação dos possíveis
casos da doença (através de comprovação laboratorial), à investigação da cadeia
epidemiológica dos doentes e à utilização correta das técnicas de vacinação (CHAGAS,
2008).
No entanto, aos postos de notificação no município (principalmente, escolas e postos
de saúde) cabia basicamente a identificação dos casos e a notificação compulsória, e tendo a
confirmação de algum caso, era a equipe estadual que se dirigia ao município para investigar a
cadeia de transmissão da doença e realizar o bloqueio com a vacinação dos contactantes,
encerrando assim o seu ciclo de transmissão (CHAGAS, 2008). Dessa forma, a atividade de
Vigilância Epidemiológica se conforma como uma prática de uma equipe especializada de
epidemiólogos e vacinadores, ocorrendo paralelamente a assistência prestada serviços de
saúde locais, organizada no modelo de programas verticalizados de doenças transmissíveis.
No caso da Bahia, esta conformação parece ter sido ainda mais fragmentada e
desarticulada, visto que apesar das UVE terem sido organizadas em nível municipal dentro
dos postos de saúde, não se sabe exatamente a sua função. Isso porque a notificação era
atribuição do nível regional através dos Centros Executivos Regionais de Saúde (CER), e as
investigações quase sempre eram feitas pelo estado, pois a estrutura e o quadro de pessoal dos
CER eram precários para desempenhar tal ação (BAHIA, 1983).
Uma publicação da OMS de 1972, abordando especificamente o Programa de
Erradicação da Varíola, exemplifica essa forma de organização “vertical”, ao considerar que
"estas atividades exigem formação especializada, não podendo ser delegadas ao pessoal local,
que não só carece do preparo necessário, mas que em geral está sobrecarregado de trabalho
[...]” (OMS apud WALDMAN, 1991, p. 25).
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Em 1973, quando a varíola foi considerada como erradicada do país, o Ministério da
Saúde lançava as bases para a criação do Programa Nacional de Imunizações (PNI), alterando
a forma rotineira e pulverizada da operacionalização da vacinação contra doenças
transmissíveis realizada pelos serviços locais e federais há mais de trinta anos no País.
Segundo Chagas (2008), até a criação do PNI em 1975, a vacinação era realizada de forma
pouco controlada pelo ministério, que recomendava sua realização, incentivava a produção de
imunoterápicos e, ocasionalmente, cooperava tecnicamente na implementação de laboratórios,
mas não estipulava metas de cobertura vacinal, cabendo aos estados e municípios essa
iniciativa.
Enquanto que em 1968 a 21ª Assembléia Mundial de Saúde promove discussão sobre
a abrangência do conceito de vigilância e sua aplicação em outros problemas de saúde
pública, além das doenças transmissíveis (THACKER e BERKELMAN, 1988; FOSSAERT,
LOPIS e TIGRE, 1974), na América Latina o relatório final do I Seminário Regional sobre
Sistemas de Vigilância Epidemiológica de Doenças Transmissíveis e Zoonoses das Américas,
que ocorreu em plena epidemia de meningite meningocócica no Brasil, em 1973, enfatiza sua
aplicação às doenças transmissíveis.
O relatório final desse Seminário e um artigo publicado por Fossaert, Lopis e Tigre
(1974), considerado como um dos fundamentos teóricos nesse campo para a América Latina,
influenciaram o conceito de vigilância epidemiológica adotado oficialmente no Brasil em
1975 (Lei nº 6259), sendo uma adequação das concepções de Langmuir e Raska às condições
e estruturas dos serviços de saúde latino-americanos.
Fossaert, Lopis e Tigre (1974) definem vigilância como:

O conjunto de atividades que permite reunir informações indispensáveis para
conhecer em todo momento o comportamento ou história natural das doenças,
detectar ou prever qualquer mudança que possa ocorrer por alterações dos fatores
condicionantes, com o fim de recomendar oportunamente, sobre bases firmes, as
medidas indicadas à prevenção e controle da doença (FOSSAERT, LOPIS E TIGRE,
1974, p. 522).

A influência no conceito de vigilância pelo modelo explicativo da História Natural da
Doença, de alguma forma amplia a compreensão do adoecimento ao considerar a influência
das questões ambientais, consideradas como fatores condicionantes. No entanto, esse modelo,
que segundo Carvalho (2002) até hoje tem dominado como referencial teórico a produção da
epidemiologia, privilegia a descrição do processo fisiopatológico e considera o meio ambiente
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na perspectiva das propostas anteriores de desequilíbrio da relação parasita-hospedeiro.
Para Waldman (1991) as características particulares que surgem dessa concepção de
vigilância referem-se à inclusão das ações de controle entre suas atividades e ao papel do nível
central da vigilância de informar e ordenar aos seus níveis regional e local, enquanto esse
último executa ações imediatas e programadas de controle (OPAS, 1974; FOSSAERT, LOPIS
e TIGRE, 1974). Com isso, se dá a sobreposição da estrutura dos serviços de saúde e de parte
de suas atribuições a da vigilância epidemiológica.
Tal adequação da vigilância às condições latino-americanas, segundo Waldman
(1991), decorre da insuficiente cobertura oferecida pela rede básica de saúde e da sua
fragilidade técnica e operacional, além de refletir o caráter centralizador da administração
pública neste continente, sendo pouco promissoras as possibilidades de alterar essa realidade.
É essa concepção de VE que é institucionalmente definida no País em 1975, através
da Lei Federal nº 6.259, por recomendação da V Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu
em meio a uma epidemia de meningite meningocócica de grande magnitude (SILVA JÚNIOR,
2004). A vigilância epidemiológica passou a ser considerada “as informações, investigações e
levantamentos necessários à programação e à avaliação das medidas de controle de doenças e
de situações de agravos à saúde" (BRASIL, 1975), com ênfase na atuação sobre as doenças
transmissíveis, tendo sido incluídas na relação das doenças de notificação compulsória
algumas doenças imunopreveníveis.
Entretanto, a conceituação de VE pelo seu método vai impor limitações à
incorporação de outros métodos e instrumentos que não aqueles já consagrados pela
Epidemiologia, como inquéritos que utilizam técnicas quantitativas; métodos descritivos
baseados nas categorias tempo, espaço e atributos das pessoas acometidas e métodos
analíticos de estudos transversais, conglomerados, coorte e caso-controle. Isso se torna uma
limitação considerável quando se amplia o objeto de atuação, ou seja, quando se pretende
atuar não só sobre doenças, mas sobre situações de agravos à saúde.
Gazêta (2005) afirma que o êxito da CEV, atribuído principalmente à eficiência do
serviço de vigilância, mostra a necessidade de continuidade da estrutura montada pela
Campanha e produz um discurso que une a eficiência à ação centralizada como atributo
indissociável do modelo de controle de doenças (GAZÊTA, 2005). Esta estrutura centralizada
e hierarquizada serviu como base para a instituição do Sistema Nacional de Vigilância
Epidemiológica (SNVE) no Brasil.
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Após a V Conferência Nacional da Saúde, acatando a recomendação da OMS e da
OPAS de que os países em desenvolvimento deveriam criar um Sistema Nacional de
Vigilância Epidemiológica, o Brasil cria em 1976, a partir do Decreto nº 78.321 (BRASIL,
1976), um SNVE em conformidade com a organização estrutural da CEV em Unidades de
Vigilância Epidemiológica (UVE), que juntas comporiam a rede especial de serviços de saúde
responsável pela VE. Silva Júnior (2004) afirma que naquele momento, a criação do sistema
de vigilância estava no topo da agenda do setor saúde, e do próprio Estado brasileiro.
O SNVE estava “organizado e disciplinado” em conformidade com o referido
decreto, sob a responsabilidade institucional do MS, das Secretarias Estaduais de Saúde e dos
territórios federais, que deveriam dispor de meios das unidades que compõem o sistema
realizarem:
I - coleta das informações básicas necessárias ao controle das doenças;
II - diagnóstico das doenças que estejam sob o regime de notificação compulsória;
III - averiguação da disseminação da doença notificada e a determinação da
população sob risco;
IV - proposição e execução das medidas de controle pertinentes;
V - adoção de mecanismos de comunicação e coordenação do Sistema.
Segundo a legislação, a UVE era a menor unidade do SNVE, sendo que cada UVE
estava vinculada a um serviço de saúde e possuía uma área delimitada sobre a sua
responsabilidade, que poderia ser parte do município ou até mais de um município.
As UVE eram responsáveis por receber as notificações da sua área geográfica, que
vinham dos Postos de notificação e dos demais serviços de saúde públicos e privados; cumprir
normas estabelecidas pelos níveis superiores; registrar e transmitir informações sobre a
ocorrência de doenças aos níveis superiores e executar investigações epidemiológicas e ações
de profilaxia necessárias (BRASIL, 1976).
Havia portanto uma rígida hierarquia entre os componentes do SNVE e dentro dos
serviços de saúde uma completa desarticulação entre as práticas de VE e as atividades
assistenciais, laboratoriais e gerenciais (CARVALHO e MARZOCCHI, 1992). A pesquisa
avaliativa realizada pelas autoras em 1985, revelou que a atuação da Vigilância
Epidemiológica dentro das unidades de saúde funcionava tão independente do resto e sem
mecanismos de articulação, ao ponto de, em geral, as atribuições não serem discutidas, ou
sequer compreendida pelos demais profissionais.
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As informações básicas para o funcionamento do SNVE advinham da notificação
compulsória de doenças que compunham a lista e outros agravos e doenças inusitadas, das
declarações e/ou atestados de óbito, dos estudos epidemiológicos realizados apenas por
autoridades sanitárias (BRASIL, 1976). Nesse sentido, Silva Júnior (2004, p. 49) aponta que
uma característica do SNVE é “que sua atuação era exclusivamente dirigida às doenças
transmissíveis e, entre estas, particularmente para as doenças contagiosas agudas, com alto
poder de disseminação e, conseqüentemente, capacidade de produzir epidemias.”
Albuquerque, Carvalho e Lima (2002) ressaltam que como as doenças de
notificações compulsórias eram as vinculadas ao PNI, as controláveis por ações, coordenadas
por órgãos específicos do Ministério da Saúde e aquelas sujeitas a quarentena, pelo
Regulamento Sanitário Internacional, passou a predominar a idéia de que as estruturas de VE
dos níveis nacional, estadual e regional se organizariam em torno de programas específicos
de controle de doenças, cabendo a estes níveis o apoio técnico aos serviços de saúde na
utilização do método epidemiológico.
Daí a polarização do debate da VE entre vigilância e programas de prevenção e
controle citada por Silva Júnior (2004), como uma variante do debate entre vigilância e ação,
causada pela tensão da vigilância como uma inteligência epidemiológica que não tem função
de executar as ações.
Entretanto, no contexto das conquistas político-sanitárias a partir da década de 1980
associado à mudança do perfil epidemiológico da população brasileira, a conformação
centralizada e restrita às doenças transmissíveis do SNVE, vai se configurar, segundo Paim
(2003), num "convívio contraditório", inclusive para a legislação do SUS que privilegia a
esfera de gestão municipal para o desenvolvimento das ações de saúde e o orienta sobre
princípios de universalidade, igualdade, integralidade, equidade e controle social.
Nesse sentido, Barata (1997) afirma que a primeira metade dos anos 1980 pode ser
assinalada como um momento de crescimento e de abertura para inúmeras influências de
ordem teórica e metodológica à Epidemiologia, influenciada principalmente pela idéia de uma
“epidemiologia social”, mas também de ordem política e institucional. Este movimento
buscava fertilizar os conhecimentos da Epidemiologia com as ciências sociais buscando assim
explicações amplas dos processos saúde-doença, ao desvelar as desigualdades geradas e
mantidas por uma estrutura social.
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Assim, durante a década de 1980, se desenvolve um processo de fortalecimento e de
re-contextualização da epidemiologia, no país e no continente, que tem como um dos seus
resultados imediatos o esforço pela ampliação do escopo da chamada epidemiologia de
serviços, até então praticamente restrita às atividades de vigilância epidemiológica de doenças
transmissíveis (SILVA JÚNIOR, 2004). Consolida-se nesse período, segundo o mesmo autor,
“a necessidade de se expandir a aplicação da epidemiologia em serviço para as áreas de
análise de situação de saúde de forma a subsidiar a formulação de políticas com a
racionalidade epidemiológica“ (SILVA JÚNIOR, 2004, p.71).
Com o objetivo de buscar uma estrutura que superasse a fragmentação das atividades
da epidemiologia de serviços, foi criado em 1984, por meio de Portaria Ministerial, o Centro
Nacional de Epidemiologia (Cenepi), que teria duas missões:

[...] procurar reunir as várias ações e programas de controle de doenças, então
dispersos por distintos órgãos do MS; e incorporar uma utilização mais ampla da
epidemiologia como instrumento de análise da situação de saúde do país, e como um
instrumento privilegiado para subsidiar a escolha de prioridades e o planejamento
geral das ações de saúde (SILVA JÚNIOR, 2004, p.71).

Apesar do Cenepi nunca ter sido efetivamente implantado, devido a profunda
mudança institucional da gestão do Ministério da Saúde produzida pelo fim do regime militar,
e pela redemocratização do país (RISI JUNIOR, 2002), segundo Silva Júnior (2004) a sua
criação representa uma das expressões institucionais mais relevantes da afirmação de um
terceiro pólo no debate da VE, que privilegia os novos usos da epidemiologia em serviço,
fundamentalmente a área de análise de situação de saúde, em detrimento da vigilância
epidemiológica, inclusive dos programas de prevenção e controle de doenças.
É, portanto, sobre os auspícios da Epidemiologia Social que em 1986 é promovido
pela Universidade Federal da Bahia e a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde
Coletiva o seminário intitulado "As Perspectivas da Epidemiologia frente à Reorganização
dos Serviços de Saúde", que ofereceu elementos que puderam ampliar posteriormente a
definição de VE utilizada na Lei Orgânica do SUS. Um dos elementos que trouxe maior
avanço foi “a ampliação do seu objeto de trabalho com a introdução de métodos inovadores
de vigilância de grupos populacionais de alto risco e monitoramento de exposição a fatores de
risco” (ALBUQUERQUE, CARVALHO e LIMA, 2002, p. 10).
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No entanto, apesar de diversos avanços no campo conceitual, diversos documentos
oficiais da época relatavam vários problemas para o bom desempenho da Vigilância
Epidemiológica: “subnotificação, a falta de recursos humanos capacitados e as dificuldades na
integração entre as diversas atividades do controle de doenças” (BRASIL, 1983, 1984a,
1984b apud CARVALHO e MARZOCCHI, 1992, p. 1). Com o objetivo de avançar na
superação destes principais entraves, estas mesmas autoras apontam que também na década de
1980 são implementadas uma série de atividades, elaboração e/ou revisão de normas técnicas,
treinamentos para os profissionais dos serviços e supervisões no campo da VE.
Como resultado de todas essas transformações políticas, ideológicas e sociais da
década de 1980, operacionalizadas no campo da saúde através do movimento de Reforma
Sanitária, a Vigilância Epidemiológica é considerada uma parte estratégica do Sistema Único
de Saúde. Conceituada a partir de uma concepção ampliada de saúde e dentro da proposta de
descentralização em saúde, a Lei 8.080/90 define VE como:

[...] um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou
prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de
saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de
prevenção e controle das doenças ou agravos (BRASIL, 1990).

Este conceito traz elementos que amplia o escopo de atuação da VE para além do
controle de doenças transmissíveis como sempre foi direcionado, deslocando o foco das ações
de VE para o objeto da saúde coletiva, as necessidades sociais de saúde. Nesse sentido,
concordamos com Silva Júnior (2004), que considera essa definição da Lei nº 8.080/90 mais
ampla, à medida que não limita o objeto da atividade da vigilância às doenças transmissíveis.
Ao proporcionar o conhecimento e a atuação sobre os fatores determinantes e
condicionantes de saúde torna-se necessário para apreensão do novo objeto da VE a
incorporação pela disciplina Epidemiologia de outros saberes como a sociologia, economia,
antropologia, política e ecologia.
Percebe-se, na formulação do conceito ampliado de VE, a influência das ciências
sociais na Epidemiologia, presente no entendimento de saúde e doença como processos
determinados socialmente e historicamente condicionados. Nesse sentido as Ciências Sociais
contribuíram com a disciplina no âmbito acadêmico, à medida que o ensino da epidemiologia
passou a incorporar estudos históricos e a incorporar e operacionalizar os conceitos de classe
social, processo de trabalho e processo de reprodução social (BARATA, 1997).
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No entanto, a mesma autora afirma que esta contribuição durou pouco tempo, uma
vez que na segunda metade da década de 1980 se deu um movimento até certo ponto oposto
ao que vinha se delineando, quando os epidemiologistas passam a incorporar para análise de
suas informações, técnicas de bioestatística, que vinham sendo valorizadas paralelamente ao
crescimento do uso dos computadores na elaboração e análise de dados epidemiológicos. Isso
porque o contexto político favorecia o investimento no que passou a ser denominado
“epidemiologia clínica”, caracterizado pela “aplicação dos métodos de estudo da
epidemiologia a problemas clínicos tais como diagnóstico, terapêutica e prognóstico, de
forma a estabelecer os riscos imediatamente aplicáveis ao indivíduo” (BARATA, 1997, p. 3),
consolidando a aplicação da disciplina fora da coletividade.
Além da dificuldade histórica-ideológica de aproximação entre o campo da
Epidemiologia e das Ciências Sociais, a utilização desses novos métodos pela Vigilância
Epidemiológica não ocorreu, principalmente porque ela estava sendo operacionalizada através
de um SNVE que mantinha ainda as bases da CEV.
Na tentativa de discutir sobre esse “convívio contraditório” entre o SNVE e a
legislação do SUS e propor mudanças na estrutura do SNVE, é realizado em 1992, em
Brasília, o "I Seminário Nacional de Vigilância Epidemiológica", que propôs a reorganização
do SNVE a partir de um "pacto governamental", entendido como a estratégia para
viabilização de uma prática de descentralização, que incluísse a mudança imediata de
procedimentos que caracterizam a excessiva centralização dos programas e a fragmentação de
rotinas da vigilância epidemiológica.
O evento ressaltou que um dos maiores entraves no desenvolvimento do SNVE
estava na desorganização dos serviços de saúde, sendo a sua organização considerada uma
necessidade absolutamente indissociável do processo de descentralização da VE (BRASIL,
1993). Havia também a preocupação de se “rediscutir as ações de VE no nível municipal e
não simplesmente delegar aos municípios a execução de atividades e sua 'forma' atual”
(BRASIL, 1993, p. 19).
O processo de descentralização da gestão da VE vai ser desencadeado apenas em
1999 e de forma normativa, através da Portaria nº 1.399 que regulamenta a NOB-SUS 96, ao
instituir as competências das esferas de gestão do SUS (incluindo o município) e a sistemática
de financiamento da VE.
Dessa forma, se estabelece que tanto os estados quanto os municípios devem pleitear
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a gestão da VE e comprovar as condições técnicas (equipe, estrutura e elenco mínimo) para
execução de tais ações para que só então conseguisse a certificação. O recurso financeiro, por
sua vez, seria repassado fundo a fundo conforme a condição de gestão do município e as
ações seriam desenvolvidas em conformidade com a Pactuação Programa Integrada
(BRASIL, 1999).
Concordamos com Santos (2010) ao considerar que o processo de implantação da
descentralização da gestão da VE teve um caráter burocrático e vertical, à medida que os
estados e municípios assumem as ações por mecanismos de indução do governo federal.
Em 2004, o MS reedita a referida Portaria (1.172/2004), substituindo o termo
“epidemiologia e controle de doenças” por “vigilância em saúde”, que passa a englobar a
Vigilância Sanitária, Vigilância Epidemiológica e Vigilância Ambiental, uniformizando assim
a nomenclatura utilizada em todos os demais instrumentos.
Essa proposta de alteração da denominação se inicia desde o final dos anos 1990,
quando o CDC e a OMS passam a utilizar o conceito de vigilância em saúde pública (public
health surveillance), buscando sintetizar essa maior amplitude do objeto da vigilância (SILVA
JÚNIOR, 2004). Segundo o mesmo autor, inspiradas pelo conceito de “vigilância da saúde”
utilizado por Castellanos (1991) no sentido de monitoramento da situação de saúde,
particularmente voltado para as condições de vida e as desigualdades sociais em saúde, várias
secretarias municipais de saúde experimentaram uma unificação administrativa entre a área
de vigilância epidemiológica, de vigilância sanitária e de saúde do trabalhador.
Estas novas estruturas organizacionais criadas após a incorporação de novos objetos,
como a vigilância de doenças não transmissíveis, a vigilância ambiental, o monitoramento de
condições como o óbito infantil, as análises sistemáticas de indicadores de saúde e o
monitoramento de desigualdades, passaram a ser denominadas de vigilância à saúde ou ainda
vigilância da saúde (PAIM, 2003).
Já durante o I Seminário Nacional de Vigilância Epidemiológica a idéia da Vigilância
à saúde era pensada como importante motivadora para a superação das práticas fragmentadas
que eram regra tanto no âmbito intra-setorial, quanto do plano intersetorial, e ainda auxiliar a
mudança da concepção restrita da VE para a questão mais ampla dos problemas e condições
de saúde (BRASIL, 1993).
Em 2003 foi criada uma Secretaria de Vigilância em Saúde com a extinção do Cenepi
e a reestruturação da área de epidemiologia e controle de doenças no âmbito do MS. Esta
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Secretaria passou a reunir as atribuições do Cenepi e os demais programas que anteriormente
integravam a extinta Secretaria de Políticas de Saúde: tuberculose, hanseníase, hepatites virais
e doenças sexualmente transmissíveis e Aids (BRASIL, 2003 apud SILVA JÚNIOR, 2004).
Esse movimento institucional, segundo Silva Júnior (2004), tem o propósito de
responder aos desafios colocados pelo perfil epidemiológico complexo que se apresenta na
atualidade, caracterizado pelo surgimento e/ou persistência de doenças, exigindo uma
renovação e fortalecimento da vigilância de doenças transmissíveis. Além disso, tem havido
um aumento do impacto social e econômico de doenças e agravos não transmissíveis que, por
sua vez, exigem um processo de monitoramento não dos casos individuais, mas sim da
situação de saúde e seus principais fatores de risco.
Dessa forma, Silva Júnior (2004) afirma que a adoção do conceito de vigilância em
saúde procura simbolizar essa nova abordagem, mais ampla do que a tradicional prática de
VE, tal como foi efetivamente construída no País, desde a década de 1970. Esta nova
abordagem inclui: a vigilância das doenças e agravos transmissíveis, não transmissíveis e seus
fatores de risco; a vigilância ambiental em saúde e a vigilância da situação de saúde,
correspondendo a uma das aplicações da área também denominada como análise de situação
de saúde.
Diferente do que sugeriu Carvalho e Marzocchi (1992), o campo de atuação da VE
não se ampliou naturalmente a partir da abrangência imediata de doenças não-transmissíveis.
Apesar da Lei n° 8.080 ter assumido uma definição ampla para VE não ocorreu efetivamente
a estruturação de vigilância para doenças e agravos não-transmissíveis e seus fatores de risco,
através do desenvolvimento e implementação dos instrumentos e metodologias adequadas.
As doenças que compõe o Sistema de Informações de Doenças de Notificação
Compulsória, que é o principal instrumento da VE, ainda vem se restringindo às doenças
transmissíveis, mesmo que o Guia de Vigilância Epidemiológica vigente incorpore outros
agravos e algumas doenças crônico-degenerativas como câncer e diabetes (PASSOS, 2003).
Concordamos com Santos e Melo (2008) que “a atuação da VE deve ultrapassar o
enfoque da doença, procurando identificar os fatores que determinam o processo saúdedoença e, assim, desenvolver práticas voltadas para a promoção da saúde” (SANTOS e
MELO, 2008, p. 1924).
No entanto, é importante enfatizar que a consolidação de um conceito mais amplo da
VE não se dá unicamente com a ampliação do objeto da vigilância pela inclusão de novos
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temas, se continuam a serem aplicadas as mesmas ferramentas utilizadas para as doenças
transmissíveis. Faz-se necessário o estabelecimento de metodologias e técnicas adequadas
para esses novos objetos, na medida em que tanto o objeto quanto a finalidade da VE passam
a ser distintos da prática tradicional de vigilância.
Nesse sentido, a consolidação do conceito amplo de VE se torna um grande desafio,
visto que a trajetória da epidemiologia e sua vinculação histórica com os interesses do Estado,
apontados no capítulo anterior, dificultam a incorporação de novos métodos do campo das
Ciências Sociais, ao mesmo tempo em que representa uma mudança no atual paradigma da
saúde representado pelo modelo biomédico ainda hegemônico, para o modelo da vigilância
em saúde, orientado por práticas de promoção da saúde, conforme enfatizado por Santos e
Melo (2008).
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos dados permitiu a identificação de apenas uma concepção ativa de
Vigilância Epidemiológica, que neste trabalho é considerada como restrita, à medida que
limita o objeto da atuação da VE às doenças transmissíveis. Dessa forma, a categoria empírica
foi nomeada no sentido de evidenciar o foco das ações de VE, segundo as concepções das
gestoras, que é a prevenção e o controle de doenças transmissíveis.
Apenas uma gestora (G-Leste) explicitou um entendimento de VE voltado para a
promoção da saúde e melhoria da condição de saúde da população, mas este se revelou como
uma concepção manifestada e não ativa, visto que ao longo do seu discurso não explicitava
elementos que pudessem colaborar com esse entendimento, ao ponto de se configurar como
uma concepção diferente das demais gestoras da VE.
No entanto, apesar da concepção das gestoras municipais da VE estar distante
daquela que orientou a definição de VE na Lei nº 8.080/90, que é considerada ampla (SILVA
JÚNIOR, 2004), não se pode negar que alguns discursos revelam avanços, principalmente no
sentido de conceber a VE numa perspectiva articulada com as demais práticas de saúde no
município.
A concepção de que a atuação da VE não se dá desarticulada das demais ações de
saúde, mas pelo contrário, subsidia tanto a execução quanto o planejamento destas, possibilita
que estas gestoras percebam que a VE não é desenvolvida apenas pela sua equipe, e que deve
não só cumprir as determinações técnicas e burocráticas, mas dar uma resposta eficiente às
necessidades de saúde da sua população, ainda que concebida dentro do enfoque biologicista
e restrito às doenças transmissíveis, como já dito.
Apesar de algumas gestoras revelarem essa concepção da atuação da VE, tanto de
vigiar quanto de realizar o controle das doença compartilhada com outros atores no
município, outras ainda concebem a VE como um setor isolado das demais práticas de saúde
desenvolvidas no município, que possui uma atuação bastante pontual sob responsabilidade
apenas da equipe própria. Nessa perspectiva a VE municipal se organiza de forma
hierarquizada e burocrática, concentrando ações de vigilância no âmbito central e restringindo
a atuação dos serviços a apenas algumas ações de controle, contribuindo para uma prática
alienante e fragmentada.
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Dessa forma, essas concepções opostas são organizadas como subcategorias, uma
vez que mesmo revelando diferentes formas de enxergar o desenvolvimento das ações de VE
no âmbito municipal, ainda encontram-se subordinadas à concepção hegemônica de VE para
para prevenir e controlar doenças transmissíveis.
Com relação às concepções das gestoras de VE, foram identificadas as seguintes
categoria e subcategorias:

1. VIGIAR PARA PREVENIR E CONTROLAR DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS
1.1 Vigilância pelo âmbito central da Secretaria Municipal de Saúde, descreve as
práticas no âmbito municipal que são marcadamente técnico-burocráticas, hierarquizadas
e desarticuladas dos serviços de saúde, cuja função se restringe a coletar dados.
1.2 Ação compartilhada de vigilância, descreve a integração das informações
epidemiológicas e das ações de VE às práticas dos profissionais dos serviços, e ao
planejamento das ações de saúde no município, reconhecendo a participação ativa da
população.
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5.1 VIGIAR PARA PREVENIR E CONTROLAR DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

Apesar de todos os avanços conceituais que envolvem a VE e a sua contribuição para
a consolidação do SUS, discutidos no capítulo anterior deste trabalho, principalmente em
torno da proposta de Vigilância em Saúde, todas as gestoras revelam uma concepção ativa de
VE focada na prevenção e controle de doenças transmissíveis, tal como ela se conformou na
década de 1970 com a criação do SNVE, vinculada a programas verticais de controle de
doenças transmissíveis.
Nessa concepção, a vigilância tem como finalidade detectar rapidamente os
primeiros casos das doenças transmissíveis para que sejam realizadas as ações de controle,
visando a prevenção de surtos e epidemias.

Acho que [...] como o nome já disse, vigilância é vigiar. É você tentar
identificar o problema, mas antes de tudo, antes dele ocorrer para que
evite que ocorra, e uma vez que esse problema ocorrer, é você ir no foco
pra impedir que ele se espalhe que ele acabe atingindo a população em
geral no caso né. E são investigações voltadas para a prevenção. A gente
diz: vigiar pra impedir que ocorra uma epidemia, algum surto de algum
agravo no município. (G-Sudoeste, Biólogo)


Interessante notar que nesta fala o gestor afirma que a VE atua sob o “foco” para
impedir que ele se espalhe, o que revela além de uma utilização equivocada dos termos, uma
compreensão de VE restrita à tríade clássica agente-hospedeiro-meio da epidemiologia
funcionalista. Nessa concepção de VE, a prevenção é compreendida apenas no sentido de
evitar a disseminação da doença para o restante da população, diminuindo assim os prejuízos
de ordem econômica, social e política.
Nesse sentido, as ações de VE são de fato preventivas, à medida que estas são
definidas como “intervenções orientadas a evitar o surgimento de doenças específicas,
reduzindo sua incidência e prevalência nas populações” (CZERESNIA, 2003, p. 4).
De acordo com Ferreira (1986) o termo “prevenir” tem o significado de preparar;
chegar antes de; dispor de maneira que evite (dano, mal); impedir que se realize. Segundo
Czeresnia (2003) a base do discurso preventivo é o conhecimento epidemiológico moderno e
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o seu objetivo é o controle da transmissão de doenças infecciosas e a redução do risco de
doenças degenerativas ou outros agravos específicos. Assim, dentro desse discurso, a
prevenção em saúde “exige uma ação antecipada, baseada no conhecimento da história natural
a fim de tornar improvável o progresso posterior da doença” (LEAVELL e CLARCK, 1976,
p. 17).
Dessa forma, na concepção das gestoras, a VE atuaria na prevenção primária ou
considerando o modelo explicativo da História Natural da Doença, no período pré-patogênico,
“relacionada ao diagnóstico precoce pela descoberta de casos na comunidade, às medidas de
isolamento para evitar a propagação da doença e à instituição do tratamento” (PASSOS, 2003,
p. 104).
A prevenção se relaciona com a vigilância dos casos e das medidas de freqüências da
doença ao longo do tempo, que permite “identificar o problema antes dele ocorrer” e as ações
de controle que permitem “impedir que ele se espalhe”. Confirmando assim o objeto da
prática de VE centrado no agravo, na doença e não nos fatores condicionantes e determinantes
de saúde individual e coletiva, como a legislação determina.



VE é onde se faz toda a prevenção, principalmente dos agravos, das
doenças infectocontagiosas e na realidade é um trabalho de
prevenção, né? É o trabalho que você vai realmente quebrar toda a
cadeia de transmissão da doença, detectando em tempo hábil. (GCentro Leste, Bióloga)



É porque é através da prevenção que você financeiramente gasta
menos, você trabalha a população no trabalho de educação em
saúde, você quebra a cadeia de transmissão da doença, você evita
surtos, você evita óbitos, evita epidemias. (G-Centro Leste, Bióloga)

Apesar de a gestora afirmar que se previne principalmente as doenças
infectocontagiosas, dando a entender que as ações de VE previnem também doenças e
agravos não-transmissíveis, o restante da fala enfatiza que o trabalho da VE consiste em
“quebrar toda a cadeia de transmissão da doença”, o que só pode ser feito em se tratando de
doenças transmissíveis.
Entretanto, a ênfase na maioria dos discursos das gestoras é dada mesmo às ações de
controle, já que de todas, apenas três gestoras reconhecem a função preventiva das ações de
VE (G-Sudoeste, G-Centro Leste e G-Leste). Nesta perspectiva, as informações coletadas
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pelas notificações compulsórias e pelas investigações dos casos têm como finalidade subsidiar
as ações de controle. Essa concepção limitada do uso das informações de VE está claramente
presente na seguinte fala, quando mesmo reconhecendo que através da VE o município
conhece a sua realidade, as informações são utilizadas apenas para nortear as ações de
controle de doenças e agravos:

 É a partir daí [Vigilância Epidemiológica] que a gente vai tá conhecendo
a atual realidade e a partir daí a gente vai começar a desenvolver as
ações de controle né, principalmente os agravos à saúde. (G-Nordeste,
Enfermeira)

Um elemento que reforça a inferência que a VE municipal atua controlando doenças
transmissíveis é o fato de apenas duas gestoras comentarem sobre a atuação da VE frente a
um “caso suspeito” (G-Centro Leste e G-Leste): uma enfatizando a estratégia criada pela sua
equipe para realizar bloqueio frente a qualquer caso suspeito de dengue, e a outra afirmando
que localiza o paciente que representa um caso suspeito para fechamento do diagnóstico, com
encaminhamento para exames como baciloscopia e sorologia.
Todas as outras gestoras se referem ao “caso”, que apesar de não ser qualificado
como sendo um caso suspeito, provável ou confirmado, o contexto da fala permite apreender
que se referem sempre aos casos confirmados. Isso permite afirmar que, na grande maioria
dos municípios, as ações de VE só ocorrem diante de um caso já confirmado da doença, na
maioria das vezes de dengue e tuberculose, sem a incorporação pelo nível municipal de
outros problemas de saúde, além daqueles de notificação compulsória.

 Dentro das unidades de saúde essa atividade da vigilância epidemiológica
ocorre a partir do momento em que tem algum caso, um evento de
tuberculose e hanseníase, que é acompanhado mensalmente pela unidade
de saúde. (G-Extremo Sul, Enfermeira)

Este enunciado além de reforçar o que já foi dito sobre a intervenção do serviço de
VE apenas diante de casos confirmados de doenças transmissíveis, revela também a
operacionalização de grande parte das ações de VE através de campanhas e programas
nacionais de controle de doenças transmissíveis, principalmente dengue, hanseníase e
tuberculose. Por outro lado, os programas de controle das doenças endêmicas, como doença
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de Chagas e esquistossomose, nunca se revelam como prioridade pelo município.
Silva Júnior (2004, p. 66) afirma que “essa questão, da separação ou integração entre
vigilância e programas, tem sido objeto de debate em nosso país e no plano internacional”,
sendo ele um defensor da integração. No entanto, na prática este mesmo autor considera que
esses programas tendem a repetir operações bem padronizadas e efetivas só quando o cenário
epidemiológico mantém-se estável e se reproduz quase exatamente as condições originais.
Diante da ocorrência de alterações sociais e ambientais por exemplo, têm levado a fracassos
importantes e reiterado a dificuldade de alteração de práticas para adequar-se às novas
condições por parte desses programas.
Outro elemento nos discursos que reforça a inferência de que a atuação da VE se
restringe às ações de controle de doenças transmissíveis é que o “perfil epidemiológico” do
município e a atuação da VE são subsidiados apenas a partir de dados de incidência e
prevalência de doenças e agravos, representados pelo conhecimento de “quais as doenças que
estão mais acometendo as pessoas”:



Eu sei quantas pessoas nasceram, eu sei quantas pessoas morreram, eu sei
quais são as doenças que estão mais acometendo as pessoas né, eu tô
observando o comportamento dessa doença, quando ela está acontecendo,
[...] então isso tudo me dá subsídios para eu poder trabalhar. (G-Centro
Norte, Enfermeira)

Sabemos, no entanto, que através dos dados coletados e consolidados pela VE se
produz muito mais informações do que simplesmente o número de casos ou novos casos das
doenças na população em um dado momento. As fichas de notificação e investigação
epidemiológica - que são praticamente as únicas fontes de dados referidas -, permitem coletar
uma série de dados de identificação pessoal e dos contactantes, e da cadeia de transmissão no
caso de doenças transmissíveis. Estes dados, por sua vez, encontram-se consolidados e
disponíveis nos Sistemas de Informação em Saúde, que quando referidos pelas gestoras é no
sentido de alimentá-lo e não de utilizá-lo.
Se as ações da VE se desenvolvem somente a partir dos dados de prevalência e
incidência de agravos, sua atuação é bastante limitada e representa um subaproveitamento
dos dados coletados, à medida que deixa de se considerar a influência dos determinantes
culturais, econômicos e ambientais na identificação de situações de risco e na priorização de
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áreas ou grupos populacionais vulneráveis.
A “realidade” ou a “situação” do município passa a ser construída sob as freqüências
absolutas da ocorrência das doenças, sem que se tenha uma compreensão da situação de
saúde e doença no município, o que resultaria em uma análise mais crítica desses dados e na
construção de informações relevantes. Assim, se transmite e se reforça a idéia equivocada de
que todos adoecem da mesma forma e necessitam das mesmas intervenções de saúde.
A dificuldade de o município realizar a análise efetiva da condição de saúde da sua
população, assim como transformar os dados em informações que subsidiem as ações de VE,
pode ser evidenciada pela pouca referência que é dada à formulação, monitoramento e
avaliação de indicadores epidemiológicos. O “perfil” ou a “situação real” do município
parece ser apreendida pela experiência, convivência e proximidade dos gestores com o
cotidiano do município, e não pela interpretação dos dados coletados sistematicamente pela
VE.

 O município, ele conhece melhor o perfil epidemiológico de cada região.
Por exemplo aqui, eu que já estou na área há quase seis anos, eu conheço
por exemplo na campanha que a gente fez pra doenças endêmicas como
esquistossomose, doença de Chagas, então a gente já sabe, a gente já tem
o mapeamento do município, a gente já tem esse conhecimento, já sabe
quais são as doenças que mais acometem a população. E a gente
assumindo essa vigilância já fica mais fácil da gente trabalhar. (GSudoeste, Biólogo)

Considerando que as gestoras apresentam uma concepção tradicional de VE é
também esperado que revelem uma concepção tradicional de educação em saúde, que nasceu
segundo Smeke e Oliveira (2001), em resposta às necessidades de controle sobre epidemias
do final do século XIX e início do século XX, também numa perspectiva autoritária,
reguladora e normalizadora.
As ações educativas, quando citadas pelas gestoras, se resumem a palestras (GCentro Norte), capacitações (G-Leste), mutirões (G-Extremo Sul) e visitas domiciliares (GSudoeste), destinados a transmitir informações de como prevenir e controlar a transmissão de
doenças, focadas nas mudanças dos seus hábitos individuais, sem considerar a influência dos
fatores sociais, econômicos e culturais no processo saúde-doença.
Estas práticas se caracterizam como práticas pedagógicas persuasivas, pontuais,
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paternalistas, direcionadas a um grupo de risco e orientadas pela concepção ideológica de que
a população é carente de informação em saúde e que uma vez adquirida a informação por
aquele que a detém (o profissional de saúde), ela irá modificar os seus hábitos para aqueles
que os profissionais consideram mais adequados.
A fala a seguir ilustra bem a concepção restrita do gestor, que estabelece uma relação
assimétrica entre população (alvo) e profissionais (prescritores), a ponto de considerar a
população como uma possível “barreira” à execução das ações de VE.



E tem também a questão do apoio da população, a gente vai fazer a parte
educativa né, a gente faz a parte educativa e tem forte apoio da
população, o índice de rejeição é baixíssimo. E quando recusam, eu vou
na casa do morador, é quando eu falo com ele, falo o motivo da gente tá
indo lá, explico pra ele que é proteção pra você mesmo, enfim aquele
jeitinho brasileiro. Dessa forma a gente consegue quebrar com as
barreiras, que poderia trazer alguma dificuldade, mas a gente vai
contornando e tentando resolver, esse problema. (G-Sudoeste, Biólogo)

Dessa forma, ao conceber a vigilância como uma medida de se controlar eficazmente
a doença transmissível, a maioria das gestoras considera a população como um componente
destituído de autonomia, que apenas facilita ou dificulta a execução das medidas pela VE. Os
profissionais da VE, por sua vez, devem exercer seu poder de convencimento (pautado
principalmente no conhecimento científico) durante a atividade “educativa” para que a
população cumpra as orientações de vacinação, higiene, alimentação e comportamento
necessárias.
Essa forma de compreender o papel da comunidade está revelada nessa fala, quando
a gestora diz que “trabalha a população” a partir da educação em saúde, como se a moldasse
conforme os seus próprios interesses:



É porque é através da prevenção que você financeiramente gasta menos,
você trabalha a população no trabalho de educação em saúde, você
quebra a cadeia de transmissão da doença, você evita surtos, você evita
óbitos, evita epidemias. (G-Centro Leste, Bióloga)

Nessa perspectiva, o papel do profissional passa a ser instruir a população e
mobilizá-la eventualmente para o controle de uma doença transmissível específica. Como se
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só o repasse da informação fosse suficiente para que a população se instrumentalize, a ponto
de por si só poder evitar a ocorrência e disseminação da doença. Dessa forma, a coleta de
lixo, o saneamento básico, a renda, a escolaridade, os aspectos geográficos, a organização
comunitária e as próprias concepções das pessoas não são considerados como fatores que
podem influenciar na percepção do problema, na construção de estratégias de prevenção e
controle e também, diretamente, na ocorrência e disseminação das doenças.
Apesar das mudanças políticas da década de 1980 e da construção de uma
concepção de educação em saúde pautada na valorização do saber popular, as próprias
publicações ministeriais utilizadas na capacitação dos profissionais que atuam no SNVE
reforçam uma idéia restrita de educação em saúde. Predominantemente estas publicações se
referem à educação em saúde como uma forma de esclarecer a população sobre sinais e
sintomas da doença, sobre o dever de cada um em avisar ao serviço de saúde qualquer caso
suspeito e sobre a importância da vacinação e da adoção de medidas de higiene. As propostas
de ações geralmente são o uso de meio de comunicação em massa, visitas domiciliares e
palestras voltadas para os grupos de risco.
Há, portanto, a criação e o reforço de uma concepção de educação em saúde via a
transmissão de informações sobre a prevenção e controle da doença através da imposição de
um comportamento “saudável”, sem contribuir para que a população assuma consciente,
criativa e criticamente a responsabilidade sobre as suas condições de saúde e sim, que apóie o
desenvolvimento de uma ação de controle específica da VE.
O Guia de Vigilância Epidemiológica não dedica nenhuma das suas partes para
definir ou discutir sobre essa ação de VE que é a educação em saúde. Essas ações são
exemplificadas apenas no bojo de cada doença específica. De modo geral predomina uma
visão prescritiva e pragmática: “As atividades de educação em saúde devem ser prontamente
implementadas, com o objetivo de reduzir o risco de transmissão e a letalidade.” (BRASIL,
2009, p. 323).
O Curso Básico de Vigilância Epidemiológica, que tem como objetivo específico
“capacitar os profissionais universitários que trabalham nas instâncias municipal, estadual e
federal sobre os princípios básicos do SNVE, visando à implementação qualitativa da
vigilância epidemiológica nos Municípios” (BRASIL, 2005, p. 6) cita que compete às três
esferas de gestão a execução de atividades de informação, educação e comunicação, mas em
nenhum momento explica o que seriam tais atividades educativas. A única vez que
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exemplifica sobre uma ação de educação em saúde a restringe à divulgação de informações:
“ações de educação em saúde, principalmente na divulgação de informações para a população
quanto ao risco de ocorrência de novos casos de febre amarela, alertando sobre a importância
de vacinar crianças e adultos” (BRASIL, 2005, p 195).
Essa pouca ênfase que é dada às atividades educativas também se reflete nos
discursos das gestoras, uma vez que metade delas não referem atividades educativas como
ações de VE. Além disso, há uma clara associação entre educar e transmitir informações para
a população, explicitada na expressão usada pela gestora que atua na macrorregião Centro
Norte: “levar informação de educação em saúde”:

 Os apoios são assim, na hora de dar alguma informação; só é mesmo
assim de levar informação de educação em saúde, que eles [Secretaria de
Educação] estão abertos mais pra isso. (G-Centro Norte, Enfermeira)
 Então [a gestão da VE] tá organizada desse jeito, e além das notificações
a gente fica com a questão da imunização também e as ações de
mobilização, as ações educativas, essa questão de informação que a gente
sempre ta fazendo no município. (G-Leste, Enfermeira)

Dessa forma, podemos concluir que as gestoras concebem a VE organizada em torno
do modelo de prevenção em saúde, cujas ações envolvem a notificação compulsória,
investigação epidemiológica dos casos confirmados de doenças transmissíveis, para a
deflagração de medidas de controle, por sua vez operacionalizadas através de programas e
campanhas ministeriais verticais, regidos pragmaticamente e transmissão vertical de
informações sobre as doenças.
Por outro lado, contrapondo-se ao modelo preventivista, se encontra a promoção da
saúde, que orientou o conceito amplo de VE da Lei nº 8.080/90. De acordo com Ferreira
(1986) “promover” tem o significado de dar impulso a; fomentar; originar; gerar. Para
Czeresnia (2003), promoção da saúde define-se, tradicionalmente, de maneira bem mais
ampla que prevenção, pois refere-se a medidas que "não se dirigem a uma determinada
doença ou desordem, mas servem para aumentar a saúde e o bem-estar gerais" (LEAVELL e
CLARCK, 1976, p. 19).
Segundo esta autora (2003, p. 5), há uma radical diferença entre “prevenção” e
“promoção” da saúde (apesar de raramente este aspecto radical ser afirmado de modo
explícito), pois “implica mudanças profundas na forma de articular e utilizar o conhecimento
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na formulação e operacionalização das práticas de saúde”. Se por um lado as práticas de VE,
concebidas dentro do modelo preventivista, se restringem à execução autoritária de ações de
controle voltadas para doenças específicas, a promoção da saúde enfatiza a transformação das
condições de vida e de trabalho que conformam a estrutura subjacente aos problemas de
saúde, através do fortalecimento da capacidade individual e coletiva para lidar com a
multiplicidade dos condicionantes da saúde (CZERESINA, 2003).
Percebe-se que ao conceber como objeto da VE as doenças transmissíveis, em
detrimento das doenças não-transmissíveis, dos seus fatores de risco e da análise de saúde da
população, a proposta de Vigilância em Saúde encontra grande dificuldade para se efetivar. A
dificuldade não está posta apenas na forma de compreensão de gestores e profissionais sobre a
VE, uma vez que estas concepções também são construídas a partir do cotidiano das próprias
práticas, que ainda se mantém através de rotinas, prazos e metas. Além disso, revela as
dificuldades de gestão em saúde no âmbito municipal, dado pela fragilidade em relação a
recursos financeiros e humanos, além de intensas disputas políticas que interferem na
operacionalização do sistema municipal de saúde.
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5.1.1 Vigilância pelo âmbito central da Secretaria Municipal da Saúde

A prática da VE no Brasil foi delineada e caracterizada historicamente como uma
prática centralizada na esfera federal. Descentralizar a VE para os municípios e serviços de
saúde significa, antes de atribuir responsabilidades à esta esfera governamental e outros
sujeitos, superar as práticas verticalizadas e desarticuladas dos serviços de saúde do âmbito
municipal.
O processo de descentralização da saúde no Brasil tem permitido o surgimento de
novos atores que antes desse processo não existiam no cenário político. Esse processo pode
ser considerado como um fenômeno político de natureza processual, em que ocorre a
distribuição territorial de poder implicando em distribuição de conflitos, em função da
participação de novos atores sociais e dos interesses representados (GUIMARÃES apud
SANTOS, 2010). No entanto, um dos pontos positivos da descentralização, segundo Silva
(2002), foi justamente a incorporação de novos atores nos processos decisórios das políticas
locais, atores estes que antes eram destituídos de poder decisório.
Além disso, a descentralização em saúde imputa atividades aos serviços de saúde
municipais que antes não estavam sob a sua responsabilidade. No tocante à descentralização
da VE para os municípios, os serviços de saúde, sejam eles públicos ou privados, devem
incorporar não só as ações, mas também os princípios do atual conceito de VE em seu
cotidiano de trabalho. Ou seja, este processo criou a necessidade de reorganização dos
serviços de tal maneira que eles possam atender às demandas por atenção à saúde e, ao
mesmo tempo, identificar mudanças nos fatores determinantes e condicionantes de saúde da
população e adotar medidas para a manutenção da saúde na população.
A gestão da VE no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), se organiza com
base na Resolução nº 27/01 da CIB/BA que estabelece os recursos humanos, a estrutura
mínima necessária e as atribuições que devem ser garantidas pelo município ao assumir a
gestão da VE. É importante assinalar que nem sempre as intenções previstas nas leis são
postas em prática em sua plenitude.
A gestora da macrorregião Norte, devido às condições de trabalho, ressalta muitas
vezes que seu contexto de trabalho é sobrecarregado. Podemos apreender no trecho abaixo
que a sobrecarga de trabalho tem impedido a essa gestora identificar sujeitos, além dela
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mesma para a concretização das ações de VE.

 Olha, aqui eu passo por muitas dificuldades, porque eu não tenho a equipe
mínima de vigilância. Sou eu e pronto. E assim, é o que eu mais reclamo,
porque sozinha não dá pé. [...] Tudo centralizado numa pessoa só. (GNorte, Biomédica)
Além de não ter a compreensão de quais são as ações de VE, a gestora descreve sua
prática como um trabalho burocrático, que consiste basicamente em cobrar formulários, lançálos ao sistema de informação e cumprir datas, e não percebe que seu papel é secundário, uma
vez que depende do profissional dos serviços, pois são estes que preenchem as fichas de
notificação.
A fala que se segue torna evidente a concepção da gestora de que as ações de VE são
garantidas somente pela sua própria atuação.

 Então eu que opero o sistema do SINAN, sou eu que coleto os dados, que
tenho que ligar toda sexta-feira para as unidades de saúde ou através do
e-mail pra ser coletado os dados, notificação negativa e a notificações de
agravos. O Programa de Tuberculose também é comigo e de Hanseníase.
Deixa eu ver mais... e a coleta de dados in lócus, como investigação de
óbitos, também. (G-Norte, Biomédica)
Além de revelar em seu discurso que as ações de VE são exercidas somente pela
equipe de VE, ou seja, ela mesma, ao elencar suas atribuições na gestão expõe a concepção de
que a VE restringe-se à notificação das doenças de notificação compulsória e aos programas
estipulados pelo Ministério da Saúde, no caso os programas de controle de tuberculose e
hanseníase, o que confirma a afirmação feita por Hammann e Lagardia (2000) de que as
práticas de VE, a maior parte delas, estão profundamente vinculadas a sistemas de notificação
passiva com graus de obrigatoriedade estritamente definidos.
Passos (2003) constata em seu estudo que no tocante aos profissionais das UBS
atender às doenças de notificação compulsória se constitui numa sobrecarga ao serviço uma
vez que a ação é obrigatória e requer o preenchimento de diversos impressos, exigindo por
vezes, muitos procedimentos e grande demanda de atendimentos em situações de surto. Além
disso, essa mesma autora constata um trabalho desarticulado entre a equipe de VE distrital e
as UBS, no que se refere ao retorno das informações sobre os casos notificados, as
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investigações e intervenções realizadas.
A gestora da macrorregião Norte, ao apresentar uma concepção dissociada dos
serviços de assistência de saúde, não evidencia um sentido para o seu processo de trabalho,
dando a entender que sua prática se dá dissociada dela mesma, caracterizando, portanto uma
prática alienada, onde o indivíduo não se reconhece no resultado de seus atos (CHAUÍ, 1984).
A visão alienada do processo de trabalho se torna mais evidente na fala da gestora do
município localizado na macrorregião Oeste. Ao considerar que seu trabalho é bem feito, ela
considera apenas a dimensão administrativa deste, em despeito das ações bem sucedidas.



[...] a gente consegue atingir um trabalho de qualidade, entendeu?
Passando todos os relatórios é... necessários e obrigatórios que têm que
ser passados como é... o relatório de API, o SINAN, o SINASC, entendeu?
Relatórios mensais, relatório dos nascidos vivos, de mortalidade, a gente
vai tentando fazer o possível e o impossível pra gente chegar até a nossa
meta, que é tá 100% né [...] (G-Oeste, Técnica de Enfermagem)

Embora mais adiante esta mesma gestora considere a colaboração dos serviços de
saúde para o sucesso das ações, esta atuação não é valorada ao ponto de caracterizar o
“trabalho de qualidade”, que segundo ela, se refere basicamente ao atendimento dos prazos e
alcance das metas estipulados e que estão sob constante cobranças.
O processo de trabalho alienante é trazido à tona pela gestora da macrorregião Leste,
que afirma que a sua falta de conhecimento sobre VE fazia com que ela apenas cumprisse as
exigências burocráticas. Esta gestora explicita que a VE está estruturada desta forma
burocratizada e fragmentada, que orienta o gestor para uma ação mecânica e que influencia
também a sua própria concepção do que é a VE.



Logo que eu iniciei na VE, eu não tinha muito conhecimento, essa é uma
coisa que agente via buscando no dia a dia. Ás vezes a gente faz uma ação
que é mecânica, a estrutura da vigilância é essa, a gente vai agindo ali
atualizando os questionários, mandando os mapas... (G-Leste,
Enfermeira)

Não conseguir perceber os profissionais dos serviços como executores das ações de
VE implica em concentrar tais ações no âmbito central. Nestes municípios, a atuação da VE
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se dá desarticulada das práticas de saúde, ocorrendo de forma pontual e fragmentada, sem que
tenha sentido para o profissional dos erviços. As gestoras mostram não compreender quais são
as atribuições dos profissionais de saúde no serviço que têm interface com a VE.
O processo de coleta dos dados exige obrigatoriamente o envolvimento do
profissional de ponta, pois é este o notificador dos casos. No entanto, é possível que esta ação
se dê de forma desarticulada do processo de trabalho, uma vez que não existe retorno dos
dados consolidados para que as informações embasem a prática dos trabalhadores de saúde
com a análise e elaboração de estratégias e programas específicos da realidade sanitária do
município.
Dessa forma, os profissionais dos serviços não participam do acompanhamento da
distribuição das doenças na população, desenvolvendo uma prática alienada e desarticulada
das informações epidemiológicas que ele mesmo gera através das notificações e investigações
epidemiológicas.
A concepção da atuação dos profissionais como meros informantes, emissores de
sinais de alerta e executores de algumas ações de controle está presente também no discurso
do gestor da macrorregião Sudoeste. Este gestor compreende o papel do PSF como sinalizar
casos ou suspeitas de doenças para que a VE seja executada pelo âmbito central, conforme
ilustra a fala a seguir:



E sempre que aparece um problema ou suspeita, é a própria unidade,
tanto que aqui tem cobertura de 100 % de PSF, acaba identificando o
problema e passa pra vigilância e a vigilância vai fazer a busca ativa, vai
ao local pra investigar no caso as doenças que são transmissíveis pra
quem tiver com contato direto, se for o caso, pra tomar as providências
cabíveis. (G-Sudoeste, Biólogo)

Nessa situação podemos relacionar a concepção voltada às doenças transmissíveis ao
fato de o gestor ter exercido por mais de quatro anos a função de agente de endemias no
município. Este gestor é o que mais se refere a doenças transmissíveis em seu discurso.
O PSF, ao se organizar dentro da comunidade, adota as estratégias de estratificação e
esquadrinhamento da população, o que permite conhecer melhor toda a localidade sob sua
jurisdição além de contar com um morador da área, conhecedor da realidade local como
membro da equipe de saúde, os agentes comunitários de saúde.
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Apesar dessa estratégia trazer elementos da medicina social inglesa, o que
possibilitou ligar a assistência médica ao pobre, a controle de saúde da força de trabalho e o
esquadrinhamento geral da saúde pública, isolando a classe rica dos riscos das mazelas da
pobreza (FOUCAULT, 2008), permite intervir oportunamente sobre os fatores determinantes
do processo saúde-doença, pois convive mais de perto com os problemas de saúde da
população (SANTOS e MELO, 2008, p. 19).
Considerando que as concepções das gestoras são determinadas para além das
experiências individuais, pela vida em sociedade, e que a construção histórica dos organismos
sociais traz elementos delimitadores das concepções dos sujeitos, concordamos com Althusser
citado por Conde (1999), quando afirma que a prática ocorre em sociedade de uma forma
inconsciente e, embora se considere a subjetividade dos sujeitos como algo estritamente
individual, esta não é inédita, e nem foi construída individualmente, mas é resultante dos
discursos que circulam nesta sociedade. Sendo assim, as concepções restritas dos sujeitos
refletem, além das experiências individuais, a historicidade das práticas de VE no País.
Os discursos das gestoras aqui mencionados referem pelo menos dois fatores
históricos importantes para a determinação de suas concepções. O primeiro fator refere-se à
VE historicamente desenvolvida com o foco nas doenças de notificação compulsória, o
segundo à prática de VE historicamente centralizada, hierarquizada e desarticulada dos
serviços de saúde.
As obrigações das gestoras em corresponder às exigências dos programas de nível
nacional têm restringido tanto a concepção quanto a atuação das gestoras e dos profissionais,
voltadas para responder às demandas do MS, caracterizando uma prática que, embora ocorra
no âmbito municipal, é centralizada e verticalizada. Esta situação, não permite que os
municípios tenham a iniciativa de desenvolverem intervenções adequadas ao seu perfil
epidemiológico.
Waldman (1991) discute que a incorporação da VE no sistema de saúde brasileiro se
caracterizou como um sistema de apoio aos programas e lócus de desenvolvimento de ações
sobre as doenças transmissíveis, em detrimento de seu potencial como instrumento balizador
de ações de saúde voltadas ao contexto sanitário local. Esta é também a constatação feita a
partir do contexto dos municípios estudados.
Para além de ações sistemáticas que remetem às atividades gerenciais na VE,
destaca-se a educação em saúde, importante para a efetividade das ações voltadas ao controle
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de doenças, bem como para a prevenção. Considerar as iniciativas educativas como
instrumento potencializador das ações de VE demonstra que o gestor é capaz de perceber a
população como um sujeito ativo, co-responsável pela realidade sociosanitária local.
No entanto, para que a educação se processe de forma efetiva, tendo em vista a
libertação do sujeito para uma mudança consciente das suas práticas de saúde, as atividades
de educação em saúde devem estar inseridas em todos os serviços requerendo o envolvimento
das equipes multiprofissinais e multi-institucionais, com vistas ao trabalho articulado nas
diferentes unidades de prestação de serviços (BRASIL, 2005). Todo esse processo requer a
participação ativa da população, de modo a permitir a apropriação de conhecimentos visando
ações transformadoras na comunidade.
Porém, algumas práticas educativas remetem às práticas de controle dos corpos pela
persuasão através do discurso científico para a obtenção do que se deseja. É o que observamos
no discurso do gestor do município da macrorregião Sudoeste, que salienta a “parte
educativa” apenas no momento em que necessita adentrar as casas dos cidadãos para uma
vistoria.



[...] a gente vai fazer a parte educativa né, a gente faz a parte educativa e
tem forte apoio da população, o índice de rejeição é baixíssimo. E quando
recusam eu vou na casa do morador é quando eu falo com ele, falo o
motivo da gente tá indo lá, explico pra ele que é proteção pra você mesmo,
enfim aquele jeitinho brasileiro. (G-Sudoeste Biólogo)

Esse gestor limita a sua concepção de VE, pois a sua concepção sobre educação em
saúde também está limitada à informação em saúde. Informação pela informação não trará
elementos capazes de desencadear mudanças de atitudes frente às situações cotidianas para
repercutir na saúde individual e coletiva. O gestor da macrorregião Sudoeste ainda recorre ao
“jeitinho brasileiro” para conseguir o que quer do morador. Diante disso cabe dizer que este
gestor não considera o cidadão como possuidor de direitos e autonomia, que pode se negar a
colaborar com os serviços de saúde por diversos motivos.
Podemos ainda notar que o gestor não considera que ações de educação em saúde
podem ser desenvolvidas na USF, nas ruas, nas escolas e demais ambientes, ou seja, no
município não existem atividades multidisciplinares e menos ainda atividades intersetoriais, o
que também está evidente no trecho que se segue.

79



Tento fazer um trabalho, uma vez no ano pelo menos, mas não há aquele
acesso, não tem aquela procura. ‘Ah, entre a secretaria de educação e
saúde, uma interação, pra divulgar os casos de dengue, fazer uma
palestra...’ A gente tem dificuldade nisso, não tem uma parceria.[...] Se
procurar tem. Mas assim chegar... Vamo... (G-Norte Biomédica)

Ao perceber uma possível parceria entre a secretaria da Educação e a da Saúde, a
gestora se dá conta que tem muita dificuldade para desenvolver ações intersetoriais, mas
também deixa claro que a mesma não tem iniciativa para buscar parcerias.
Acerca da nova perspectiva organizacional das vigilâncias, denominada vigilância da
saúde, Teixeira, Paim e Vilasbôas (1998) discorrem que para que haja a incorporação de
novos sujeitos além dos trabalhadores da saúde é preciso buscar formas de inserção da
população de modo que o modelo assistencial predominante seja superado, de tal forma que o
objeto das práticas seja redefinido, bem como a maneira como se processa o trabalho em
saúde e as relações.
Diante disso, podemos afirmar que a internalização do atual conceito de VE pelos
trabalhadores e, por conseguinte pelos serviços de saúde, para a constituição de uma
concepção mais abrangente de VE é um desafio, uma vez que as concepções já cristalizadas
são limitadoras das ações e imobilizam os sujeitos para que percebam elementos capazes de
mudar suas ações. Isto pressupõe que para a ampliação da concepção desses sujeitos - que
concebem a VE como uma área onde o trabalho é feito basicamente pela equipe de VE - é
preciso desconstruir tal concepção para que seja possível a consolidação de uma concepção
coerente com o pensamento sanitário expresso na Lei Orgânica do SUS. É de fundamental
importância que as práticas no setor saúde sejam práticas conscientes e conscientizadoras,
para que o trabalho em saúde faça sentido tanto para quem faz, quanto para quem utiliza o
serviço.
Em síntese, essa subcategoria revelou que parte das gestoras da VE ao conceberem a
VE de forma desarticulada dos serviços de saúde, concentram as ações de saúde no âmbito
central da SMS e conferem um caráter alienante tanto a sua própria prática, limitada ao
cumprimento burocrático das tarefas, quanto a dos profissionais dos serviços, que não
desenvolvem ações de vigilância, apenas de notificação e ações pontuais de controle.
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5.1.2

Ação compartilhada da vigilância e do controle de doenças

Na concepção da ação da VE compartilhada com outros atores além da equipe de
VE, as gestoras valorizam o trabalho dos profissionais dos serviços de saúde, e os consideram
parceiros, “colaboradores” das atividades de VE, mesmo que desempenhando um papel
coadjuvante.



[...] se não fosse as equipes de saúde da família, o hospital que também é
um grande colaborador meu, eu acho que a gente não dava conta não. (GLeste, Enfermeira)

Destes atores não se espera apenas a notificação e investigação para o cumprimento
da atividade normativa de envio dos impressos para alimentação do Sistema de Informação ou
desencadeamento das ações de controle pela equipe de VE, mas uma incorporação das
informações geradas pela VE e das ações de prevenção e controle de doenças nas suas
práticas

cotidianas,

tanto

assistenciais

quanto

educativas.

Dessa

forma, há um

compartilhamento das ações de vigilância com os profissionais.



A gente tenta transpor, passar para toda aquela população daquela área
sobre o assunto, sobre sinais e sintomas da doença. Isso quem é que faz?
Papel do enfermeiro, papel do médico. Hoje, atividades educativas é mais
difícil dos médicos, mas o enfermeiro faz aqui essa atividade educativa,
sala de espera. O agente comunitário tem também a função de tá
informando nas unidades, nas casas... (G-Extremo Sul, Enfermeira)

Nesse discurso as atividades educativas desenvolvidas pela VE são concebidas como
atividades que devem ser realizadas continuamente nos serviços de saúde, estando
incorporadas às práticas destes profissionais, principalmente de enfermeiras e agentes
comunitários, e que deve ser capaz de envolver também a população nas ações.
As gestoras que concebem as atividades educativas como uma das ações de VE
exemplificam tais atividades com palestras (G-Centro Norte), capacitações (G-Leste),
mutirões e visitas domiciliares (G-Extremo Sul). Mesmo concebidas numa perspectiva
meramente informativa, tais atividades visam despertar na população o envolvimento e a
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execução conscientes destas ações de vigilância e de controle, antes só desenvolvidas pelos
profissionais da Vigilância:

 Onde estou indo, costumo dividir responsabilidades, com todo mundo, sei
quando é a minha parte, mas como cidadão todos tem sua participação,
uma parte que a gente tem que fazer né, somos também educadores em
saúde. (G-Centro Norte, Enfermeira)
Assim, além dos profissionais dos serviços públicos ou privados, a população
também é considerada um ator das ações de VE, uma vez que não deve apenas seguir as
prescrições dos profissionais para evitar a disseminação da doença, mas identificar seus sinais
e sintomas sugestivos, despertando assim a co-responsabilização dos usuários para com a sua
saúde e a da sua comunidade.

 [...] a VE é realizada por todas as unidades e também pela comunidade.
Quando você orienta a população ela também faz parte das ações da VE.
(G-Extremo Sul, Enfermeira)
Quando a gestora concebe a VE numa perspectiva mais integrada e compartilhada e
considera a população como um dos atores da VE, amplia-se a comunicação entre gestão e
população, e esta começa a realmente “exigir”, “questionar” as ações de VE. Dessa forma, a
população desempenha também ações de vigilância tanto no sentido de alertar sobre a
ocorrência de doenças quanto de sinalizar problemas ainda não identificados, como no caso
do município da macrorregião Extremo Sul. Mesmo assim os mecanismos institucionais de
controle social como os conselhos municipais de saúde, não são citados espontaneamente por
nenhuma das gestoras.

 O pessoal já tá começando a questionar. E aí, a gente orienta o quê?
Fizemos até um panfleto nesse último evento de saúde sobre o que fazer
com o caramujo africano, orientando a população como agir [...]. (GExtremo Sul, Enfermeira)
 Aqui tem muita coisa mesmo e a população é exigente e aí a gente tem
realmente que correr atrás. (G-Leste, Enfermeira)

Registra-se um investimento na relação da equipe da VE com as equipes dos serviços
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de saúde, especialmente das USF, cujo conhecimento sobre o território e sua população
adscrita otimiza e amplifica as ações de VE.



Observar o que as equipes de saúde estão precisando, o que eles acham
como deve ser certa atividade em lugares diferenciados. Tenho mais essa
base da participação de quem tá trabalhando na ponta, na unidade de
saúde basicamente, e também com a comunidade. (G-Extremo Sul,
Enfermeira)

Esta relação é tida como uma troca (G-Nordeste) ou uma gestão participativa (GExtremo Sul) estabelecida através da participação de membros da equipe da VE em reuniões
das equipes de PSF. Tais encontros, além de serem utilizados para o repasse das informações
geradas a partir dos dados coletados pelos profissionais, possibilitam o compartilhamento de
conhecimentos, responsabilidades e problemas, consolidando uma parceria e diminuindo a
forma hierarquizada como tradicionalmente os componentes do SNVE se relacionam para a
execução das ações de VE.
A finalidade desses encontros e a relação que se estabelece entre equipe de VE e
profissionais de saúde podem ser evidenciados nas seguintes falas:

 A informação vem de lá pra aqui e também tem às vezes nós levamos a
informação até a unidade básica, até a clinica particular... Nós levamos a
informação, coleta de dados, promovemos algumas ações lá, mas assim é
uma troca, nós também damos um feedback com relação a alguma ação
que é cobrada da gente aqui, eu passo um relatório dando o nosso
parecer, que ações nós tomamos... (G-Nordeste, Enfermeira)
 A gente tenta ir semanalmente nas unidades [de saúde], até para expor os
problemas e expor o que a gente tem de novo. Quando eles solicitam a
gente também volta. No caso, a Vigilância tem que tá em contato sempre
com os profissionais, tanto com a equipe de saúde da família, quanto a
maternidade que a gente também tem. (G-Extremo Sul, Enfermeira)
Ao conceber a atuação da VE compartilhada com a população e com os serviços de
saúde, as gestoras reconhecem a importância da educação continuada destes profissionais de
saúde para o desenvolvimento das ações pelo município. No âmbito municipal isso se torna
ainda mais importante, visto que há uma deficiência histórica de qualificação técnica no
interior do estado, especialmente na área da Vigilância Epidemiológica, que requer
conhecimentos específicos e atualização constante.
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A gestora do município que pertence a macrorregião Leste chega a considerar a
ausência de uma coordenação de educação permanente como um ponto frágil do município,
tamanha a importância que ela atribui a institucionalização desse processo de aprendizado
contínuo em serviço. Já a gestora que atua na macrorregião Extremo Sul o considera como
“principal”:



Educação continuada, que eu acho o que é principal, tem que ter, aí eu
falo sempre com o pessoal. (G-Extremo Sul, enfermeira)

Para o estabelecimento dessa relação de proximidade e parceria entre a coordenação
municipal da VE e os serviços de saúde, as gestoras reconhecem a importância da VE não só
coletar e consolidar dados mas também analisá-los e discuti-los com os profissionais dos
serviços que notificam e que prestam assistência à saúde no sentido de acompanhar a
execução das ações pelos serviços de saúde.

 [...] e a gente vai fazendo esse acompanhamento, crítica dessas
investigações, acompanhamento na situação de bloqueio. A gente tá junto
também com a avaliação desses dados, sempre a gente tem esse cuidado
de estar repassando esses indicadores pras equipes. (G-Leste, enfermeira)

Estes encontros, que se caracterizam como uma atividade de educação permanente,
são compreendidos pelas gestoras não só como o repasse das informações, mas também uma
oportunidade de se identificar as falhas, elaborar estratégias e até de se avaliar o desempenho
da equipe, com o intuito de motivar os profissionais para o envolvimento com as ações de VE.



Porque se teve uma meningite ali, o que foi que eu fiz pra não ter mais,
né? O que é que tá fazendo de errado? Porque teve ali uma pessoa que
não recebeu vacina né... (G-Centro Norte, Enfermeira)



Mas a gente sempre mostra, por exemplo, aquela unidade que anda
direitinho, que faz, que mostra o seu papel, que dá seus relatórios, que
realmente atinge o que a gente espera daquela meta ali de vacina ou de
outra coisa né. (G-Centro Norte, Enfermeira)

Dessa forma, a concepção da atuação compartilhada da VE contribui para que os
profissionais não executem ações de controle de forma alienada e fragmentada, mas que além
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de desenvolverem ações subsidiadas na informação epidemiológica, participem também do
acompanhamento da distribuição das doenças na população. Só com o envolvimento dos
profissionais dos serviços que o nível municipal pode executar além de ações de controle
como tradicionalmente tem sido a sua função, também ações de vigilância.
Como estas gestoras concebem a VE de uma forma integrada aos serviços de saúde,
realizando o acompanhamento da execução das ações pelos serviços e a análise e discussão
das informações com os profissionais, rejeitam a forma hierárquica, burocrática e distante
como historicamente está estabelecida a relação entre os gestores e os profissionais e a VE e a
população.
Segundo esta concepção restrita, os impressos da vigilância são vistos apenas como
instrumentos burocráticos/normativos/técnicos, os profissionais como meros notificadores e o
repasse dos dados como um ato mecânico e compulsório:

 Mas no pensamento de algumas pessoas, ainda é aquela pessoa que
preenche todos os papeis, que passa no PSF pra pegar todas as planilhas
semanais né, e cobrando, sempre cobrando todos os relatórios porque tem
que mandar. Então assim, a gente queria ser visto de outra forma né, se a
pessoa está buscando seus dados é porque você fez algo, você registrou.
Então assim, tem que ter alguém que analise, que vai dizer o quanto você
produziu, que você tá bem. (G-Centro Norte, Enfermeira)
Partindo desta concepção, a população enxerga a atuação da VE de uma forma
pontual, com a única finalidade de controlar o surto da doença transmissível e evitar a sua
disseminação. Esta forma tradicional de conceber a VE, também presente na concepção de
profissionais, é rejeitada pela gestora:



Quando ocorreu um caso de uma aluno que teve uma meningite, que
assusta todo mundo, então chama a vigilância pra mandar a vacina e
mandar o remédio. Então assim, a mentalidade ainda é essa. Mas a gente
tem que sentar, vai conversar, conversar com o professor, explicar, fazer
palestra como a gente já fez nas escolas, nesse sentido. (G-Centro Norte,
Enfermeira)

Assim, a atuação compartilhada da VE requer também uma articulação com outros
setores além do da saúde, principalmente a Educação. A VE concebida desta forma não atua
só pontualmente controlando um surto de doença transmissível ou prevenindo sua

85

disseminação, mas tem uma função importante no planejamento das ações de saúde no
município e na avaliação dos serviços prestados à população. Esta função estratégica da VE
está bem evidenciada nas seguintes falas:



Gente, hoje a gente planeja as ações como? Eu tenho que tá observando,
avaliando os relatórios. Porque que eu não fiz? Porque que eu não atingi
certas metas de vacina? Será que eu estou imunizando realmente? Então
assim, eu sempre chamo a atenção dos gestores, mas eu acho que ainda
está meio lento essa questão ao meu ver. (G-Centro Norte, Enfermeira)



Eu acho que a Vigilância é a base para o planejamento de toda ação no
município. (G-Nordeste, Enfermeira)

Todas as gestoras relacionam esta posição estratégica da VE com a produção de
dados de mortalidade e morbidade, apesar de nenhuma delas utilizarem esses termos. Ao
serem utilizados para o acompanhamento do comportamento das doenças, esses dados
possibilitam a apreensão da “atual realidade” (G-Nordeste), da “situação real do município”
(G-Centro Norte) ou do “perfil do município” (G-Leste).

 Eu sempre digo o seguinte, que a Vigilância é o local onde a gente sabe do
que as pessoas estão adoecendo e do que estão morrendo, e a gente
planeja a saúde com isso né. Eu sei quantas pessoas nasceram, eu sei
quantas pessoas morreram, eu sei quais são as doenças que estão mais
acometendo as pessoas né, eu tô observando o comportamento dessa
doença, quando ela está acontecendo [...]. Então isso tudo me dá
subsídios para eu poder trabalhar. (G-Centro Norte, Enfermeira)
Na concepção destas gestoras a importância da descentralização da gestão da VE
advém justamente dessa possibilidade do próprio município conhecer, atuar e planejar sobre
o seu “perfil epidemiológico”. No entanto, elas mesmas reconhecem que esse processo se
deu de forma imposta (G-Nordeste), que começou “de cima” (G-Leste) ou motivada apenas
pelo aporte de recursos para o município (G-Norte), revelando a tradição centralizadora e
fragmentada das práticas de VE:



Assim, já vem começando uma coisa de cima, essa questão da
municipalização mesmo, mas eu acho que a partir do momento que você
toma conhecimento sobre sua real situação e que você vai fazer um estudo
dentro do seu perfil eu acho que isso é que faz com que a gente cresça nos
municípios para atuar de uma forma melhor na gestão. (G-Leste,
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Enfermeira)


Eu acho que na verdade [a descentralização da VE] foi uma imposição,
né? (G-Nordeste, Enfermeira)

Portanto, apesar de as gestoras atribuírem à VE uma função “estratégica”, os
discursos não revelam elementos que sugiram que a Vigilância Epidemiológica ocupe de fato
essa posição central no âmbito da organização das ações de saúde. Aliás, pelo contrário,
algumas denunciam o “desinteresse político” (G-Norte) e a falta de valorização e
sensibilização (G-Nordeste) às ações de VE por parte do gestor máximo:



Lógico que já foi pior, a gente avançou bastante, mas eu sinto ainda que
precisa-se voltar um olhar de mais importância pra vigilância. (G-Centro
Norte, Enfermeira)



Eu não vejo o interesse do município em trabalhar realmente como se
deve a Vigilância Epidemiológica. Desinteresse político mesmo, digamos
assim. (G-Norte, Biomédica)

Um fator que evidencia não só a não priorização da VE, mas também a não relevância
da gestão municipal para com a execução das suas ações é o esvaziamento dos recursos que
lhe são destinados. Mesmo que o desvio de recurso do setor não esteja manifestada em todos
os discursos, até por uma questão política, a falta de recursos está implícita na carência de
recursos materiais mínimos e humanos, apontada como um fator que dificulta as ações de VE
por todas elas.



Eu acho assim que o recurso, ele vem, mas a gente não tem acesso a esse
recurso. [...] Quando você vai argumentar vem outras histórias que tem,
que aquele recurso foi usado pra outros fins, aí a gente acaba se
chateando né, com isso. Porque a gente tem que trabalhar. Então, a gente
trabalha aos trancos e barrancos, né? (G-Norte, Biomédica)

O financiamento das ações de VE é regulamentado pela Portaria nº 3.252/2009, que
prevê o repasse dos recursos federais fundo a fundo do Bloco Financeiro da Vigilância em
Saúde especificamente para o componente Vigilância e Promoção da Saúde, sendo, portanto,
vedada a utilização para outros fins que não as ações de Vigilância em Saúde. No entanto, a
nova portaria prevê a utilização dos recursos entre os dois componentes do Bloco da
Vigilância em Saúde, permitindo a flexibilização na alocação dos recursos entre a Vigilância e
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Promoção da Saúde e a Vigilância Sanitária.
Sem entrar na discussão sobre as consequências da fixação do recurso destinado aos
diversos setores da saúde, essa flexibilização parece permitir brechas para o mal uso político
de um setor crucial na saúde, cuja consolidação se relaciona com a própria consolidação do
SUS e a expressão dos seus princípios.
Essa situação, longe de ser recente ou própria de um único município, é comum na
trajetória da VE no Brasil, para cujas atividades, segundo Penna (1993, p. 53) ”normalmente
eram destinadas pouca prioridade, havendo uma virtual inexistência de recursos
orçamentários estaduais destinados a essa área.”
Essa não priorização não advém apenas da falta de interesse político, mas é motivada
por uma série de fatores, dentre eles a não motivação dos próprios gestores para assumir a
gestão da VE. A falta de motivação, por sua vez, é um reflexo da falta de condições
estruturais, técnicas e orçamentárias tanto do município quanto do estado, que deveria
supervisionar e dar suporte a essas ações.

 Motivação [para assumir a gestão da VE] eles alegam, a nível de gestor,
que não tem nenhuma não né, que é muito custo, muita despesa, muita
cobrança, na verdade sem muito acompanhamento, sem muita supervisão,
sem muito suporte a nível de estado. (G-Nordeste, Enfermeira)
Os próprios discursos implicitamente revelam que as ações de saúde no município
não são priorizadas conforme a análise das informações epidemiológicas e, na maioria dos
municípios, nem sequer as próprias ações de Vigilância Epidemiológica. Essa é uma
realidade mesmo nos municípios onde as gestoras da VE conferem à esta numa posição
estratégica para o planejamento e execução das ações de saúde no município.
Historicamente as ações de vigilância em Saúde Pública no Brasil tem sido
priorizadas a partir de fatores econômicos, políticos e ideológicos, principalmente em
resposta à pressão de organizações internacionais de saúde, e organizadas em um modelo
centralizador e fragmentado, sendo, portanto, ainda incipiente a incorporação do
planejamento pautado na análise da situação de saúde. Nesse sentido, Teixeira (2010, p. 11)
reitera “as dificuldades enfrentadas para a efetiva institucionalização do planejamento na
cultura organizacional das Secretarias da Saúde, e até mesmo no âmbito do MS, instituições
marcadas pelo patrimonialismo, clientelismo e amadorismo gerencial.”
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Esta afirmação é mais patente ainda na Bahia, cuja política sempre foi marcada pelo
coronelismo e tendo sido conduzida durante muito tempo sob a hegemonia de um grupo
político centralizador e autoritário. Reafirmando esta fragilidade gerencial, a pesquisa de
Santos (2010) revelou que quando avaliada a capacidade de gestão, observa-se que nenhuma
macrorregião apresenta boa condição de gestão na dimensão operacional, ou seja, a dimensão
equivalente à capacidade técnica de executar ações e serviços de VE.
É evidente que as decisões de saúde se dão pela colisão de forças políticas, e de
forma ainda mais complexa no atual processo de descentralização com a ascensão de outros
atores no cenário político. Conforme nos lembra Penna já em 1992, durante o 1º Seminário
Nacional de Vigilância Epidemiológica, seria utópico considerar a Epidemiologia como único
condutor das ações prioritárias no campo da saúde. No entanto, o que se pretende com a
Vigilância em Saúde, é que as informações geradas no âmbito municipal sejam analisadas e
utilizadas para o reconhecimento da situação de saúde e passem a orientar as práticas, no
sentido de garantir a eficiência e, principalmente, a efetividade das ações e serviços de saúde.
Nesse sentido, é de extrema importância que aqueles que ocupam cargos de gestão
da VE nos municípios concebam a VE articulada às demais práticas de saúde e,
conseqüentemente, desenvolvam as ações de VE de forma compartilhada. Como revelam os
discursos das gestoras, esta concepção integrada e compartilhada valoriza a atuação da
comunidade e dos profissionais dos serviços, que passam a se configurar como atores da VE,
e possibilita uma atuação mais voltada para as necessidades de saúde do município.
Conforme apresentado, quatro gestoras revelaram em seus discursos uma concepção
da VE integrada às demais ações de saúde do município, sendo estas as quatro enfermeiras
que compõem a amostra de sujeitos da pesquisa. Considerando que os municípios
selecionados apresentam características sociodemográficas e de saúde bastante diferentes
(Quadro 3), estando inclusive cada um situado em uma macrorregião distinta, estes resultados
sugerem uma possível relação entre as concepções apresentadas pelo gestor e a sua profissão.
Apesar de não ser objetivo desta pesquisa estratificar os resultados por características
pessoais ou profissionais das gestoras, nem pelo contexto político e sanitário do município em
que atuam, parece razoável considerar que o curso de graduação, assim como a área de
atuação onde o gestor desempenhou a sua profissão influencia consideravelmente as suas
concepções. Não estamos aqui analisando o fenômeno numa perspectiva determinista, mas
considerando que as concepções estruturam o sentido que os sujeitos dão as coisas, a área de
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conhecimento na qual se ancora a sua profissão, é também um importante componente
coletivo que constrói as concepções.
Nesse sentido, dentre as profissões apresentadas pelas gestoras, inegavelmente a de
enfermeira é a que mais possibilita uma compreensão ampla do processo-saúde doença e dos
seus fatores condicionantes e determinantes, principalmente na perspectiva do Sistema Único
de Saúde e da Atenção básica, onde grande parte das ações de VE são desenvolvidas. Além
disso, todas as gestoras enfermeiras apresentaram na sua trajetória profissional experiências
no âmbito do Programa de Saúde da Família, ao qual as ações de VE estão intrinsicamente
relacionadas.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todas as gestoras da VE dos municípios estudados apresentam uma concepção
restrita de Vigilância Epidemiológica, na medida em que limitam o seu objeto de atuação ao
controle das doenças transmissíveis, sem considerar as doenças e agravos não-transmissíveis,
seus fatores de risco e a análise da situação de saúde do município, conforme a Lei nº
8.080/90 e a definição de Vigilância em Saúde pelo MS.
Nessa concepção restrita, a Vigilância Epidemiológica tem como finalidade detectar
os primeiros casos das doenças transmissíveis para que sejam realizadas as ações de controle,
visando a prevenção e controle de surtos e epidemias. Estas ações, por sua vez, são
operacionalizadas através dos programas nacionais específicos de controle de doenças,
obedecendo a suas rotinas, suas metas e restringindo suas ações àquelas preconizadas pelo
MS, como a organização de campanhas e dos dias de mobilização.
Dessa forma, apesar da gestão da VE estar descentralizada e a esfera municipal ser
considerada estratégica no desenvolvimento das ações de saúde, a forma hierarquizada como
está organizada o SNVE, e o excesso de atividades burocráticas influenciam a concepção
restrita de VE das gestoras, que atuam diante de casos confirmados de doenças transmissíveis,
não incorporam a vigilância de outros agravos além daqueles de notificação compulsória, e
não desenvolvem ações voltadas para a realidade epidemiológica do município. Neste estudo,
foi revelado que as condições de trabalho no município têm sido um fator que dificulta a
ampliação das concepções das gestoras. Isto mostra que não há um contexto favorável para a
consolidação de concepções ampliadas e práticas coerentes a estas.
A hierarquia entre os componentes do SNVE reflete-se na relação assimétrica que os
profissionais estabelecem com a população, pautada na imposição de normas e
comportamentos que buscam evitar a transmissão das doenças em um momento de surto ou
epidemia.
Estas concepções, no entanto, não se relacionam apenas com a configuração
autoritária, hierarquizada e fragmentada que marca a implantação e o desenvolvimento da VE
no Brasil. Relaciona-se também com o modelo biomédico de bases preventivistas ainda
hegemônico, que orienta as práticas de saúde. Dentro desse modelo, o foco de todas as
práticas de saúde está na causa biológica da doença. Dessa forma, é esperado que as gestoras
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municipais não concebam a VE no sentido de atuar ou monitorar fatores condicionantes e
determinantes de saúde, conforme o pensamento sanitário expresso na Lei Orgânica do SUS.
No entanto, alguns avanços foram detectados nas concepções das gestoras, uma vez
que mesmo atuando num contexto desfavorável, algumas destas rompem com a concepção
tradicional com relação à articulação da VE com os serviços. Para estas, a atuação da VE não
se dá através de um setor especializado, pela equipe própria e isolada das demais atividades
gerenciais e assistenciais no município.
Nessa concepção menos restrita, a atuação na VE se dá de forma compartilhada, e as
suas ações são desenvolvidas integradas às práticas dos profissionais dos serviços, com os
quais os gestores mantêm uma relação menos hierárquica e burocrática. As informações
epidemiológicas são repassadas, discutidas junto os profissionais e transmitidas à população
no sentido de que estes participem ativamente das ações de vigilância.
O estudo mostra que os cargos de gestor da VE são ocupados majoritariamente por
mulheres e que estas são em sua maioria enfermeiras. Apesar destas gestoras-enfermeiras
também conceberem a VE de forma restrita, predomina nos seus discursos a concepção de
gestão compartilhada das ações de VE. Isto pode significar que a formação profissional e/ou a
inserção de enfermeiras na Atenção Básica – muitas vezes acumulando também funções
gerenciais - as permite agregar à visão gerencial uma compreensão mais qualificada do
funcionamento do SUS, seus princípios e a inter-relação entre os seus componentes.
Mesmo a concepção menos restrita demonstrada pelas gestoras está longe de
incorporar a ampliação da atual definição de VE, que enfatiza o monitoramento e atuação
sobre as condições de vida, através do fortalecimento da capacidade individual e coletiva para
lidar com a multiplicidade dos condicionantes da saúde.
O fato de profissionais com concepção tão restrita de VE ocuparem cargo de gestor
da VE no âmbito municipal pode ser reflexo da não-priorização e da falta de compromisso
político que é destinado a essa área no município. Os resultados são, portanto, preocupantes,
considerando a posição estratégica da VE para a consolidação do SUS e concretização dos
seus princípios.
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APÊNDICE A – Quadro com dados sócio-demograficos e de saúde dos municípios selecionados por macrorregião de saúde
QUADRO 3 - Características sociodemográficas e de saúde do município de cada Macrorregião
Município
Centro
Sudoeste
Norte
Nordeste Extremo
Centro
Oeste
Leste
Leste
Sul
Norte
(CL)
(SE)
(N)
(NE)
(ES)
(CN)
(O)
(L)
Descrição
População¹
Área (Km²)¹

556.642
1.337,988

8.031
585,184

15.076
1.255,64
7
12,01

51.077
416, 211

10.495
1.005,369

66.181
319,028

60.105
3.941,139

17.376
32,203

Sul
(S)
10.207
408,372

Densidade demográfica¹
416,03
13,72
122,72
10,44
207,45
15,25
539,58
24,99
(hab/Km²)
PIB per capita²
9.005,24
2.971,73 2.795,72 6.066,02
15.222,12
5.542,96
31.422,34 10.774,23
3.048,66
Índice de Desenvolvimento
0,74
0,66
0.641
0.716
0.636
0.666
0.74
0.608
Humano 2000³
Posição no ranking do IDH
2146
3602
3907
4005
3520
2153
2689
4518
Brasil em 2000³
Principal fonte de renda
Serviços
Serviços Serviços Serviços
Indústria
Serviços
Serviços
Serviços
Serviços
4
Estabelecimentos de Saúde
518
10
22
55
12
98
68
22
4
Profissionais de saúde4
4.966
76
134
433
71
800
354
369
69
Leitos do SUS
1.100
17
55
11
146
28
31
16
Fontes: 1- IBGE 2010; 2- IBGE 2008 ; 3-http://www.pnud.org.br/atlas/tabelas/index.php ; 4-http://www1.saude.ba.gov.br/mapa_bahia/
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ANEXO A – Parecer do comitê de ética referente ao AVESUS
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ANEXO B – Roteiro para a entrevista com as gestoras da Vigilância Epidemiológica

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Escola de Enfermagem – grupo de Pesquisa GERIR
E – mail responsável pela pesquisa: cmmelo@uol.com.br
Coordenação: Prof.ª Drª Cristina Maria Meira de Melo
Fone: (071) 32837623

AVALIAÇÃO
DA
GESTÃO
DESCENTRALIZADA
EPIDEMIOLÓGICA NO ESTADO DA BAHIA

DA

VIGILÂNCIA

GESTORES DA VE
Código do entrevistado: _____________________________________
DATA____/_____/_________
Entrevistador:______________________________________________
1 O que é Vigilância Epidemiológica para você?
2 Como ocorre a gestão da Vigilância Epidemiológica no seu município?
3 O que tem motivado os municípios a assumirem a gestão da Vigilância Epidemiológica?
4 Fale sobre as facilidades para o município desenvolver a gestão da Vigilância
Epidemiológica?
5 Quem apóia as ações de VE no Município? Como ocorre esse apoio?

