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Resgate histórico das práticas

 Vigilância Sanitária

 Vigilância Epidemiológica

 Vigilância em saúde ambiental incluindo ambiente de trabalho

 Vigilância laboratorial

 Vigilância em Saúde (anos 90)



Assumindo conceitos

Entende-se por Vigilância em Saúde o processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação,

análise de dados e disseminação de informações sobre eventos relacionados à saúde, visando o

planejamento e a implementação de medidas de saúde pública, incluindo a regulação, intervenção

e atuação em condicionantes e determinantes da saúde, para a proteção e promoção da saúde

da população, prevenção e controle de riscos, agravos e doenças.

Resolução CNS 588 de 12/07/2018



Construção das práticas

POSSIBILIDADES…



Promoção, Atenção Primária, Vigilância em Saúde, 

Linhas de cuidado e Redes:Construir pelas afinidades

• Território como referência

• Planejamento e programação

• Longitudinalidade

• Monitoramento e avaliação

• Formação e educação permanente

Mudanças no processo de trabalho com equipes multiprofissionais

Busca pela integralidade das práticas e integração de serviços

Práticas de Saúde como respostas aos problemas e necessidades

Enfoque clínico,epidemiológico e social



Desafios

• Ações de vigilância concebidas e estruturadas de forma transversal (todos

os espaços de cuidado);

• Perfil epidemiológico e as distintas formas do fazer;

• Organização das ações setoriais-saúde e suas esferas de gestão;

• Políticas públicas saudáveis- intersetorialidade;

• Globalização- demandas econômicas, modelo de desenvolvimento e as 

políticas sociais;



Desafios

 Financiamento: inconsistências / incoerências entre o   modelo de atenção desejado, 

o praticado e entre o modelo de pactuado.

 Garantir  espaços coletivos de reflexão e operação de práticas (capacidade 

crítica)/Trabalhadores/equipes;

 Amadurecimento na concepção das estruturas de gestão que sejam dispositivos 

facilitadores ;

 Monitoramento e avaliação;

 Pactos com compromisso, responsabilidade, solidariedade.



CORONAVÍRUS (Sars CoV-2) COVID-19

http://painel.covid19br.org

https://bigdata-covid19.icict.fiocruz.br

http://painel.covid19br.org/
https://bigdata-covid19.icict.fiocruz.br/










PLANO DE CONTINGENCIA NACIONAL

RSI-2005 NÍVEIS DE RESPOSTA

Alerta: corresponde a uma situação em que o risco de introdução do SARS-COV-2 no

Brasil seja elevado e não apresente casos suspeitos.

Perigo iminente: corresponde a uma situação em que há confirmação de caso suspeito,

conforme previsto no Capítulo IV, Seção I, Artigo 15 da Lei no 8.080 de 19 de setembro de

1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde,

a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências:

ESPIN: corresponde a uma situação em que há confirmação de transmissão local do

primeiro caso de Coronavírus (COVID-19), no território nacional, ou reconhecimento de

declaração de emergência de saúde pública de importância internacional (ESPII) pela

organização Mundial de saúde (OMS).



ESPIN

Fase Contenção: as ações e medidas são adotadas para identificar oportunamente e evitar a

dispersão do vírus, ou seja, as estratégias devem ser voltadas para evitar que o vírus seja transmitido

de pessoa a pessoa, de modo sustentado.

Fase Mitigação: As ações e medidas devem ser adotadas para evitar a ocorrência de casos graves e

óbitos. Assim, medidas de atenção hospitalar para os casos graves e medidas restritivas individuais

de isolamento e quarentena domiciliar para os casos leves, devem ser adotadas para evitar óbitos e

o agravamento dos casos.

CONDIÇÃO POLÍTICA, ECONOMICA E SOCIAL DA POPULAÇÃO BRASILEIRA



Como participa e atua a APS?

PROTOCOLOS para organização do serviço de manejo 

clínico atuação dos ACS 

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/20200330_ProtocoloM

anejo_ver06_Final.pdf

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/20200330_ProtocoloManejo_ver06_Final.pdf


Subnotificação: relevante e dificulta medidas

Estudo London School (LSHTM). Base letalidade China 1.38% ajustada.

Estimou subnotificação: Brasil detecta em média 11% dos sintomáticos, Itália 6%, Coreia do Sul 83%

Demora na informação do óbito altera valor.

Pode reduzir :ampliação da testagem, distanciamento social, melhora na qualidade e velocidade da

informação.

O Imperial College mostra cenários que levam em consideração quatro possíveis taxas de

transmissão (de 2,4 a 3,3 novos casos a cada infectado) e três diferentes tipos de isolamento

(nenhum, apenas idosos ou toda a população). Também tem em conta as medidas de saúde coletiva,

como a disponibilidade de exames e o isolamento dos casos confirmados.



RSI-2005

“Quarentena” significa a restrição das atividades e/ou o separação de

pessoas suspeitas de pessoas que não estão doentes ou de

bagagens, contêineres, meios de transporte ou mercadorias

suspeitos, de maneira a evitar a possível propagação de infecção ou

contaminação.



Caso confirmado-critérios

 LABORATORIAL: caso suspeito ou provável com resultado positivo em RT-

PCR em tempo real, pelo protocolo Charité.

 CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO: caso suspeito ou provável com histórico de

contato próximo ou domiciliar com caso confirmado laboratorialmente para

COVID-19, que apresente febre OU pelo menos um dos sinais ou sintomas

respiratórios, nos últimos 14 dias após o contato, e para o qual não foi

possível realizar a investigação laboratorial específica.





Referências

https://bvsalud.org/vitrinas/post_vitrines/novo_coronavirus/

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingencia-

coronavirus-COVID19.pdf

http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus

https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

http://www.saude.ba.gov.br/temasdesaude/coronavirus/acoeseducativas-covid19/

https://cidacs.bahia.fiocruz.br

http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/20200330_ProtocoloManejo_ve

r06_Final.pdf

https://bvsalud.org/vitrinas/post_vitrines/novo_coronavirus/
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingencia-coronavirus-COVID19.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus
https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
http://www.saude.ba.gov.br/temasdesaude/coronavirus/acoeseducativas-covid19/
https://cidacs.bahia.fiocruz.br/
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/20200330_ProtocoloManejo_ver06_Final.pdf


Coronavírus e Vigilância 
em Saúde na APS: quais 
são os nossos papeis?



Vigilância em Saúde: a Política Nacional Atenção 
básica 

• Art. 5º A integração entre a Vigilância em Saúde e Atenção Básica é condição 
essencial para o alcance de resultados que atendam às necessidades de 
saúde da população, na ótica da integralidade da atenção à saúde e visa 
estabelecer processos de trabalho que considerem os determinantes, os 
riscos e danos à saúde, na perspectiva da intra e intersetorialidade. (PNAB, 
2017).



Vigilância em Saúde na Atenção básica 

As ações de Vigilância em Saúde estão inseridas nas atribuições de todos
os profissionais da Atenção Básica e envolvem práticas e processos de
trabalho voltados para:

a. vigilância da situação de saúde da população, com análises que
subsidiem o planejamento, estabelecimento de prioridades e estratégias,
monitoramento e avaliação das ações de saúde pública;

b. detecção oportuna e adoção de medidas adequadas para a resposta de
saúde pública;

c. vigilância, prevenção e controle das doenças transmissíveis; e

d. vigilância das violências, das doenças crônicas não transmissíveis e
acidentes.

(PNAB, 2017)



Perfil de Competências da MFC: Vigilância enquanto 

Fundamento

• Conhece a área (geográfica) em que atua e os determinantes e

condicionantes aos quais estão expostos a população que nela habita;

• Atua com diligência no combate a agravos de interesse

epidemiológico quando responsável por um território designado;

• Conhece e obedece as normas vigentes quanto a notificação de agravos

expedidos pela vigilância em saúde.



II - Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção de doenças e

agravos, em especial aqueles mais prevalentes no território, e de vigilância em

saúde, por meio de visitas domiciliares regulares e de ações educativas individuais

e coletivas, na UBS, no domicílio e outros espaços da comunidade, incluindo a

investigação epidemiológica de casos suspeitos de doenças e agravos junto a

outros profissionais da equipe quando necessário;

Além das atribuições comuns a todos os profissionais da 

equipe de AB, são atribuições dos ACS e ACE:

(PNAB, 2017)



Controle da transmissão



Territorialização



Agir sobre áreas de risco



Identificação e apoio a grupos de risco e grupos socio-
economicamente vulneráveis 

• Identificação:

• Idosos e pessoas com comorbidades de risco

• Abrigos de idosos

• Pessoas em situação de rua, desemprego, sem renda ou insuficiente 
nesse contexto...

• Apoio:

• Reforço a medidas de isolamento e orientação a cuidadores no 
contexto de cada família singularmente.

• Detecção precoce de sintomáticos com busca ativa

• Proteção social com articulação intersetorial



Comunicação por redes sociais

• Reduzir contato nesse contexto exige incrementar muito a comunicação à distância (educação

em saúde, organização de fluxos, monitoramento e consultas à distância):

• Ter um número de telefone com WhatsApp por equipe;

• Organizar lista de transmissão por microárea com pelo menos uma pessoa por domicílio

cadastrada;

• Identificar domicílios sem contato por WhatsApp e forma alternativas de contatos (telefone

sem WhatsApp ou internet, vizinho ou familiar de referência);

• Produção de materiais informativos contextualizados com o território;

• Mobilizar comunidade para informar a sua equipe sobre casos suspeitos ou confirmados para

sua rápida investigação.



Redução responsável do fluxo de pacientes

• Explorar o máximo as consultas a distância, por telefone e vídeo (se possível);

• Organizar por agravos já preexistentes na unidade, quais pacientes precisarão ser
consultados de forma longitudinal e avaliar os que podem ser acompanhados por
telefone, ajudando a diminuir a demanda na unidade e mantendo o cuidado das
pessoas;

• Exemplo do pré-natal: espaçar consultas para quem tem menor risco, intercalar
consultas telefônicas com consultas presencias;

• Perigo de suspender todos os acompanhamentos longitudinais e só atender sob
demanda;



Vigilância ativa 





Notificação

• A ser aprofundado em Webpalestra dia 07/04



Monitoramento dos casos

• Criação de planilhas de acompanhamento:



Monitoramento

• Manter estreito contato com a vigilância epidemiológica do seu distrito 

sanitário/município e atualizado quanto ao perfil epidemiológico do país, 

estado e município.



Referências
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• https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus

• https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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Anexos para o debateAnexos para o debate



Epidemias de vírus respiratórios emergentes (Ex.: 
Influenza e Coronavirus) no mundo

• O modelo de desenvolvimento capitalista tem facilitado o surgimento e a
disseminação de patógenos respiratórios.

• crise ambiental em escala global (Poluição, degradação ambiental, mudança
climática...)

• Grande fluxo de pessoas e mercadorias entre países

• Elevada taxa de urbanização com profundas desigualdades sociais

• As políticas de austeridade fiscal das últimas décadas tem reduzido a proteção
social ofertada pelos Estados, inclusive com fragilização dos sistemas públicos
de saúde e mercantilização da saúde.









Considerações finais - Contexto da Saúde na Globalização 
Capitalista

• O contexto do Brasil

• A determinação social do processo saúde-doença-cuidado no contexto de
profundas desigualdades sociais

• Disputas da direcionalidade das mudanças no modelo de atenção à saúde:
em busca da integralidade do ser humano e do cuidado.

• A aposta na atenção primária à saúde e na estratégia saúde da família

• Avanços de políticas de Austeridade Fiscal, redução da proteção social e a
mercantilização da saúde

• A COVID 19 e a crise do capitalismo: possibilidades de futuro

• Que atenção primária queremos construir no Brasil? Qual o lugar do
território, da abordagem comunitária, da participação social...?




