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PROPOSTAS APROVADAS NA PLENÁRIA AMPLIADA DO CES - RJ 

REALIZADA NO DIA 16.11.2017 NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE PARA A CONFERÊNCIA NACIONAL DA 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

1- Analisar, de forma permanente, a situação de Saúde da população, 

articulando o conjunto de ações que se destinam a controlar determinantes, 

riscos e danos à Saúde de populações que vivem em determinados territórios, 

garantindo a integralidade da atenção, tanto no que concerne à abordagem 

individual, quanto à abordagem coletiva dos problemas de Saúde.  

2- Definir como componentes das ações de Vigilância em Saúde as ações 

de promoção da Saúde da população, Vigilância, proteção, prevenção e 

controle das doenças e agravos à Saúde, abrangendo: I - a Vigilância e análise 

da situação de Saúde da população, II - a resposta às emergências de Saúde 

pública; III - a Vigilância, promoção, prevenção e controle das doenças 

transmissíveis; IV - a Vigilância das doenças e agravos não transmissíveis, V - 

a Vigilância ambiental em Saúde; VI - a Vigilância da Saúde do Trabalhador; 

VII - Vigilância sanitária dos riscos decorrentes da produção e do uso de 

produtos, serviços e tecnologias de interesse a Saúde; VIII – Vigilância 

laboratorial.  

3- Promover a efetiva integração dos componentes do sistema de 

Vigilância em Saúde, passando a ser um único sistema, tendo como eixo 

norteador a identificação de vulnerabilidades, garantindo a regulação, o 

controle e a fiscalização de procedimentos, produtos, substâncias e serviços de 
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Saúde e de interesse para a Saúde, assegurando o poder regulatório da 

Vigilância em Saúde. 

4- Garantir que as ações de Vigilância em Saúde sejam consideradas 

função de estado e exercidas por servidor estatutário, com a criação da carreira 

de Vigilância em Saúde no SUS. 

5- Efetivar a Vigilância em Saúde no SUS como política transversal, 

intersetorial, de inteligência e suporte para as redes de Atenção à Saúde, 

fortalecendo a VS, seus componentes (I - a Vigilância e análise da situação de 

Saúde da população, II - a resposta às emergências de Saúde pública; III - a 

Vigilância, promoção, prevenção e controle das doenças transmissíveis; IV - a 

Vigilância das doenças e agravos não transmissíveis, V - a Vigilância ambiental 

em Saúde; VI - a Vigilância da Saúde do Trabalhador; VII - Vigilância sanitária 

dos riscos decorrentes da produção e do uso de produtos, serviços e 

tecnologias de interesse a Saúde; VIII – Vigilância laboratorial) e todos os 

setores a ela vinculados nos organogramas das secretárias de Saúde,  através 

de legislação a ser publicada que regulamente a composição mínima de 

recursos humanos das equipes de vigilância (quantitativa e qualitativamente) 

bem como a estrutura física, material e de suporte às ações de VS 

considerando o território e população a ser atendida, com equidade de 

recursos financeiros, assegurando o bloco de financiamento específico para a 

Vigilância em Saúde. 

6- Assegurar o papel da Vigilância em Saúde como norteadora do modelo 

de Atenção à Saúde no SUS para a redução do risco de doenças e de outros 

agravos, de forma que intra e intersetorialmente seja garantida a promoção, a 
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proteção e a recuperação da Saúde, na perspectiva da construção das Redes 

de Atenção à Saúde – RAS. 

7- Assegurar a manutenção do bloco de financiamento da Vigilância em 

Saúde, garantindo a execução destes recursos financeiros, materiais e 

patrimoniais exclusivamente para realização do conjunto de ações para os 

quais se destinam. 

8- Fortalecer a inserção das ações de Vigilância em Saúde nos 

instrumentos de Gestão do SUS, participando da elaboração, monitoramento e 

avaliação do Plano Plurianual, Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde 

e Relatório Anual de Gestão. 

9- Estabelecer mecanismos de compartilhamento de dados de interesse 

para a Saúde e ampliar a produção e disseminação de informações de Saúde 

de forma a atender tanto às necessidades de usuários, profissionais, gestores, 

prestadores de serviços e controle social, quanto ao intercâmbio com 

instituições de ensino e pesquisa, outros setores governamentais e da 

sociedade e instituições internacionais. 

10- Garantir a integração ensino-serviço aliadas a uma política de 

valorização da formação a partir de Educação permanente, promovendo a 

formação de equipe multidisciplinar para a realização das ações de Vigilância 

em Saúde, adotando como estratégia a implantação, de forma regional, do 

apoio matricial em Vigilância em Saúde. 

11- Instituir Fórum intrassetorial e intersetorial de Vigilância em Saúde, de 

caráter permanente, com todos os setores que compõem a estrutura das 

políticas públicas. 
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12- Fortalecer a participação social nas reuniões dos Conselhos de Saúde, 

com estimulo ao debate sobre a Vigilância em Saúde e seus componentes: I - a 

Vigilância e análise da situação de Saúde da população, II - a resposta às 

emergências de Saúde pública; III - a Vigilância, promoção, prevenção e 

controle das doenças transmissíveis; IV - a Vigilância das doenças e agravos 

não transmissíveis; V - a Vigilância ambiental em Saúde; VI - a Vigilância da 

Saúde do Trabalhador; VII - Vigilância sanitária dos riscos decorrentes da 

produção e do uso de produtos, serviços e tecnologias de interesse a Saúde; 

VIII – Vigilância laboratorial., considerando as relações entre a prevenção, 

promoção de ambientes saudáveis e educação em Saúde, com vistas a 

garantir a melhoria das condições de Saúde da população, tendo como 

estratégia a Educação permanente dos Conselheiros de Saúde.  

 

 

 


