
TEMA AÇÃO TIPO DE RECURSO

Alimentos
Inspecionar os estabelecimentos de alimentos de 
acordo com o risco sanitário 

Contrato de serviço (viatura x motorista); Pagamento 
de Hora Extra para inspeção noturna/urgências; 
Rádio para comunicação; Termômetro de Espeto; 
Câmera Fotográfica com cartão de memória, bateria 
e carregador; Jaleco descartável (com touca) para 
uso sob casaco térmico; Material Educativo 

Medicamentos
Padronizar procedimentos de inspeção em comércio 
varejista de medicamentos para atender a Resolução 
RDC 44/09
Realizar 1 evento para divulgação do roteiro de 
inspeção de anatomia patológica para os RT e RL 
Organizar cronograma de inspeções conjuntas
Disponibilizar modelo de PGRSS na internet para 
laboratório clínico e anatomia patológica (página da 
SMS)
Finalizar o roteiro de inspeção para anatomia 
patológica (educação em saúde).
Definir estratégias para busca ativa e regularização 
de postos de coleta.

Atividade 
Odontológica

Padronizar procedimento para as inspeções.

Clínicas de Estética 
Aplicar o Programa de Inspeção Municipal em 
clínicas de estética tipo II.

Necessidade de contratação de motorista com carro, 
pois temos que garantir horário flexível para as 
inspeções

Hospital Dia
Elaborar roteiro de inspeção e padronizar de 
procedimentos nas inspeções.

Orçamento para palestrante , sala, coffee breaks 

Óticas e cirúrgicas
Emitir LF sem vistoria (com roteiro ou questionário p/ 
os RT ou RL) e padronizar procedimentos, com 
estudo das legislações pertinentes (optometria).

Estabelecimentos 
veterinários

Padronizar ações de fiscalização em 
estabelecimentos veterinários, incluindo laboratórios.

Plano de prioridades de Vigilância em Saúde para o biênio 2011 – 2012
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROGRAMAS 
MUNICIPAIS DE 

INSPEÇÃO

Laboratórios de 
Anatomia Patológica 
e Análises Clínicas 
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Transportadoras de 
alimentos e produtos 

para a saúde
Criar grupo específico e temporário para definição e 
reformulação das ações nestes estabelecimentos.
Organizar inspeções conjuntas (multiprofissional + Xerox; Impressão e encadernação; Infraestrutura; 
Organizar cronograma de inspeções conjuntas
Revisar o manual para instituições de educação 
infantil
Finalizar o manual para escolas públicas
Elaborar ou reproduzir materiais educativos

Definir fluxos e responsabilidades dos diferentes 
níveis de ações de vigilância (local, distrital e central). Capacitação para a Investigação de Surto 

Grupo da VE propõe incluir este assunto na oficina de 
reestruturação da VEViabilizar o programa de inspeção de 
reprocessamento de materiais , padronizando 
procedimentos de inspeção,  capacitando equipe 
técnica  das Visas, concluindo material educativo e 
definindo estratégia de abordagem dessa questão 

Orçamento para palestrante , sala, coffee breaks 

Organizar reunião de trabalho para discutir todas as 
ações a serem desencadeadas em um processo de 
investigação de infecção hospitalar, a fim de definir 
competências e atribuições dentro desse processo.

Orçamento para palestrante , sala, coffee breaks 

VIGILÂNCIA 
DOS SERVIÇOS 

PÚBLICOS

Serviços de Saúde e 
de interesse à 

Saúde

Realizar oficina para discussão das ações de 
vigilância junto aos serviços públicos envolvendo 
SMS, SMAJ, SMFinanças e outros.

GT Medicamentos
Garantir capacitações e atualizações na área de 
medicamentos, como BPF de medicamentos, BPF 
farmácia de manipulação, sistemas de água e ar, 
manipulação para hemodiáliseGarantir a participação de 1 técnico de cada Visa e 
Covisa do GT de laboratório em curso de 

Aquisição de 1 livro para cada Visa e 1 para Covisa 
nas áreas de Análises clínicas e Livro das Nrs

PROJETOS 
INTEGRADORE

S DE 
VIGILÂNCIA EM 

SAÚDE 
(VS+VE+VA+ST)

Creche

Investigação de 
Doenças 

Transmitidas por 
Alimentos (DTA)

Controle de Infecção 
Hospitalar - discutido 

no grupo VE
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Garantir a participação dos técnicos do GT lab, que 
ainda não fizeram, em curso de auditor interno da 
SBPC 1 código sanitário por técnico da Vigilância Sanitária
Garantir a participação de 1 técnico de cada Visa e 
Covisa, anualmente, no Congresso Brasileiro de 
Patologia Clínica / Medicina Laboratorial – SBPC

Garantir a participação de 3 técnicos do GT de 
Laboratório, anualmente, no Congresso Bras. 
Análises Clínicas/ Congresso Bras. Citologia Clínica
Garantir a participação de 1 técnico de cada Visa e 
Covisa do GT lab no Congresso Brasileiro de 
Biossegurança

GT Alimentos
Capacitar todos os Técnicos em Alimentos em 
Suplementos Alimentares e Alimentos com 
obrigatoriedade de registro. Infraestrutura; Pagamento de Hora-Aula ou Curso
Garantir capacitação da equipe técnica incluindo 

Garantir a participação de técnicos com as temáticas de 
hemoterapia, hemodiálise, reprocessamento de materiais

Roda de Conversa
Realizar rodas de conversa com técnicos e 
especialistas para aumentar a capacidade de 
resposta às doenças, agravos e situações de risco

Viabilizar capacitação para montagem de processo, 
autuação e procedimentos

Participação em 
eventos específicos

Revisar critérios das participações principalmente em 
congressos específicos de Vigilância Sanitária como 
por exemplo Simbravisa, garantindo a participação 
dos técnicos que atuam na área

Orçamento para passagens, estada e transporte 
interno nas cidades do Congresso

FORMAÇÃO E 
ATUALIZAÇÃO 
TÉCNICA DO 

RH EM 
VIGILANCIA 
SANITARIA

GT Laboratório

GT Alta 
Complexidade

Procedimentos 
Administrativos
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Nº TEMA SUB TEMA AÇÃO TIPO DE RECURSO

1 furgão para transporte de 
vacinas 
caixas de polietileno

Rever necessidade de câmara 
fria para o almoxarifado

Gerador para unidade de 
saúde e CCZ

Avaliar necessidade de câmara fria para o almoxarifado, ou 
outro equipamento adequando às necessidades atuais

adequação da câmara fria ou 
câmara de vacinas

Fazer discussão por meio de um grupo de trabalho sobre a 
forma de pagamento das campanhas, incluindo os profissionais 
do Cândido Ferreira

Organizacional 

Realizar um evento de Tuberculose com premiação de Unidades 
de Saúde em novembro de 2011

$ para prêmio e evento

Realizar campanha de busca ativa de sintomáticos respiratórios 
em nov. 2011, mar e nov. 2012

material de insumo inclusive 
potes, laboratório

Elaborar projeto de Tuberculose em conjunto com políticas 
existentes com enfoque em moradores de rua e usuários álcool 
e drogas 

café da manhã

Inserir a Vigilância das doenças crônicas nas equipes das 
VISAS Distritais

oficina de revisão da VE

Incrementar a participação da vigilância no grupo de DCNT e na 
gestão da clínica 

Incrementar a vigilância de violência da pessoa idosa, criança, 
adolescente e mulher

Pautar a discussão de vigilância das violências entre os 
profissionais de vigilância

Organizacional 2 Condicões crônicas 

Tuberculose

Doenças Crônicas

Plano de prioridades de Vigilância em Saúde para o biênio 2011 – 2012
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

1 Imunização

Implantar o sistema de informação nominal e por procedência 
sobre vacinação - SIPNI

 computador para as unidades

Implementar a rede de frio e promover sua manutencão 
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Fazer avaliação da capacitação de 2009 e das ações realizadas Organizacional 

Dar organicidade aos fóruns existentes em todos os níveis Organizacional 

Realizar capacitação de vigilância das violências para 
profissionais da saúde

Recurso financeiro 

Monitorar os casos de criança vítima de violência sexual Organizacional e capacitações

Incrementar a vigilância de violência da pessoa idosa 
institucionalizada como projeto integrador com a VS

Organizacional e capacitações

Criar GT de Zoonoses e viabilizar recursos para as ações financeiro
Fazer geoprocessamento de casos e de LPI
Realizar e divulgar análises epidemiológicas

LVA
Implementar o Programa de Controle da Leishmaniose Visceral 
Americana e concluir o Projeto Municipal 

RH, recurso financeiro e 
organizacional para controle de 
vetor, comunicação e de 
material de proteção de cães 
em áreas de transmissão, 
diagnóstico laboratorial 

Controle e registo 
da população 
animal

Dar continuidade ao programa de controle da população animal 
e registro

Recurso financeiro 

Capacitações Realizar capacitações/atualizações Recurso financeiro 

Notificação
Implantar a notificação de zoonoses nas clínicas e nos 
laboratórios de diagnósticos (imagem e anatomia patológica) de 
saúde animal

Recurso financeiro para 
reuniões e eventuais 
capacitações

Raiva
Monitorar e estabelecer comunicação de doses aplicadas de 
vacinação anti-rábica nos cães e gatos nas clínicas particulares

Organizacional 

Dengue
Dengue: compra de exames para diagnóstico 
complementarmente ao Lutz

Recurso financeiro 

Qualificar a investigação das infecções hospitalares (CCIHs) 
como um projeto integrador entre VE e VS 

Organizacional 

Violências

3 Zoonoses

Grupo Técnico
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Rodas de conversa - Realizar rodas de conversa com técnicos e 
especialistas para aumentar a capacidade de resposta às 
doenças e agravos

Recurso financeiro e 
organizacional

DST -Implantar notificação da sífilis adquirida e corrimento 
uretral masculino

Recurso financeiro e 
organizacional

Realizar a oficina de revisão do sistema de vigilância 
epidemiológica incluído na discussão de modelo de atenção – 
segundo semestre de 2011

Recurso financeiro e 
organizacional

Realizar TBVE em 2012 para equipe das VISAs, NVE e 
Unidades de Saúde

Recurso financeiro e 
organizacional

Qualificar o Plantão de Vigilância em Saúde, compondo com os 
protocolos já existentes de outros setores como Defesa Civil, 
Bombeiros, etc

Organizacional 

Realizar capacitação para os plantonistas
Recurso financeiro e 
organizacional

Providenciar recursos materiais
ver necessidade de recurso 
para o plantão da Zoonoses

Divulgar o plantão e os agravos relacionados no RSI, por ex. 
agravo grave e fatal do trabalho

Recurso financeiro e 
organizacional

Criar grupo de Análise de Situação de Saúde na Secretaria de 
Saúde, interdepartamental, como espaço de articulação dos 
diferentes setores (agravos VE, STraba, Sambiental, RH, 
bancos disponíveis epidemiológicos e de produção) 

Organizacional 

Editar pelo menos dois boletins epidemiológicos anuais Organizacional 

SINAN - Adequar números de computadores em cada Ponto de 
Notificação (serviços próprios da prefeitura) assim como o 
servidor e co-relatos

Recurso financeiro 

SINAN - Elaborar relatórios automatizados de análise 
epidemiológica e análise do sistema

Organizacional 

Criar TABNET SINAN Organizacional 
Articular com a CII suporte de informática Organizacional 
Criar banco de dados de reação adversa Organizacional 
Contratar empresa de Microfilmagem de documentos financeiro

6 Informação
SINAN

4
Sistema de 
Vigilância 

Epidemiológica

5

Capacidade de 
resposta às 

emergências em 
Saúde Pública    
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Nº AÇÃO TIPO DE RECURSO

Fazer levantamento dos PGRSS dos estabelecimentos de complexidade alta
com perguntas ( antigo médio de acordo com SIVISA)

Elaborar instrumento de padronização da classificação dos resíduos dos
serviços de saúde próprios.
Elaborar roteiro/Check list para inspeção do PGRSS dos estabelecimentos de
saúde.

Ampliar a abrangência dos Projetos Catadores Encantadores e Catadores
Diógenes, fortalecendo a transversalidade e intersetorialidade, em especial a
atenção primária e saúde mental, aprimorando os instrumentos de coleta de
dados.

Elaborar instrumento para definição do fluxo para resíduos descartados
clandestinamente junto aos atores e setores estratégicos (SMSP, CETESB,
Polícia Ambiental, Defesa Civil e outros). DISCUTIDO NO GRUPO DA VE

Providenciar local adequado para abrigo de resíduos gerados das ações de
Vigilância.

Realizar mapeamento de solução alternativa individual utilizando o software map-
info.

Elaborar POP para ações de vigilância da qualidade da água.

Regularizar cadastro SAC (solução alternativa coletiva - poço) no SIVISA.

Qualificar o registro das ações realizadas em saúde ambiental no SIVISA.
(colocar no lugar certo)* 

Implantar Plano Amostral, através de software específico, para coleta e
monitoramento da água.

Á
G
U
A

Plano de prioridades de Vigilância em Saúde para o biênio 2011 – 2012

VIGILÂNCIA AMBIENTAL

TEMA

1
RISCOS QUÍMICOS E 

BIOLÓGICOS

R
E
S
Í
D
U
O
S

Á
G
U
A
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Contratar serviço laboratorial para análise físico-química e microbiológica para
avaliação ambiental.*

C
O
N
T
A
M
I
N
A
N
T
E
S
 

A
M
B
I
E
N
T
A
I
S

Sensibilizar e capacitar os profissionais da atenção primária para a aplicação
dos protocolos de atenção a saúde aos trabalhadores e populações expostas as
áreas contaminadas na rotina da atenção à saúde. (Depto Saúde e CEREST).

A
R Implantar unidade sentinela para estudo da qualidade do ar no município

1
RISCOS QUÍMICOS E 

BIOLÓGICOS

Á
R
E
A
S
 
C
O
N
T
A
M
I
N
A
D
A
S

P
R
O
J
E
T
O
 
F
R
E
N
T
I
S
T
A

Adquirir  map-info para mapear, controlar e monitorar as áreas.

1
RISCOS QUÍMICOS E 

BIOLÓGICOS

A

Página 8 de 24



2
Contratar serviço especializado para estimativa de campo eletromagnético das
antenas de telefonia celular, transmissoras de rádio e televisão.

Pactuar responsabilidades e fluxo de ações entre CCI e o Sistema Municipal de
Vigilância de Campinas.

Elaborar, produzir e divulgar material educativo em conjunto com CCI .                                        

Contratar serviço laboratorial para análise físico-química e microbiológica para
avaliação ambiental.*                                                      

Capacitar profissionais das visas para a Avaliação dos PGRSS dos
estabelecimentos privados.

Realizar oficinas de capacitação para estabelecimentos alvo das ações de
vigilância.

Capacitar técnicos da vigilância para o SIVISA, em ações ambientais.

Realizar 5 capacitações (uma por distrito de saúde) para profissionais da
Atenção Primária e técnicos das Visas sobre atenção a saúde de populações
expostas a contaminantes ambientais.

Capacitar Técnicos das Visas para inspeção de estabecimentos que utilizam
radiação ionizante.
Capacitar o sistema de vigilância municipal e parceiros em Toxicovigilância.

Garantir recursos para pagamento de taxas de inscrição e cursos técnicos
relevantes em saúde ambiental, para profissionais das visas.

Garantir recursos para participação dos técnicos das visas em eventos de
relevância em sáude ambiental.
Realizar a 2ª Conferência Municipal de Saúde Ambiental.
Verificar ações para o CCZ.

4
CAPACITAÇÃO / 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE

RISCOS FÍSICOS

3 TOXICOVIGILÂNCIA
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TEMA AÇÃO TIPO DE RECURSO
Melhorar a infra-estrutura (logística e administrativa) da COVISA, a 
fim de facilitar a ação de gestão e técnica dos trabalhadores
Melhorar a estrutura da Covisa - torná-la mais robusta, talvez com 
incremento de pessoas, e mais organizada - para viabilizar mais 
padronizações de procedimentos e oferecer suporte contínuo a 
técnicos e administrativos.
Melhorar a infra-estrutura (logística e administrativa) das VISAs
Incorporar Engenheiro civil ou arquiteto da PMC nas equipes de 
Vigilância

Solicitar retaguarda de assessoria jurídica específica para Vigilância
Designar um profissional no nível central para acompanhar as 
publicações de  legislações pertinentes
Elaborar manual administrativo para os técnicos
Padronizar os procedimentos administrativos entre as Visas

Criar estratégia para aumentar a regularização de estabelecimentos 
a partir da publicação da nova legislação (Minuta)

Adquirir assinatura de publicações técnicas da área ambiental.
Garantir recursos para viabilizar a área de abrigo para resíduos.
Garantir recursos para aquisição de equipamentos, materiais e
insumos para as capacitações e eventos programados.
Adquirir caixas térmicas de polipropileno para transporte de
amostras de água.

Plano de prioridades de Vigilância em Saúde para o biênio 2011 – 2012
COMUNICAÇÃO E INFRA-ESTRUTURA

INFRAESTRUTURA
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Adquirir equipamentos e insumos para trabalho de campo (ex: gps,
computadores de mão, impressora de mão, EPIs, trena elétrica,
rádio, comunicadores, baterias, máquinas fotográficas digitais, pen
drives, memória externa, etc) sempre contemplando as
necessidades de cada núcleo (assist. farmacêutica, ambiental,
alimentos, serviços de saúde, saúde do trabalhador, controle de
zoonoses, epidemiologia) dos cinco distritos e a COVISA.

GPS, Computadores (desktop e 
notebook),Telefones fixos, Rádio 
comunicadores, Tablets (com internet), 
Impressora e insumos por viatura usada em 
fiscalização sanitária, Máquina copiadora 
(xerox), Uniformes, Aquisição de 
equipamentos tecnologicamente modernos, 
como gravador que converte voz em texto, 
tablets - no intuito de agilizar o tempo gasto 
com confecção de relatórios, Garantir Infra-
estrutura para Visas (carros para inspeção 
com motorista, computadores)

Adquirir um SIG (map-info) e os recursos para o seu uso(insumo e
capacitação).

Programa de georreferenciamento - 
atualmente só existe 1 licença na SMS - CII

Formular e implantar política de comunicação em vigilância em 
Saúde

Organizacional 

Melhorar o site relativo à Sistema de 
Vigilância em Saude

Elaborar banners de rua para divulgação de tuberculose Recurso financeiro 
Elaborar materiais educativos itinerantes de Tuberculose como 
painéis interativos, labirinto, etc, conjuntamente com Núcleo de 

Recurso financeiro e organizacional

Criar diretrizes de divulgação de informações epidemiológica Recurso financeiro e organizacional
Melhorar estrutura de comunicação com o usuário e técnicos
Inserir na capacitação de Conselheiros o módulo Vigilância em 
Saúde, mediante solicitação
Realizar ações de educação em saúde para o setor regulado
Fomentar e participar de campanhas e ações educativas sobre
destinação de resíduos domésticos e resíduos especiais junto a
Secretaria de Serviços Públicos.
Realizar a 1ª Semana de Saúde Ambiental do Município de 
Qualificar a acessibilidade e conteúdo do site da Vigilância 

Instituir Boletim Eletrônico da COVISA (sugestão de periodicidade
bimensal com temas por área: ambiental, epidemiológica, sanitária,
CCZ, CEREST, CRDST/Aids, CRR, CCI e outros relevantes).

POLÍTICA E PLANO 
DE COMUNICAÇÃO

Elaborar plano  de comunicação para as Campanhas, 
especialmente para campanha anti-rábica

Recurso financeiro e organizacional
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Convidar a participação do controle social, conselheiros locais,
distritais e municipais nas capacitações/oficinas (ESTRATÉGICAS) 
e ações educativas em saúde ambiental .                                                       
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VIGILÂNCIA AMBIENTAL EIXO

AÇÃO C
AP

A
C

IT
AÇ

ÃO

C
O

M
U

N
IC

A
Ç

ÃO

IN
FR

A
ES

TR
U

TU
R

A

O
R

G
A

N
IZ

AC
IO

N
A

L

Ampliar a abrangência dos Projetos Catadores Encantadores e Catadores Diógenes, fortalecendo a 
transversalidade e intersetorialidade, em especial a atenção primária e saúde mental, aprimorando os 
instrumentos de coleta de dados. 1
Capacitar o sistema de vigilância municipal e parceiros em Toxicovigilância. 1
Capacitar profissionais das visas para a Avaliação dos PGRSS dos estabelecimentos privados. 1
Capacitar técnicos da vigilância para o SIVISA, em ações ambientais. 1

Capacitar Técnicos das Visas para inspeção de estabelecimentos que utilizam radiação ionizante. 1
Contratar serviço especializado para estimativa de campo eletromagnético das antenas de telefonia 
celular, transmissoras de rádio e televisão. 1

Contratar serviço laboratorial para análise físico-química e microbiológica para avaliação ambiental.* 1

Contratar serviço laboratorial para análise físico-química e microbiológica para avaliação ambiental.*                                                      1

Elaborar instrumento de padronização da classificação dos resíduos dos serviços de saúde próprios. 1
Elaborar instrumento para definição do fluxo para resíduos descartados clandestinamente junto aos 
atores e setores estratégicos (SMSP, CETESB, Polícia Ambiental, Defesa Civil e outros). DISCUTIDO 
NO GRUPO DA VE 1
Elaborar POP para ações de vigilância da qualidade da água. 1
Elaborar roteiro/Check list para inspeção do PGRSS dos estabelecimentos de saúde. 1
Fomentar e participar de campanhas e ações educativas sobre destinação de resíduos domésticos e 
resíduos especiais junto a Secretaria de Serviços Públicos. 1
Garantir recursos para aquisição de equipamentos, materiais e insumos para as capacitações e eventos 
programados. 1
Garantir recursos para pagamento de taxas de inscrição e cursos técnicos relevantes em saúde 
ambiental, para profissionais das visas. 1
Garantir recursos para viabilizar a área de abrigo para resíduos. 1
Implantar Plano Amostral, através de software específico, para coleta e monitoramento da água. 1
Implantar unidade sentinela para estudo da qualidade do ar no município 1
Melhorar a infra-estrutura (logística e administrativa) das VISAs 1



Pactuar responsabilidades e  fluxo de ações entre CCI e o Sistema Municipal de Vigilância de 
Campinas. 1
Providenciar local adequado para abrigo de resíduos gerados das ações de Vigilância. 1
Qualificar a acessibilidade e conteúdo do site da Vigilância Ambiental. 1
Qualificar o registro das ações realizadas em saúde ambiental no SIVISA. (colocar no lugar certo)* 1
Realizar 5 capacitações (uma por distrito de saúde) para profissionais da Atenção Primária e técnicos 
das Visas sobre atenção a saúde de populações expostas a contaminantes ambientais. 1
Realizar a 1ª Semana de Saúde Ambiental do Município de Campinas.
Realizar a 2ª Conferência Municipal de Saúde Ambiental. 1
Realizar mapeamento de solução alternativa individual utilizando o software map-info. 1
Realizar oficinas de capacitação para estabelecimentos alvo das ações de vigilância. 1
Regularizar cadastro SAC (solução alternativa coletiva - poço) no SIVISA. 1
Sensibilizar e capacitar os profissionais da atenção primária para a aplicação dos protocolos de 
atenção a saúde aos trabalhadores e populações expostas as áreas contaminadas na rotina da atenção 
à saúde. (Depto Saúde e CEREST). 1
Verificar ações para o CCZ. 1
Garantir recursos para participação dos técnicos das visas em eventos de relevância em sáude 
ambiental. 1
Convidar a participação do controle social, conselheiros locais, distritais e municipais nas 
capacitações/oficinas (ESTRATÉGICAS) e ações educativas em saúde ambiental .                                                       1
Elaborar, produzir e divulgar material educativo em conjunto com CCI .                                        1

Instituir Boletim Eletrônico da COVISA (sugestão de periodicidade bimensal com temas por área: 
ambiental, epidemiológica, sanitária, CCZ, CEREST, CRDST/Aids, CRR, CCI e outros relevantes). 1
Adquirir assinatura de publicações técnicas da área ambiental. 1
Adquirir caixas térmicas de polipropileno para transporte de amostras de água. 1
Adquirir  map-info para mapear, controlar e monitorar as áreas. 1
Adquirir um SIG (map-info) e os recursos para o seu uso(insumo e capacitação).
Fazer levantamento dos PGRSS dos estabelecimentos de complexidade alta com perguntas ( antigo 
médio de acordo com SIVISA) 1
TOTAL 10 6 12 10
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VIGILÂNCIA  EPIDEMIOLÓGICA EIXO
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Articular com a CII suporte de informática 1 1
Avaliar necessidade de câmara fria para o almoxarifado, ou outro equipamento 
adequando às necessidades atuais 1 1
Contratar empresa de Microfilmagem de documentos 1 1
Criar banco de dados de reação adversa 1 1
Criar grupo de Análise de Situação de Saúde na Secretaria de Saúde, 
interdepartamental, como espaço de articulação dos diferentes setores (agravos VE, 
STraba, Sambiental, RH, bancos disponíveis epidemiológicos e de produção) 1 1
Criar GT de Zoonoses e viabilizar recursos para as ações 1 1
Criar TABNET SINAN 1 1
Dar continuidade ao programa de controle da população animal e registro 1 1
Dar organicidade aos fóruns existentes em todos os níveis 1 1
Divulgar o plantão e os agravos relacionados no RSI, por ex. agravo grave e fatal do 
trabalho 1 1
Editar pelo menos dois boletins epidemiológicos anuais 1 1
Elaborar banners de rua para divulgação de tuberculose 1 1
Elaborar plano  de comunicação para as Campanhas, especialmente para campanha 
anti-rábica 1 1

Elaborar projeto de Tuberculose em conjunto com políticas existentes com enfoque em 
moradores de rua e usuários álcool e drogas 1 1
Fazer avaliação da capacitação de 2009 e das ações realizadas 1 1
Fazer discussão por meio de um grupo de trabalho sobre a forma de pagamento das 
campanhas, incluindo os profissionais do Cândido Ferreira 1 1
Fazer geoprocessamento de casos e de LPI 1 1
Formular e implantar política de comunicação em vigilância em Saúde 1 1
Implantar a notificação de zoonoses nas clínicas e nos laboratórios de diagnósticos 
(imagem e anatomia patológica) de saúde animal 1 1

Implantar o sistema de informação nominal e por procedência sobre vacinação - SIPNI 1 1
Implementar o Programa de Controle da Leishmaniose Visceral Americana e concluir o 
Projeto Municipal 1 1
Incrementar a participação da vigilância no grupo de DCNT e na gestão da clínica 1 1
Incrementar a vigilância de violência da pessoa idosa institucionalizada como projeto 
integrador com a VS 1 1

Incrementar a vigilância de violência da pessoa idosa, criança, adolescente e mulher 1 1



Inserir a Vigilância das doenças crônicas nas equipes das VISAS Distritais 1 1
Melhorar a infra-estrutura (logística e administrativa) da COVISA, a fim de facilitar a 
ação de gestão e técnica dos trabalhadores 1 1
Melhorar a infra-estrutura (logística e administrativa) das VISAs 1 1
Melhorar o site relativo à Sistema de Vigilância em Saude 1 1
Monitorar e estabelecer comunicação de doses aplicadas de vacinação anti-rábica nos 
cães e gatos nas clínicas particulares 1 1
Monitorar os casos de criança vítima de violência sexual 1 1
Pautar a discussão de vigilância das violências entre os profissionais de vigilância 1 1
Providenciar recursos materiais 1 1
Qualificar a investigação das infecções hospitalares (CCIHs) como um projeto integrador 
entre VE e VS 1 1
Qualificar o Plantão de Vigilância em Saúde, compondo com os protocolos já existentes 
de outros setores como Defesa Civil, Bombeiros, etc 1 1
Realizar a oficina de revisão do sistema de vigilância epidemiológica incluído na 
discussão de modelo de atenção – segundo semestre de 2011 1 1
Realizar campanha de busca ativa de sintomáticos respiratórios em nov. 2011, mar e 
nov. 2012 1 1
Realizar capacitação de vigilância das violências para profissionais da saúde 1 1
Realizar capacitação para os plantonistas 1 1
Realizar capacitações/atualizações 1 1
Realizar e divulgar análises epidemiológicas 1 1
Realizar TBVE em 2012 para equipe das VISAs, NVE e Unidades de Saúde 1 1
Realizar um evento de Tuberculose com premiação de Unidades de Saúde em 
novembro de 2011 1 1
Rodas de conversa - Realizar rodas de conversa com técnicos e especialistas para 
aumentar a capacidade de resposta às doenças e agravos 1 1
SINAN - Adequar números de computadores em cada Ponto de Notificação (serviços 
próprios da prefeitura) assim como o servidor e co-relatos 1 1
SINAN - Elaborar relatórios automatizados de análise epidemiológica e análise do 
sistema 1 1
3Criar diretrizes de divulgação de informações epidemiológica 1 1
3Elaborar materiais educativos itinerantes de Tuberculose como painéis interativos, 
labirinto, etc, conjuntamente com Núcleo de Comunicação e DECOM 1 1
6Implementar a rede de frio e promover sua manutencão 4 4
Adquirir exames para diagnóstico de Dengue complementarmente ao laboratorio IAL 1 1
Implantar notificação da sífilis adquirida e corrimento uretral masculino 1 1
Total geral 6 7 17 18 2 1 2 53



VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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Aplicar o Programa de Inspeção Municipal em clínicas de estética tipo II.
Capacitar todos os Técnicos em Alimentos em Suplementos Alimentares e Alimentos com 
obrigatoriedade de registro. 1
Criar estratégia para aumentar a regularização de estabelecimentos a partir da publicação da 
nova legislação (Minuta)
Criar grupo específico e temporário para definição e reformulação das ações nestes 
estabelecimentos.
Definir estratégias para busca ativa e regularização de postos de coleta.
Definir fluxos e responsabilidades dos diferentes níveis de ações de vigilância (local, distrital e 
central).
Designar um profissional no nível central para acompanhar as publicações de  legislações 
pertinentes
Disponibilizar modelo de PGRSS na internet para laboratório clínico e anatomia patológica 
(página da SMS)
Disponibilizar na internet (página da SMS) o roteiro de inspeção de anatomia patológica
Elaborar manual administrativo para os técnicos
Elaborar ou reproduzir materiais educativos
Elaborar roteiro de inspeção e padronizar de procedimentos nas inspeções. 1
Emitir LF sem vistoria (com roteiro ou questionário p/ os RT ou RL) e padronizar procedimentos, 
com estudo das legislações pertinentes (optometria).
Finalizar o manual para escolas públicas
Finalizar o roteiro de inspeção para anatomia patológica (educação em saúde).
Formular estratégia de comunicação em vigilância sanitária para promoção da saúde - Alimento, 
Serviço de Saúde, Porta Aberta
Garantir a participação de 1 técnico de cada Visa e Covisa do GT de laboratório em curso de 
especialização ou extensão em análises clínicas
Garantir a participação de 1 técnico de cada Visa e Covisa do GT lab no Congresso Brasileiro de 
Biossegurança 1
Garantir a participação de 1 técnico de cada Visa e Covisa, anualmente, no Congresso Brasileiro 
de Patologia Clínica / Medicina Laboratorial – SBPC 1
Garantir a participação de 3 técnicos do GT de Laboratório, anualmente, no Congresso Bras. 
Análises Clínicas/ Congresso Bras. Citologia Clínica 1
Garantir a participação de técnicos com as temáticas de hemoterapia, hemodiálise, 
reprocessamento de materiais 1
Garantir a participação dos técnicos do GT lab, que ainda não fizeram, em curso de auditor 
interno da SBPC
Garantir capacitação da equipe técnica incluindo profissionais de serviços de saúde e laboratório 
em bancos humanos/multi-tecidos e serviços quimioterápicos 1

Garantir capacitações e atualizações na área de medicamentos, como BPF de medicamentos, 
BPF farmácia de manipulação, sistemas de água e ar, manipulação para hemodiálise
Grupo da VE propõe incluir este assunto na oficina de reestruturação da VE
Incorporar Engenheiro civil ou arquiteto da PMC nas equipes de Vigilância
Inspecionar os estabelecimentos de alimentos de acordo com o risco sanitário 
Melhorar a estratégia e estrutura de comunicação com o usuário e técnicos
Melhorar a estrutura da Covisa - torná-la mais robusta, talvez com incremento de pessoas, e 
mais organizada - para viabilizar mais padronizações de procedimentos e oferecer suporte 
contínuo a técnicos e administrativos.
Melhorar a infra-estrutura (logística e administrativa) da COVISA, a fim de facilitar a ação de 
gestão e técnica dos trabalhadores



Melhorar a infra-estrutura (logística e administrativa) das VISAs
Organizar cronograma de inspeções conjuntas
Organizar inspeções conjuntas (multiprofissional + CEREST) de educação infantil – creche
Organizar reunião de trabalho para discutir todas as ações a serem desencadeadas em um 
processo de investigação de infecção hospitalar, a fim de definir competências e atribuições 
dentro desse processo.
Padronizar ações de fiscalização em estabelecimentos veterinários, incluindo laboratórios.
Padronizar os procedimentos administrativos entre as Visas
Padronizar procedimento para as inspeções.
Padronizar procedimentos de inspeção em comércio varejista de medicamentos para atender a 
Resolução RDC 44/09
Realizar 1 evento para divulgação do roteiro de inspeção de anatomia patológica para os RT e 
RL 
Realizar ações de educação em saúde para o setor regulado
Realizar oficina para discussão das ações de vigilância junto aos serviços públicos envolvendo 
SMS, SMAJ, SMFinanças, Assistencia Social, Educação, Serviços Públicos.
Revisar critérios das participações principalmente em congressos específicos de Vigilância 
Sanitária como por exemplo Simbravisa, garantindo a participação dos técnicos que atuam na 
área 1
Revisar o manual para instituições de educação infantil
Solicitar retaguarda de assessoria jurídica específica para Vigilância

Viabilizar a reprodução de material de apoio para as Visas, tais como as cópias das legislações 
Viabilizar capacitação para montagem de processo, autuação e procedimentos
Viabilizar o programa de inspeção de reprocessamento de materiais , padronizando 
procedimentos de inspeção,  capacitando equipe técnica  das Visas, concluindo material 
educativo e definindo estratégia de abordagem dessa questão junto ao setor regulado.
1Realizar rodas de conversa com técnicos e especialistas para aumentar a capacidade de 
resposta às doenças, agravos e situações de risco 1

2Inserir na capacitação de Conselheiros o módulo Vigilância em Saúde, mediante solicitação
Total geral 9
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dotações anteriores e atual

arquivo: PAM 2007 2008 - Avaliação final out 2008.xls
PAM 2007/2008 - Avaliação de orçamento x custo - 

ORÇADO
%tual sobre o 
total orçado

EIXO 1 - GESTÃO R$ 1.014.043,51 68,18%
EIXO 2 - SANITÁRIA R$ 58.320,00 3,92%
EIXO 3 - EPIDEMIO R$ 176.784,00 11,89%
EIXO 4 - EDUCAÇÃO R$ 195.040,00 13,11%
EIXO 5 - CONTROLE SOCIAL R$ 43.200,00 2,90%

R$ 1.487.387,51 100,00%

arquivo: Avaliação financeira PAM 2009 2010 - out 2010.xls
PAM 2009/2010 - Avaliação de orçamento x custo - 

ORÇADO
%tual sobre o 
total orçado

EIXO 1 - GESTÃO R$ 548.355,00 48,98%
EIXO 2 - SANITÁRIA R$ 94.800,00 8,47%
EIXO 3 - EPIDEMIO R$ 280.300,00 25,04%
EIXO 4 - EDUCAÇÃO R$ 196.045,00 17,51%
EIXO 5 - CONTROLE SOCIAL 0,00%

R$ 1.119.500,00 100,00%

PAM 2011/2012

ORÇADO
%tual sobre o 
total orçado

EIXO 1 - SANITÁRIA 0,00%
EIXO 2 - AMBIENTAL 0,00%
EIXO 3 - EPIDEMIO 0,00%
CAPACITAÇÃO p/ TÉCNICOS R$ 300.000,00 15,00%
INFRAESTRUTURA R$ 1.000.000,00 50,00%
COMUNICAÇÃO R$ 550.000,00 27,50%
FUNDO DE RESERVA/EMERG R$ 150.000,00 7,50%

R$ 2.000.000,00 100,00%

Orçamento R$ 2.000.000,00

Indicar qual a fonte do recurso no momento da compra, priorizando o externo ao interno.
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dotações anteriores e atual

GASTO até set/08
%tual sobre 
o total gasto

diferença em % 
entre o orçado e 

gasto
R$ 581.593,99 74,36% 57,35%

R$ 4.368,00 0,56% 7,49%
R$ 156.784,61 20,05% 88,69%

R$ 28.594,10 3,66% 14,66%
R$ 10.779,00 1,38% 24,95%

R$ 782.119,70 100,00% 52,58%

GASTO até out/10
%tual sobre 
o total gasto

diferença em % 
entre o orçado e 

gasto
R$ 374.003,68 38,67% 68,20%

R$ 8.369,00 0,87% 8,83%
R$ 486.300,00 50,28% 173,49%

R$ 45.462,80 4,70% 23,19%
R$ 53.000,00 5,48% #DIV/0!

R$ 967.135,48 100,00% 86,39%

GASTO
%tual sobre 
o total gasto

diferença em % 
entre o orçado e 

gasto
0,00% #DIV/0!
0,00% #DIV/0!
0,00% #DIV/0!
0,00% 0,00%
0,00% 0,00%

R$ 0,00 0,00% 0,00%
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