
Acesso e Integração dos saberes e tecnologias das vigilâncias: epidemiológica, sanitária, em 

saúde ambiental, do trabalhador e dos laboratórios de saúde pública - Contribuição da Dra. 

Ana Figueiredo (Médica Sanitarista, com doutorado em Política de Saúde na USP) para o 

debate nas etapas regionais da Conferência Nacional de Vigilância em Saúde. 

Para abordar os “saberes” que organizam as práticas das vigilâncias na perspectiva da interação 

entre elas, vale preliminarmente destacar neste contexto de preparação para a 1ª Conferência 

Nacional de Vigilância em Saúde, que a própria dinâmica da sua realização é uma das formas de 

produção de conhecimento.   No Brasil as conferências de Saúde Pública têm história de 80 anos, 

desde a Lei 378, de 13/1/1937 instituída ainda na ditadura do Estado Novo. Contudo a 

participação social, condição necessária para que esta dinâmica produtora de conhecimento se 

instale, só foi efetivada a partir da história “oitava” CNS em 1986, com a retomada da 

democracia no país. É do compartilhamento de diferentes dimensões de “saberes” entre atores 

distintos, com competências e percepções particulares, a do cidadão usuário das ações da 

proteção sanitária, a do trabalhador do SUS como técnico especializado em diferentes funções, 

a dos pesquisadores acadêmicos e dos laboratórios, que se legitima um novo conhecimento, 

necessário para a formação de uma política pública. Assim nos ensina um importante 

pesquisador, Pierre Bordieu em uma de suas obras “Os usos sociais da ciência”. 

A Conferência que tem como objetivo, acima já destacado, propor diretrizes a uma Política de 

Vigilância em Saúde, sinaliza desde a convocação um sentido de agregar, articular, integrar, 

áreas da saúde pública, em consonância às diretrizes do próprio SUS. Assim para problematizar 

a “integração”, como aponta o título do sub eixo, dos saberes entre as várias vigilâncias, há que 

se identificar o que lhes são comuns, e o que a especialização que as separou, legou a cada uma 

de específico. O desenvolvimento do conhecimento possibilitou para o campo da Saúde Pública, 

no início da segunda metade do século XX, apropriar uma tecnologia, no sentido amplo do 

emprego deste termo, fundamentada no emprego de um método científico. Nascia então a 

“vigilância” como técnica da saúde pública, apropriada inicialmente ao controle de “doenças”, 

embasada no método da EPIDEMIOLOGIA. Esta constitui a base ou o fundamento sobre o qual, 

muitos outros conhecimentos passariam a ser agregados, na dependência da natureza diversa 

de cada um dos objetos das vigilâncias.  Os instrumentos sobre os quais operam as vigilâncias, 

áreas especializadas, têm em comum a finalidade da proteção sanitária e são, portanto, todas, 

produções do campo da Saúde Pública.   

Nesta perspectiva histórica, a primeira a ser instituída foi a vigilância epidemiológica tendo como 

seu objeto principal as doenças transmissíveis e progressivamente as não transmissíveis. Assim 

no Brasil em 1975 se criou no Ministério da Saúde de então, 15 anos antes da criação do SUS, a 

vigilância epidemiológica, e no mesmo período, a vigilância sanitária. Para esta foram 

circunscritos os demais objetos que já eram controlados pela Saúde Pública, pois representavam 

riscos à saúde da população. Estes objetos indiretamente também contribuíam para causar 

adoecimento e morte, representando “coisas”, “lugares”, “profissões” ou em outros termos, são 

os produtos, serviços, tecnologias utilizados nas práticas assistenciais da saúde. O conceito 

normativo de vigilância sanitária viria a ser expresso no artigo 6º, da Lei 8080 de 1990. Ao longo 

dos anos seguintes, novas vigilâncias foram recortadas como área especializada, deste conceito 

normativo da sanitária, conformando a vigilância ambiental, tendo como objeto os “lugares” e 

as circunstâncias onde se realizam atividades humanas e os modificam, e a vigilância da saúde 

do trabalhador, tendo como objeto os ambientes e as relações onde se realizam os trabalhos.   

Para as vigilâncias em saúde pública, foram progressivamente sendo criados e ajustados aos 

diferentes objetos “os instrumentos”, pelos quais suas práticas são realizadas. Estes são 



chamados genericamente de “regulamentos” em diversos formatos tais como: normas, 

orientações, protocolos, regulamentos-RDC-, legislações, recomendações, etc. todos 

fundamentados em base epidemiológica, indicando a predominância do modelo biomédico na 

produção dos saberes que os sustentam.  Contudo a complexidade dos determinantes de 

doenças, especialmente as não transmissíveis, como os transtornos mentais, o câncer, as 

doenças metabólicas, e os riscos sanitários contemporâneos, requerem interações com outros 

campos da ciência, além do biológico, na busca de evidências reconhecidas como “científicas” 

para embasar os regulamentos.  Assim, recentemente a Saúde Pública vive, não raro, dilemas 

do limite das ciências biológicas, obrigando que se considere conhecimentos advindos das 

ciências do campo das humanidades, da economia, da sociologia, da antropologia, e 

especialmente do direito, para a adoção por exemplo do “princípio da precaução”.     

Assim o mais adequado não seria dizer da integração dos saberes das vigilâncias, áreas, e sim de 

uma “articulação” dos saberes e das práticas das vigilâncias, para integrá-las na finalidade 

comum de PROTEÇÃO SANITÁRIA às pessoas ao campo da Saúde Pública, que no SUS brasileiro 

representa também integrá-las às ações da atenção à saúde.   

Vale ressaltar dois grandes desafios a serem superados na discussão dos “saberes” das 

vigilâncias. Um é o de não sobrepor ou confundir epidemiologia como método com uma das 

áreas, a vigilância epidemiológica. O outro não sobrepor a denominação de “vigilância em 

saúde” como equivalente ao espaço organizacional do MS denominado de SVS, excluindo do 

espectro da Saúde Pública os riscos sanitários reunidos na vigilância sanitária.   

Finalmente deve ser destacada que foi a possibilidade de realizar as práticas da saúde pública 

com a técnica de “vigilância” que as separou há cerca de 40 anos, progressivamente como áreas 

especializadas. Assim articulá-las como “vigilância em saúde” pressupõe que haja 

reconhecimento das mudanças que o processo social e o desenvolvimento da ciência 

possibilitaram nos seus diferentes e particulares objetos.  

Para enfrentar os riscos e agravos sanitários na sociedade contemporânea relacionados aos 

objetos da vigilância sanitária há que se problematizar a finalidade da proteção sanitária com a 

nova função da “regulação” sanitária de produtos, serviços e ambientes, na sua relação sempre 

tensa com os mercados. Contudo, subtrair do espectro das finalidades de proteção sanitária da 

Saúde Pública os riscos decorrentes do uso, exposição ou consumo de produtos relacionados à 

saúde como alimentos, medicamentos, sangue, vacinas, saneantes, cosméticos, entre outros, é 

legar à população condição de desproteção.  Apenas a Saúde Pública pode atuar como árbitro 

no conflito entre interesses do mercado e a proteção sanitária de pessoas.   
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