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Algumas características de 
Campinas 

• 1.073.019 hab  (IBGE 2008) 
• 90 km da capital 
• região metropolitana de Campinas (RMC) - 19 municípios,

com 2.580.376 habitantes (2004)
• Déc. 70: crescimento acelerado, processo de

industrialização do interior do ESP.
• início anos 70 - população 375.864 hab; em 10 anos esse

número dobrou
• falta de planejamento urbano, loteamentos em áreas

inadequadas, aumento de favelas
• Outros problemas sociais e de saúde próprios das

metrópoles
• amplo sistema de transporte com importantes rodovias  e 

um aeroporto. 



• grande quantidade de equipamentos sociais, de saúde, de serviços, de
comércio e indústria.

• riqueza gerada pela intensa atividade econômica; grande circulação de
pessoas e, consequentemente, graves problemas sociais e ambientais.

• impacto na epidemiologia local e responsabilidade ao setor público, de
identificar problemas, regular e fiscalizar atividades que tragam riscos à saúde
dos cidadãos.

• maioria dos problemas de saúde pública decorrentes da organização do
trabalho, da desigualdade social e do estilo de vida das pessoas, como por
exemplo, LER/DORT, hipertensão, diabetes, doenças infecto-contagiosas;
outros agravos/ fenômenos da vida moderna, como violência, depressão,
doença mental, abandono de idosos, uso abusivo de medicamentos

• enfrentamento dessas questões depende de ações multiprofissionais e multi-
setoriais, envolvendo áreas de educação, cultura, esportes, inclusão social,
habitação, meio ambiente entre outros.

Algumas características...



Algumas perguntas...

• Para quê a Vigilância em Saúde existe? Para
proteger a saúde das pessoas

• Proteger do quê?

De riscos que a vida atual apresenta

• Que riscos são esses?



No mundo de hoje

• Consumo intenso de produtos e serviços

• Novas tecnologias com novos riscos, novos perigos

• Urbanização desordenada

• Degradação ambiental

• Simultaneidade de doenças antigas e novas,

transmissíveis ou não

• Riscos relacionados ao trabalho



Para enfrentar esses problemas...

A Vigilância em Saúde de Campinas 
se organiza assim:



Estrutura da Vigilância em Saúde

• 5 equipes de Vigilância em Saúde (VISAs) nos Distritos de

Saúde;

• COVISA - coordenação do Sistema de Vigilância

• 1 Centro de Controle de Zoonoses

• 1 Centro de Referência em Saúde do Trabalhador

• 1 Centro de Referencia em DST AIDS

• Núcleos de Vigilância Epidemiológica em 3 hospitais

• Núcleo de Saúde Coletiva em algumas UBS.



Composição das equipes
• Equipes multiprofissionais: biólogos, dentistas,

engenheiros (sanitarista, de segurança do trabalho, de
alimentos), enfermeiros, farmacêuticos, física,
fonoaudióloga, médicos, médicos veterinários,
nutricionista, psicólogas, tecnólogos de saneamento,
técnicas e auxiliares de enfermagem, técnicos (alimentos,
química, segurança do trabalho, agropecuária); auxiliares
de veterinário, supervisores e ajudantes de controle
ambiental, ajudantes de serviços gerais e administrativos.

• Total de profissionais – VISAs, CCZ, CEREST e COVISA – em
torno de 300; 125 com nomeação de autoridade sanitária;
contingente de ajudantes de controle ambiental,
supervisores, supervisores gerais, em função do programa
municipal de controle da dengue



• vigilância epidemiológica: prevenção e controle de doenças e agravos,
surtos e epidemias.

• vigilância sanitária: controle e monitoramento dos processos produtivos,
de comércio e de consumo de produtos e serviços que envolvam risco à
saúde

• vigilância ambiental: controle da água de consumo, intervenção em
pontos de risco (lixões, áreas urbanas degradadas etc), identificação e
monitoramento de áreas contaminadas, fiscalização de fontes de
radiações não ionizantes, saneamento, resíduos

• vigilância da saúde do trabalhador: intervenção em ambientes de
trabalho que ofereçam risco à saúde, vigilância de acidentes e doenças
relacionadas ao trabalho

• controle de zoonoses: controle da fauna sinantrópica, roedores, raiva
animal e outros vetores de interesse para saúde pública

• informação em saúde - manejo de sistemas de informação: consolidação,
análise e disseminação da informação

Equipes operam com os seguintes núcleos de 
saberes e práticas



• vigilância epidemiológica: prevenção e
controle de doenças e agravos, surtos e
epidemias



• vigilância sanitária: controle e
monitoramento dos processos produtivos,
de comércio e de consumo de produtos e
serviços que envolvam risco à saúde



• vigilância ambiental: controle da água de 
consumo, intervenção em pontos de risco 
(lixões, áreas urbanas degradadas etc), 
identificação e monitoramento de áreas 
contaminadas, fiscalização de fontes de 
radiações não ionizantes, saneamento, 
resíduos



• Controle de Zoonoses: controle da fauna
sinantrópica, roedores, raiva animal e outros
vetores de interesse para saúde pública



• vigilância da saúde do trabalhador: 
Intervenção em ambientes de trabalho que 
ofereçam risco à saúde, vigilância de 
acidentes e doenças relacionadas ao 
trabalho 



Meios e instrumentos de  
trabalho da vigilância 



Diagnóstico e tratamento de casos 
suspeitos ou confirmados



Notificação e coleta de dados  



Investigação e Controle de Doenças e Agravos

Prevenção e controle da síndrome

da rubéola congênita

Brasil, 2008  



Investigação / inspeção

Investigação de riscos decorrentes do

trabalho e da contaminação ambiental



Investigação / inspeção

Inspeção sanitária em drogaria

Inspeção no Lago do Café 

Infestação por carrapatos

outubro 2008



Medidas de intervenção e controle

Morcegos positivos na área urbana de Campinas



Registro, consolidação e análise e disseminação 
dos dados e informações 

Incidência de dengue - 2007

Dengue número de casos por mês (Campinas)
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Monitoramento e Avaliação



Educação em saúde para a comunidade  

Ações educativas
Dia mundial combate a tuberculose

Centro de Campinas - 2008



Educação em saúde
para os profissionais da vigilância   

Capacitação 

Investigação Morte Materna  e Infantil

Comitê Distrito Sudoeste – 2006

Curso de Vigilância em Saúde

2008



Elaboração de normas técnicas
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• UBS com ou sem Núcleo de Saúde Coletiva – diagnóstico, notificação,
investigação; ações de prevenção e educação em saúde

• Núcleos de Epidemiologia Hospitalar (NVE) – notificação e investigação de
casos;

• VISAs (vigilância em saúde) Distritais – ação de vigilância no território do
Distrito e apoio técnico às unidades de saúde de sua abrangência;

• CCZ, CEREST, CR-DST/AIDS - unidades especializadas, prestam serviço
direto à população, serviços de referência e apoio técnico; desenvolvem
trabalhos de âmbito municipal; o CCZ está ligado hierarquicamente à
COVISA;

• COVISA - coordenadoria de vigilância em saúde – coordenação do
sistema, articulação com outros componentes do sistema de vigilância da
esfera estadual e federal; apoio técnico, político e de gestão para as VISAs

Serviços e atribuições
sistema de municipal vigilância



Algumas características do sistema de saúde e 
da vigilância de  Campinas

• Secretários de saúde de “peso”: Sebastião de Morais, Nelsão, Gastão

Wagner

• Articulação com a universidade (Unicamp e PUCC)

• Histórico de ações de saúde integrais mesmo antes da implantação do SUS

• Rede básica de saúde estruturada e com tradição de realizar ações de

assistência individual e coletiva

• Municipalização das ações de VE: 1989; sanitária: 1992 (antes já havia o

serviço de vigilância de alimentos, CCZ)

• Descentralização da vigilância para a unidade básica de saúde: 1990

• Descentralização das vigilâncias para os Distritos de Saúde: criação das

VISAs distritais: 1994



• Unidade Básica é o pilar do sistema de vigilância: maior
proximidade com os problemas de saúde do território;

• Integralidade das ações: promoção, prevenção e recuperação
da saúde

• Integração institucional das vigilâncias - lógica da vigilância
em saúde

• Equipes multidisciplinares

• Descentralização: respeito às prioridades e características
locais e os níveis de complexidade dos problemas

• Intersetorialidade

Diretrizes políticas e operacionais da Vigilância 
em Saúde



• Estimular o protagonismo das pessoas e dos
coletivos: participação na resolução dos
problemas, com busca de autonomia e
responsabilidade;

• Foco no risco e não em ações cartoriais;
• Educação em saúde como um dos principais

instrumentos de trabalho; fiscalização sanitária
não é o principal elemento de atuação;

• Utilização da informação em todos os níveis de
gestão para a tomada de decisões

Diretrizes políticas e operacionais da 
Vigilância em Saúde



Para reflexão

 “o trabalho da vigilância só pode funcionar se houver
sistema de saúde acessível à maioria das pessoas, capaz
de vacinar, atender, diagnosticar, instituir terapêutica,
adotar as medidas de controle a seu alcance e comunicar
a ocorrência de doenças...enfim, podemos manter
polêmicas conceituais por muitos anos ainda, mas as
medidas necessárias e suficientes para impedir condições
que favorecem o alastramento de doenças – novas, velhas
e futuras – continuam sendo óbvias e inadiáveis”
...(Henriques, 1997)



OBRIGADA!


