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VIGILÂNCIA AMBIENTALVIGILÂNCIA AMBIENTAL



Água:
a) Qualidade da água para consumo: coleta de
amostras, análises satisfatórias para bactéria,
flúor, cloro

b) Alimentar bancos de dados
c)Inspeção em estações de captação e
tratamento, distribuição por caminhão pipa

d) Cadastro e mapeamento de soluçõesd) Cadastro e mapeamento de soluções
alternativas

e) Procedimento operacional padrão (POP).

Ar: implantar o Programa de Vigilância da
Qualidade do Ar (VIGIAR) em 2 áreas de
interesse no município.



Radiação não ionizante: implantar programa de
radiação não –ionizante.

Solo:
a) Implantar estudo de avaliação de risco a saúde
humana em áreas contaminadas.

b) Realizar ações de VS/VE em áreas contaminadas.
c) Alimentar o SISSOLOc) Alimentar o SISSOLO

Resíduos:
• Atender ao Programa de Gerenciamento de Resíduos
de Serviços de Saúde (PGRSS) nos estabelecimentos
grandes geradores de resíduos de serviços de saúde

• Realizar diagnóstico situacional dos CS para o
PGRSS.



VIGILÂNCIA SANITÁRIAVIGILÂNCIA SANITÁRIA



Alimentos: 
a)a) Inspecionar estabelecimentos de acordo com 
o risco sanitário

b)Aumentar o cadastro no SIVISA 
c)Coletar amostras dentro do Programa Paulista de 
análise fiscal

Creches:
a) Aumentar em 10% o n° de creches regularizadas
b) Informar população usuária, iniciando pelas 
escolas/creches municipais e CSs sobre os riscos 
do uso de produtos clandestinos.



Farmacovigilância: Aumentar as notificações de
farmacovigilância

Medicamentos: Inspecionar distribuidoras e
indústria de Produtos Farmacêuticos, bem
como o comércio varejista.

Saneantes/ Cosméticos/ Correlatos: Realizar o
controle do risco sanitário dos produtos para
a saúde/correlatos, cosméticos, produtos de
higiene, perfumes e saneantes



Regularização de Estabelecimentos: Aumentar o
número de estabelecimentos regularizados na
Vigilância em Saúde, executando ações pactuadas no
PAVISA.

Serviços de Saúde:
a) Realizar ações de vigilância/ inspeções nos serviços
de diagnóstico/tratamento do Câncer de Colo de

a)Realizar ações de vigilância/ inspeções nos serviços
de diagnóstico/tratamento do Câncer de Colo de
Útero e de Mama.

b) Realizar inspeções e controlar o risco sanitário nos
serviços de terapia renal substitutiva, hemoterapia,
hospitais, assistência odontológica, clínicas,
consultórios, laboratórios, banco de órgãos e tecidos,
radiologia e radioterapia.



Serviços de Saúde (cont):
c) Monitorar a Implantação de Programas de
Garantia de Qualidade nos laboratórios Análises
Clínicas, Anatomia Patológica, Citopatologia e
congêneres.

d) Inspecionar maternidades e UTI Neo.
e) Garantir que a ênfase da implantação do PGRSSe) Garantir que a ênfase da implantação do PGRSS
no projeto de construção ou reforma dos
serviços de saúde próprios.

f) Regularizar condições sanitárias das Unidades
de Saúde Municipais/ Estaduais.



Serviços de Saúde (cont):
g) Monitorar/fiscalizar os contratos/ convênios de
prestadores contratados e conveniados, e das
unidades públicas.

h)Avaliação das ações de saúde nos
estabelecimentos de saúde (análise de
dados/indicadores/padrões de conformidade).dados/indicadores/padrões de conformidade).

i) Implementar a auditoria sobre toda a produção
de serviços de saúde (públicos e privados), de
acordo com o PMS.



Tabagismo:
a)Manter as ações de combate ao
Tabagismo em ambientes fechados.

b)Inspecionar todos os estabelecimentos
priorizados contidos no PAVISA,
sujeitos à contaminação ambiental porsujeitos à contaminação ambiental por
tabaco.

c)Assegurar manutenção dos Ambientes
Livres de Tabaco em todas Unidades de
Saúde (clínicas e administrativas)



Toxicovigilância:
a)Controlar o risco sanitário dos eventos
toxicológicos

b)Estruturar o Programa de Toxicovigilância no
município de Campinas.

Idoso:Idoso:
a)Realizar uma inspeção ao ano nas ILPI
cadastradas.

b)Vacinar idosos na faixa etária ≥ 60 anos na
Campanha Anual contra a Influenza.



VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICAEPIDEMIOLÓGICA



Dengue:
a)Reduzir letalidade de casos graves com
notificação e investigação imediata.

b)Ação em imóveis com base em indicadores
entomo-epidemiológicos

c)Plano de contingência
d)Capacitação de profissionais da rede de serviçosd)Capacitação de profissionais da rede de serviços
e Educação em Saúde para a população.

DST: Criar estratégias para ampliar o acesso ao
diagnóstico, tratamento e notificação sindrômica
das DST na ABS.



Febre Amarela: Notificar e investigar casos
humanos suspeitos e epizootias.

Febre Maculosa: Reduzir a letalidade e
investigar os casos de forma ágil.

Doenças Exantemáticas: investigação oportunaDoenças Exantemáticas: investigação oportuna
e diagnóstico laboratorial de Sarampo e
Rubéola e vacinação com Tríplice Viral.



Hanseníase:
a)Diagnosticar casos com grau de incapacidade
menor que 2.

b)Avaliar o grau de incapacidade física - casos
novos e casos curados.

c)Manter e monitorar a taxa de cura
d)Avaliar o coeficiente de detecção de casosd)Avaliar o coeficiente de detecção de casos
novos (em menores de 15 anos).

e)Examinar os contatos intra-domiciliares dos
casos novos.



Hepatites:
a)Monitorar a realização de exames dos
casos de Hepatite B notificados no
SINAN.

b)Notificar os casos suspeitos de Hepatites
Virais no SINAN.

Imunização: Incrementar o Programa de
Imunização e garantir a cobertura da
vacinação de rotina do Calendário Básico.



HIV:
• Realizar 2 sorologias de HIV durante o PN.
• Reduzir a transmissão vertical de HIV.
• Apoiar diretrizes do PEDST/Aids (feminização da

epidemia) e qualificar a política de Redução de
Danos.

• Aumentar o n° de primeiras testagens para o HIV
em populações vulneráveis nos CTAs.em populações vulneráveis nos CTAs.

• Ampliar o acesso (diagnóstico, tratamento e
notificação sindrômica) das DST na ABS.

• Diminuir as vulnerabilidades masculinas às
DST/AIDS.

• Realizar ações de educação para o enfrentamento
da epidemia da AIDS.

• Investigar os casos de AIDS em menores de 13
anos.



Influenza:
a)Realizar coleta de amostras clínicas do vírus
influenza no HMMG (hospital sentinela).

b)Realizar avaliação de desempenho dos
indicadores da rede sentinela.

LTA: Curar os casos de LTA de acordo com asLTA: Curar os casos de LTA de acordo com as
diretrizes

LVA: Implantar a Programa de Controle da
Leishmaniose Visceral Americana.



Meningite: Encerrar casos de meningite
bacteriana por critério laboratorial

Mortalidade Materno-Infantil:
a)Investigar Óbitos Materno-Infantis,
(discussão nos comitês), reduzindo taxas de
mortalidade por causas evitáveis emortalidade por causas evitáveis e
qualificando as informações.

b)Reduzir a Mortalidade Infantil e Neonatal.



Poliomielite: Realizar coleta oportuna de uma
amostra de fezes por caso de Paralisia
Flácida Aguda – PFA.

Raiva: Realizar o diagnóstico laboratorial de
raiva e Campanha de Vacinação Anti-rábica
em cães e gatos.em cães e gatos.

Rotavírus: Coletar amostra de fezes para
diagnóstico laboratorial dos casos de
Rotavírus em unidades sentinela.



Sífilis:
a)Reduzir a incidência da Sífilis congênita.
b)Aumentar a notificação de SÍFILIS na
gestação.

c)Solicitar VDRL nas gestantes conforme
protocolo.

d)Implantar/implementar Plano Nacional ded)Implantar/implementar Plano Nacional de
Redução da Transmissão Vertical do HIV e
Sífilis.

Surto: Investigar os surtos graves/ inusitados
em conjunto COVISA/VISA/Unidade.



Tuberculose:
a)Aumentar a taxa de cura de Tb
b)Realizar cultura para os casos indicados.
c)Encerrar oportunamente os casos novos no
Tbweb/Sinan.

d)Aumentar a cobertura do tratamento
supervisionado dos casos novos.supervisionado dos casos novos.

e)Realizar baciloscopia de controle nos casos
bacilíferos.

f)Reduzir a taxa de abandono melhorando o
cuidado com ao paciente.



Violência:
a) Realizar ações de prevenção à violência nas unidades
de saúde.

b)Ampliar a cobertura da Ficha de Notificação /
Investigação de Violência Doméstica, Sexual, pessoa
idosa etc.

c)Notificar/ monitorar as violências contra crianças,
adolescentes e pessoa idosa.

d) Monitorar os projetos selecionados na Rede
Nacional de Promoção da Saúde.

d) Monitorar os projetos selecionados na Rede
Nacional de Promoção da Saúde.

DANT: Realizar ações de vigilância e prevenção das
doenças e agravos não transmissíveis e de Promoção
da Saúde



VIGILÂNCIA SAÚDE DO 
TRABALHADORTRABALHADOR



• Aumentar a notificação/ investigação
regional/municipal dos agravos de ST (prioridade
- acidentes fatais).

• Capacitar as equipes para assistência a ST.
• Concluir processo de implantação do SINAN ST
em todas as unidades de saúde/ sentinelas.

• Estabelecer fluxos/ processos de VISAT,• Estabelecer fluxos/ processos de VISAT,
priorizando acidentes graves e fatais, intervindo
nos riscos ambientais e ocupacionais do amianto.

• Implantar os protocolos de atenção a ST e
populações expostas as áreas contaminadas na
rede pública de saúde.



• Incrementar o Programa de Atenção e VISAT
em postos combustíveis de Campinas.

• Inserir indicadores de ST nos contratos de
gestão, estruturando/retomando projetos
municipais.

• Estabelecer os ramos de atividades
industriais/comércio e serviços, a seremindustriais/comércio e serviços, a serem
priorizadas pela Vigilância em Saúde.

• Capacitar profissionais de vigilância para as
ações de VISAT e realizar a 2ª turma do
Curso de Especialização em ST para
profissionais do SUS



• Desenvolver projetos locais para assistência em
LER/DORT e Lombalgia.

• Disseminar informações sobre riscos e agravos à
saúde dos trabalhadores

• Implementar de projetos de Saúde Mental e
Trabalho na área de abrangência do CERESTTrabalho na área de abrangência do CEREST
Campinas.

• Ampliar a equipe para o diagnóstico e
acompanhamento de trabalhadores
intoxicados/exposto a substâncias químicas.



GESTÃOGESTÃO



Gestão:
a)Monitorar a realização das ações dos PAMs
b) Garantir a participação do Controle Social nas
ações de Vigilância em Saúde Coletiva.

c)Disponibilizar informações para os diferentes
segmentos da sociedade

d)Elaborar a PAS (Assistência/Vigilância emd)Elaborar a PAS (Assistência/Vigilância em
Saúde).

NSC: Garantir que as unidades construam
dispositivos para se apropriar das questões da
Vigilância em Saúde para planejamento e
avaliação de suas ações.



Educação em Saúde:
a)Capacitação dos profissionais de vigilância em
diversas áreas de atuação

b)Programa de Educação Permanente para os
profissionais de vigilância

c)Educação em saúde para o setor regulado
d)Capacitar equipes dos CSs (NSC e novos
profissionais) em conteúdos básicos de Vigilância
em Saúde.em Saúde.

e)Capacitação dos serviços de saúde para
qualificar o Gerenciamento de Resíduos.

f)Capacitação de conselheiros nas questões de
Vigilância em Saúde

Comunicação: Criar e implantar política de
comunicação em Vigilância em Saúde



Informação em VISA:
a)Garantir a regularidade de envio de dados do
SIM, intensificando a coleta das D.O.s e
qualificando a classificação da causa básica
de óbito.

b)Implantar o Sistema de Informação por
nome/procedência para vacinação.nome/procedência para vacinação.

c) Geo-referenciar e cadastrar áreas
contaminadas do município no SIG.

d)Criar/implantar Política de Informação na
VS.



Informação em VISA (cont):
f)Encerrar oportunamente os casos de notificação

compulsória registrados no SINAN.
g) Alimentar/ gerenciar sistema de informações:

SINAN, SI/PNI e Sanitária, assegurando
divulgação das informações.

h) Monitorar/ avaliar ações de Vigilância emh) Monitorar/ avaliar ações de Vigilância em
Saúde, realizadas em seu território através de
indicadores de desempenho (aspectos
epidemiológicos e operacionais).

i) Operar/alimentar/ coordenar em nível local, os
sistemas de informação referentes à ABS.


