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Sistema Único de Saúde (SUS)

• INPS (Instituto Nacional de Previdência Social)
– Desenvolvimento dos serviços privados de saúde (Medicina de grupo)

• INAMPS (Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social)
– Para aqueles que contribuíam para Previdência Social (Carteira de Trabalho assinada)

• VIII Conferência Nacional de Saúde
– Reforma Sanitária / Formalização do conceito “saúde”

• Criado pela Constituição Federal de 1988;
– “Toda população brasileira tenha acesso ao atendimento público de saúde”;

“A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros 
agravos e acesso universal e igualitário `as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Artigo 196



FINALIDADES DO SUS (LEI Nº 8080/90)

• Identificação e controle de fatores condicionantes e determinantes da saúde;

• Formular política de saúde para diminuir os riscos doenças;

• Estabelecer o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde;

• Executar ações de Vigilância Sanitária e Epidemiológica;

• Executar ações de saúde do trabalhador;

• Executar ações de assistência terapêutica, incluindo a farmacêutica;

• Participar de políticas e na execução de ações de saneamento básico;

• Incremento do desenvolvimento científico e tecnológico;

• Vigilância de nutrição e orientação alimentícia;

• Controle e fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse da saúde.



PRINCÍPIOS DO SUS (LEI Nº 8080/90)

Princípios Éticos ou Doutrinários

• Universalidade dos Serviços

• Equidade na Prestação de Serviços 

• Integralidade da Assistência

Princípios Organizacionais ou Operativos

• Descentralização dos Serviços

• Regionalização e Hierarquização da Rede 

• Participação da Sociedade



Sistema Único de Saúde (SUS)

“É o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, 

estaduais e municipais, da administração direta e indireta, e das fundações mantidas pelo Poder 

Público, e por instituições de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, produtos 

farmacêuticos, inclusive sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.”



MUNICIPAL

ESTADUAL

FEDERAL

Sistema Único de Saúde (SUS)

Esfera Federal
Gestor: Ministério da Saúde 

Formulação de políticas nacionais de
saúde, planejamento, normalização,
avaliação e controle do SUS em nível
nacional. Financiamento das ações e
serviços de saúde através da aplicação de
recursos públicos arrecadados.

Esfera Estadual
Gestor: Secretarias Estaduais de Saúde  

Formulação da política estadual de saúde,
coordenação e planejamento do SUS em
nível Estadual. Financiamento das ações e
serviços de saúde através de recursos
públicos arrecadados.

Esfera Municipal
Gestor: Secretarias Municipais de Saúde  

Formulação da política municipal de
saúde e provisão das ações e serviços em
saúde, financiados com recursos próprios
ou transferido pelo Gestor Federal e/ou
Estadual.

Ações e Serviços em Saúde A ATUAÇÃO É DE RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA
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Fonte: Modificado de https://rmconsult.blogspot.com/2019/05/novo-organograma-ministerio-da-saude.html



CARREIRA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA

CARGO – NÍVEL SUPERIOR - ANALISTA EM C&T SÊNIOR H – I

ÁREA DE ATUAÇÃO: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

ÁREA DE ATUAÇÃO: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

CARGO – NÍVEL SUPERIOR - ANALISTA EM C&T PLENO K – I

ÁREA DE ATUAÇÃO: GERENCIAMENTO DE DADOS DE PESQUISA EM CÂNCER

ÁREA DE ATUAÇÃO: DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

CARGO – NÍVEL SUPERIOR - ANALISTA EM C&T JUNIOR L - I

ÁREA DE ATUAÇÃO: GESTÃO DE PROJETOS EM PESQUISA E PREVENÇÃO DE CÂNCER

CARREIRA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

CARGO – NÍVEL SUPERIOR - TECNOLOGISTA SÊNIOR - H - I (APOIO TÉCNICO)

ÁREA DE ATUAÇÃO: BIÓLOGO OU BIOMÉDICO

ÁREA DE ATUAÇÃO: BIÓLOGO OU BIOMÉDICO - IMUNOGENÉTICA APLICADA AO TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA

CARGO – NÍVEL SUPERIOR - TECNOLOGISTA PLENO - K - I (APOIO TÉCNICO)

ÁREA DE ATUAÇÃO: BIÓLOGO OU BIOMÉDICO - BIOLOGIA MOLECULAR APLICADA AO TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA

CARGO – NÍVEL SUPERIOR - TECNOLOGISTA JUNIOR - L-I (APOIO TÉCNICO)

ÁREA DE ATUAÇÃO: BIOLOGIA OU BIOMEDICINA OU FÁRMACIA OU FARMACOLOGIA BIOQUIMICA – ESPECIALIDADE: ANÁLISES CLÍNICAS

ÁREA DE ATUAÇÃO: BIOLOGIA OU BIOMEDICINA OU FARMÁCIA OU FARMACOLOGIA BIOQUÍMICA – ESPECIALIDADE: ANATOMIA PATOLÓGICA E BIOBANCOS

ÁREA DE ATUAÇÃO: BIOLOGIA OU BIOMEDICINA OU FARMACOLOGIA BIOQUÍMICA –ESPECIALIDADE: CITOTECNOLOGIA

CARGO – NÍVEL SUPERIOR - TECNOLOGISTA PLENO - K - I (EDUCAÇÃO, PREVENÇÃO E PESQUISA)

ÁREA DE ATUAÇÃO: DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER

ÁREA DE ATUAÇÃO: GERENCIAMENTO DE ENSAIOS CLÍNICOS

ÁREA DE ATUAÇÃO: ÁREA: PROGRAMAS EDUCACIONAIS EM SAÚDE

ÁREA DE ATUAÇÃO: POLÍTICA NACIONAL DE CONTROLE DO TABACO

CARGO – NÍVEL SUPERIOR - TECNOLOGISTA JUNIOR - L-I (EDUCAÇÃO, PREVENÇÃO E PESQUISA)

ÁREA DE ATUAÇÃO: INFORMAÇÃO EM SAÚDE; VIGILÂNCIA DO CÂNCER; ANÁLISE EPIDEMIOLÓGICA DE INDICADORES DA MAGNITUDE DO CÂNCER; E REGISTROS DE CÂNCER

CARGO – NÍVEL SUPERIOR – TECNOLOGISTA SÊNIOR H – I

ÁREA DE ATUAÇÃO: DESENVOLVIMENTO DA EPIDEMIOLOGIA

CARGO – NÍVEL SUPERIOR - TECNOLOGISTA PLENO - K - I (MINISTÉRIO DA SAÚDE - SEDE)

ÁREA DE ATUAÇÃO: MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO EM SAÚDE 

ÁREA DE ATUAÇÃO: ORÇAMENTO E FINANÇAS

ÁREA DE ATUAÇÃO: POLÍTICAS E DIRETRIZES DE AVALIAÇÃO, INCORPORAÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE

ÁREA DE ATUAÇÃO: PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO NA ÁREA FARMACÊUTICA

ÁREA DE ATUAÇÃO: VIGILÂNCIA EM DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

ÁREA DE ATUAÇÃO: VIGILÂNCIA EM DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS E AGRAVOS DA SAÚDE

ÁREA DE ATUAÇÃO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR

ÁREA DE ATUAÇÃO: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAÚDE E ANÁLISE DE SITUAÇÃO DE SAÚDE

CARGO – NÍVEL SUPERIOR - TECNOLOGISTA JUNIOR L – I (MINISTÉRIO DA SAÚDE - SEDE)

ÁREA DE ATUAÇÃO: GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE

ÁREA DE ATUAÇÃO: GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO EM SAÚDE

ÁREA DE ATUAÇÃO: AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE

MINISTÉRIO DA SAÚDE
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EM CARGOS DO PLANO DE CARREIRAS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA NAS CARREIRAS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E INFRAESTRUTURA E 

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 
EDITAL Nº - 4, DE 13 DE OUTUBRO DE 2014



VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL



Saúde Ambiental Compreende:

“…aqueles aspectos da saúde humana, das enfermidades, dos danos e do bem-estar que são determinados 
ou influenciados por fatores do meio ambiente.” (ABRASCO, 2003)

“ ...também se refere a teoria e prática de avaliar, prevenir, corrigir e controlar os riscos do ambiente que
potencialmente podem prejudicar a saúde individual e coletiva de gerações atuais e futuras.”(OMS, 1993)

“...o estudo tanto dos efeitos patológicos diretamente relacionados aos fatores físicos, químicos,
radiológicos e biológicos quanto aos efeitos na saúde e bem-estar derivados do meio físico, psicológico,
social e estético em geral, compreendendo a habitação, desenvolvimento urbano, uso da terra e
transporte.” (DSSH/US, 2000)

“...a área da saúde pública afeta ao conhecimento científico e a formulação de políticas públicas
relacionadas à interação entre a saúde humana e os fatores do meio ambiente natural e antropogênico
que a determinam, condicionam e influenciam, com vistas a melhorar a qualidade de vida do ser
humano, sob o ponto de vista da sustentabilidade.” (CGVAM/2005)



ESTRUTURAÇÃO DA VSA NO BRASIL

• Lei nº 8.080/1990: campo de atuação do SUS, da ampla promoção da saúde à prevenção e recuperação de agravos;

• Projeto VIGISUS I/1998: constituir o SNVS, contemplando financiamento para estruturação da VSA;

• Portaria GM/MS nº 1.172/2004: definição das competências das UF para a área de VS e do financiamento dessas ações (TFVS);

• Projeto VIGISUS II/2004: modernização do SNVS, incluindo a estruturação da VSA nos estados, capitais e municípios com mais de 100 mil habitantes;

• Instrução Normativa SVS/MS nº 01/2005: definição do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental (SINVSA), focando os fatores não biológicos
do meio ambiente associados aos riscos à saúde humana; regulamenta competências das UF para a VSA;

• Portaria GM/MS nº 3.252/2009: execução e financiamento das ações de VS;

• Decreto nº 7.508/2011: regulamenta a Lei nº 8.080/1990, dispõe sobre a organização do SUS, planejamento da saúde;

• Portaria GM/MS nº 1.378/2013: regulamenta as responsabilidades e define as diretrizes para execução e financiamento das ações de VS;

• Portaria de Consolidação nº 3/2017: normas sobre as redes do SUS e seu Anexo I que trata das Diretrizes para organização da RAS do SUS;

• Portaria de Consolidação nº 4/2017: normas sobre os sistemas e subsistemas do SUS e seu Anexo III que trata das Ações e Serviços de Vigilância em
Saúde;

• Portaria de Consolidação nº 6/2017: normas sobre financiamento e as transferências dos recursos federais para as ações e serviços de saúde do SUS;

• Resolução CNS nº 539/2016: reafirmar, impulsionar e efetivar os princípios e diretrizes do SUS no âmbito da formulação da Política Nacional de VS;

• Resolução CNS nº 583/2018: deliberações da 1ª Conferência Nacional de Vigilância em Saúde/2018;

• Resolução CNS nº 588/2018: institui e aprova a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS).



Vigilância em Saúde Ambiental

“Conjunto de ações e serviços que propiciam o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores
determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de
recomendar e adotar medidas de promoção à saúde, prevenção e monitoramento dos fatores de riscos
relacionados às doenças ou agravos à saúde.”

POLÍTICA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PNVS

Fonte: Resolução CNS nº 588/2018.



 Vigilância da qualidade da água para consumo 
humano (VIGIÁGUA);

 Vigilância em saúde de populações expostas a 
poluentes atmosféricos (VIGIAR);

 Vigilância em saúde de populações expostas a 
contaminantes químicos (VIGIPEQ);

 Vigilância em saúde ambiental relacionada aos fatores 
físicos (VIGIFIS) e;

 Vigilância em saúde ambiental relacionada aos riscos 
decorrentes de desastres (VIGIDESASTRES).

VSA no Ministério da Saúde

Fonte: http://portalms.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-ambiental

• Dentro da Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental (CGVAM), as áreas de atuação são:



• Desempenha um papel importante para garantir a qualidade e segurança da
água para consumo humano no Brasil;

• Consiste no conjunto de ações adotadas continuamente pelas autoridades de
saúde pública para garantir à população o acesso à água em quantidade
suficiente e qualidade compatível com o padrão de potabilidade, estabelecido
na legislação vigente, como parte integrante das ações de promoção da saúde
e prevenção dos agravos transmitidos pela água.

• Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo
Humano (SISAGUA) é um instrumento construído com base no referido
programa e na Portaria GM/MS n° 2.914/2011 (atualmente, Anexo XX da
Portaria de Consolidação n°5/2017) que armazena informações cadastrais
sobre os sistemas e soluções alternativas de abastecimento de água para
consumo humano, bem como sobre a qualidade da água proveniente de cada
uma das formas cadastradas, inferida pelos prestadores do serviço (controle) e
pelo setor saúde (vigilância).

• O sistema é o principal instrumento para o monitoramento e avaliação dos 
indicadores do Programa Vigiágua, inseridos no Pacto pela Saúde, Contrato 
Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP), Programa de Qualificação das 
Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS), dentre outros e, dessa forma, destaca-
se a relevância da inserção contínua de dados no sistema.

Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano - VIGIÁGUA

Fonte: http://portalms.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-ambiental



INTEGRAÇÃO COM  OUTRAS ÁREAS – Dados e Informações

AÇÕES INTERSETORIAISAÇÕES INTRASSETORIAIS

POLÍTICA

ECONOMIA

MEIO AMBIENTE

SANEAMENTO

AGRICULTURA

URBANISMO

CULTURA

COMITÊ DE BACIAS

PROCONS E MINISTÉRIO PÚBLICO
VIGISOLO, VIGIAR, DESASTRES

CONSELHOS DE SAÚDE
GESTORES 

Ambiental

Sanitária

Laboratórios de Saúde Pública

Epidemiológica

ATUAÇÃO

Fonte: http://portalms.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-ambiental



Todas e quaisquer formas de abastecimento de água coletivas ou 
individuais na área urbana e rural, de gestão pública ou privada, 

incluindo as instalações intradomiciliares.

ATUAÇÃO

Fonte: http://portalms.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-ambiental



Fonte: http://portalms.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-ambiental

Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Poluentes Atmosféricos - VIGIAR

• Seu objetivo é desenvolver ações de vigilância para populações expostas a poluentes atmosféricos, de forma a recomendar e
instituir medidas de prevenção, de promoção da saúde e de atenção integral, conforme preconizado pelo Sistema Único de Saúde
(SUS);

• Seu campo de atuação prioriza as regiões onde existam diferentes atividades de natureza econômica ou social que gerem poluição
atmosférica de modo a caracterizar um fator de risco para as populações expostas.

Ao Vigiar compete as ações de:

• Identificação e priorização dos municípios de risco de exposição humana a poluentes atmosféricos;

• Definição de áreas de atenção ambiental atmosférica de interesse para a saúde;

• Identificação dos efeitos agudos e crônicos da exposição a poluentes atmosféricos para a caracterização da situação de saúde.



EVIDÊNCIAS DE EFEITOS DA POLUIÇÃO DO AR NA SAÚDE

• Indução da asma

• Efeitos sobre o desenvolvimento do feto e da criança

• Aumento da resposta brônquica

• Doença respiratória crônica

• Câncer

• Câncer de pulmão

• Efeitos comportamentais (dificuldade de aprendizado)

• Desordens neurológicas

• Exacerbação de alergias

• Alteração nos mecanismos de defesa

• Danos às células respiratórias

• Alterações morfológicas no pulmão

• Arritmia cardíaca

• Diminuição no tempo de início de angina

• Mortalidade (todas idades)

• Mortalidade infantil

• Mortalidade neonatal 

• Bronquite - crônica e aguda

• Casos novos de asma

• Admissões hospitalares para doenças respiratórias

• Admissões hospitalares para doenças cardiovasculares

• Atendimentos de emergência para asma

• Doenças respiratórias nas vias baixas

• Doenças respiratórias nas vias altas

• Falta de ar

• Dias com atividade restrita

• Dias de trabalho perdidos

Efeitos sobre a Saúde (suspeitos)Efeitos sobre a Saúde (já medidos)

Fonte: http://portalms.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-ambiental



População 

Exposta

Queima de Biomassa

Indústria

ATUAÇÃO

Fontes Móveis



ATUAÇÃO

Mapeamento 
das 4AS

Avaliação de 
Risco

Atuação
Unidades 
Sentinelas

SISTEMATIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO

Caracterização 
da Situação de 

Saúde

Identificação dos 
Municípios de Risco

Áreas de Atenção Ambiental Atmosférica de interesse para a Saúde – 4AS: Áreas afetadas por emissões de queima de biomassa (floresta, cerrado, áreas agrícolas e pastagem); 
Áreas afetadas pela queima de cana-de-açúcar; Regiões Metropolitanas; Pólos Industriais.



Recomendar, com bases 
objetivas e científicas, as 
medidas necessárias para 

prevenir ou controlar a 
ocorrência de específicos

agravos à saúde

Implantar Unidades Sentinelas 

Avaliar o impacto de medidas de 
intervenção por meio de coleta e 

análise sistemática de informações
relativas ao específico agravo.

Avaliar a adequação de táticas
e estratégias de medidas de 
intervenção, com base em 

dados epidemiológicos

Fonte: http://portalms.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-ambiental



Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Contaminantes Químicos - VIGIPEQ

• Tem como objetivo o desenvolvimento de ações de vigilância em saúde de forma a adotar medidas de promoção, prevenção contra
doenças e agravos e atenção integral à saúde das populações expostas a contaminantes químicos;

• Esta área trabalha com os contaminantes químicos que interferem na saúde humana e nas interrelações entre o homem e o
ambiente, buscando articular ações de saúde integradas – prevenção, promoção, vigilância e assistência à saúde de populações
expostas a contaminantes químicos.

Fonte: http://portalms.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-ambiental

• A avaliação da exposição humana a contaminantes químicos presentes no ambiente é uma das competências do Vigipeq, que busca
articular ações de saúde integradas como prevenção, promoção, vigilância e assistência à saúde;

• Incorporada ao Vigipeq, a Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Solos Contaminados (VIGISOLO) utiliza o Sistema de
Informação de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Áreas Contaminadas (SISSOLO) para o cadastro de populações expostas
ou potencialmente expostas em áreas contaminadas.

• Essa ferramenta permite a obtenção de informações atualizadas que permitem descrever as principais características dessas
populações. Para viabilizar a implantação dessas Vigilâncias, foram selecionadas cinco substâncias prioritárias: mercúrio, amianto,
chumbo, benzeno e agrotóxicos.



Principais Ações:

• Identificar e priorizar áreas com populações expostas ou potencialmente expostas a contaminantes químicos;

• Desenvolver estratégia de gestão para atuação em áreas com populações expostas ou potencialmente expostas,
incluindo avaliação de risco à saúde humana e protocolos de acompanhamento da saúde da população;

• Coordenar e estimular ações intrasetoriais entre as áreas de vigilância ambiental, epidemiológica, sanitária, saúde
do trabalhador, atenção básica e laboratórios de saúde pública;

• Desenvolver, implementar, qualificar e realizar análise sistemática dos dados do sistema de informação de
vigilância em saúde de populações expostas ou potencialmente expostas em áreas contaminadas;

• Definir e monitorar indicadores;

• Elaborar e implementar programa de comunicação de risco à saúde;

• Apoiar a capacitação de profissionais;

• Realizar articulação intersetorial, com destaque para os órgãos ambientais;

• Apoiar o desenvolvimento de ações de educação em saúde e mobilização social;

• Apoiar o desenvolvimento de estudos e pesquisas.



ATUAÇÃO

Populações expostas a 
substâncias químicas prioritárias

Populações expostas a
áreas contaminadas

Populações expostas a
poluentes atmosféricos

Proativa: Prevenção, Recuperação e Promoção 

Educação/Comunicação de Risco em Saúde

Identificação Priorização Avaliação/Análise 
Diagnóstico

Protocolo Rotina

Saúde

Informação do Local
Preocupações da Comunidade

Contaminantes de Interesse
Rotas de Exposição

Mecanismos de Transporte
Implicações para a Saúde

Conclusões e Recomendações

Agentes Comunitários
Atenção Básica e Especializada

Saúde do Trabalhador
Vigilância Epidemiológica

Vigilância Sanitária
Vigilância Ambiental
Rede de Laboratórios

Outras áreas

Sistema de Informação

Reativa: Denúncia ou Demanda 

Fonte: http://portalms.saude.gov.br/vigilancia-em-saude/vigilancia-ambiental



Vigilância em Saúde Ambiental Relacionada aos Fatores Físicos - VIGIFIS

• Tem por objetivo a proteção da saúde da população decorrente da exposição a radiações Ionizantes (RI) e não ionizantes (RNI), que se caracterizam pela
fonte de exposição, e não pela natureza da radiação. Essas radiações são normalmente geradas por fontes naturais ou por dispositivos construídos pelo
homem.

• Atua no desenvolvimento de modelos de vigilância em saúde ambiental relacionados à exposição humana à radioatividade natural elevada, em resposta
às demandas crescentes vindas da população e de profissionais da área de saúde em regiões conhecidas como de alta concentração de minérios
radioativos; na preparação, prevenção e resposta do setor saúde em casos de emergências radiológicas e nucleares e na vigilância da população exposta
às radiações não ionizantes, sobretudo os grupos mais vulneráveis a esse tipo de radiação.

VIGIFIS

Não Ionizantes Ionizantes

Fonte: Vigifis/MS



PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO
(OMS)

"Precaução" é um critério de abordagem de riscos aplicado em circunstâncias com alto grau de incerteza científica, refletindo a 
necessidade de se tomar atitudes em face aos riscos potencialmente sérios, sem esperar resultados da pesquisa científica. 

• O Princípio da Precaução é um modo de pensar, sobre a proteção ambiental ou a proteção à saúde e se baseia no fato que não
devemos expor pessoas e o meio ambiente a danos. Este princípio começou a ser estudado na Europa em alguns países, entre eles
Alemanha, Itália, Suíça, Suécia e a Dinamarca, os quais adotaram este princípio como guia para política do meio ambiente e da saúde
pública.

Pactuação de METAS para controle da exposição

Suporte à Pesquisa Científica e Tecnológica

Monitoramento e MAPA DE EXPOSIÇÃO e AMEAÇA

Direito à SAÚDE

Direito à INFORMAÇÃO

Princípio da PRECAUÇÃO

Fonte: Vigifis/MS



RI – Radiações Ionizantes

Vigilância para
Radioatividade

Ambiental

Emergências
Radionucleares

Transporte de
Material

Radioativo

Energia, medicina e indústria nuclear

Programa de VSA relacionado a radioatividade ambiental
Sistema Nacional de Proteção ao Programa Nuclear

Radioacidente de Goiânia com o Césio 137
Modelo VSA Radiação Ambiental Planalto Poços de Caldas

Modelo VSA Radiação Ambiental Estado do Pará

FRONTEIRAS

Fonte: Vigifis/MS



RNI– Radiações Não Ionizantes

Emissoras de Rádio 
e TV

Fornecimento de 
Energia Elétrica Telefonia Móvel

Campos elétrico, magnético e eletromagnético

Programa de VSA relacionado a campos eletromagnéticos
Comissão Nacional de Bioeletromagnetismo

Projetos para monitoramento
Projetos para mapas de exposição

Fonte: Vigifis/MS



Vigilância em Saúde Ambiental Relacionada aos Riscos Decorrentes de Desastres - VIGIDESASTRES

OBJETIVO:

• Desenvolver um conjunto de ações a serem adotadas continuamente pelas autoridades de saúde pública para:

 Reduzir a exposição da população e dos profissionais de saúde aos riscos associados aos desastres
Reduzir doenças e agravos decorrentes dos desastres;
Reduzir os danos à infraestrutura de saúde
 Fortalecer a atuação dos serviços de saúde no gerenciamento dos desastres.

“A estruturação do VIGIDESASTRES constitui resposta do SUS ao movimento global que objetiva organizar 
os serviços de saúde e os diferentes atores envolvidos na preparação e resposta aos desastres, com vistas 

a minimizar os efeitos desses eventos sobre a saúde pública.”



EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA

Epidemias

• Apresente risco de 

disseminação nacional;

• Seja produzidos por agentes 

infecciosos inesperados;

• Represente a reintrodução de 

doença erradicada;

• Apresente gravidade elevada;

• Extrapole a capacidade de 

resposta da direção estadual do 

SUS.

Desastres

• Evento  que configure Situação  

de  Emergência ou Estado de  

Calamidade Pública reconhecido 

pelo Poder Executivo Federal e 

que implique atuação direta na 

área de Saúde Pública;

• Evento que supere a 

capacidade de resposta do nível 

local.

Desassistência

•Evento que devidamente 

reconhecido, mediante a 

decretação de situação de 

emergência  ou estado de 

calamidade pública pelo ente 

federado afetado, coloque em  

risco à saúde dos cidadãos por 

incapacidade de resposta das 

direções estadual, distrital e 

municipal do SUS.

Decreto nº 7.616/2011 
e Portaria GM/MS nº 

2.952/2011

ESPIN: “situação que demande o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de 
riscos, danos e agravos à saúde pública”

Fonte: Vigidesastres/MS



Desastres Naturais

Emergências 
Radiológicas e 

Nucleares

Acidentes com 
Produtos 
Perigosos

Eventos de Massa

Fonte: Vigidesastres/MS



Fonte: OPAS, 2014

DESASTRES NATURAIS E SEUS EFEITOS SOBRE A SAÚDE HUMANA



RESPOSTA DO SETOR SAÚDE EM DIFERENTES TEMPOS

Fonte: OPAS, 2014



Comitê Estadual/Municipal de Saúde
X 

Centro de Operações de Emergência em Saúde (COES - Saúde)

REDUÇÃO DO 
RISCO

Prevenção

Mitigação

Preparação

MANEJO DA 
EMERGÊNCIA

Alerta

Resposta

RECUPERAÇÃO

Reabilitação

Reconstrução

• Atuação contínua, sistemática e permanente 
em todas as etapas de gestão do risco;

• Organização para ESP.
Comitê Estadual/Municipal de Saúde

COES  - Saúde
 Atuação no Manejo da Emergência;
 Ações de Resposta.

Fonte: Vigidesastres/MS



OLHAR INTEGRAL PARA UMA ATUAÇÃO EFICIENTE E EFICAZ

SAÚDE
Ações de Vigilância em 

Saúde - Detecção e 
intervenção

Ações de Atenção à Saúde -
Acesso, diagnóstico e 
tratamento oportuno

Promoção, Orientação e 
Educação em Saúde -
Redução do risco de 

exposição

A
n

ál
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e
 d

e 
Si

tu
aç

ão
 d

e 
Sa

ú
d

e

TERRITÓRIO

Infraestrutura de saúde

Perfil epidemiológico

Dinâmica do território

Perfil do território

Fonte: Vigidesastres/MS



OBRIGADA!
cristinamusmanno@gmail.com

cristina.musmanno@saude.gov.br


