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RESUMO 

 
 

O trabalho é um estudo de caso baseado na aná lise crítica do processo de comunicação 

utilizado pela Vigilância Sanitária de Vitória, ES no desenvolvimento de suas funções e no 

cumprimento de sua missão de prevenção, proteção e recuperação da saúde da população. Através 

da aplicação de questionários estruturados com perguntas abertas, semi-abertas e fechadas com 

funcionários do setor e com uma amostra extraída da lista de contribuintes que receberam o alvará 

sanitário em 2003 confeccionamos um diagnóstico dos problemas comunicacionais existentes e 

sugerimos mudanças possíveis. Optamos ter como referencial teórico além da teoria crítica, 

pesquisas realizadas pelo grupo de pensadores Comunicacionais Latino Americanos porque seus 

trabalhos se aproximam mais da realidade brasileira. Os resultados obtidos elucidam que a 

comunicação para a saúde ainda não recebe o reconhecimento necessário nas atividades diárias que 

visam a saúde coletiva, no caso de Vitória. Confirmamos com a pesquisa a hipótese de que as ações 

da Vigilância Sanitária não se concretizam sem comunicação eficiente e que muito pode ser feito 

para melhorar o serviço oferecido se os problemas comunicacionais forem sanados.   

 
 

Palavras-chave: saúde, vigilância sanitária, comunicação, prevenção, promoção. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

The work is a study of case based on the critical analysis of the process of communication 

used for the Sanitary Monitoring of Vitória, ES in the development of its functions and the 

fulfilment of its mission of prevention, protection and recovery of the health of the population.  

Through the application of questionnaires structuralized with opened questions, half-open and 

closed with employees of the sector and one it shows extracted of the list of contributors who had 

received the sanitary license in 2003 confection a diagnosis of the existing comunicacionais 

problems and we suggest changes possible.  We opt to have as referencial theoretician beyond the 

critical theory, research carried through for the group of American Latin Comunicacionais thinkers 

because its works if approach more to the Brazilian reality.  The gotten results elucidate that the 

communication for the health still does not receive the necessary recognition in the daily activities 

that aim at the collective health, in the case from Vitória.  We confirm with the research the 

hypothesis of that the actions of the Sanitary Monitoring if do not materialize without efficient 

communication and that much can be made to improve the offered service if the comunicacionais 

problems will be cured.   

 

Key-Words:  health, sanitary monitoring, communication, prevention, promotion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEM  

 

El trabajo es un estudio del caso basado en el análisis crítico del proceso de la comunicación 

usado para la supervisión sanitaria de Vitória, ES en el desarrollo de sus funciones y del 

cumplimiento de su misión de la prevención, de la protección y de la recuperación de la salud de la 

población.  Con el uso de cuestionarios structuralized con preguntas abiertas, mitad-se abren y 

cerrado con los empleados de el sector y el demuestra que extraído de la lista los contribuidores que 

habían recibido la licencia sanitaria en los dulces 2003 una diagnosis de los problemas existentes de 

los comunicacionais y de nosotros sugiera los cambios posibles.  Optamos tener como teórico 

referencial más allá de la teoría crítica, investigación llevado a través para el grupo de los 

pensadores latinos americanos de Comunicacionais porque sus trabajos si acercamiento más a la 

realidad brasileña.  Los resultados conseguidos aclaran que la comunicación para la salud todavía 

no reciba el reconocimiento necesario en las actividades diarias que tienen como objetivo la salud 

colectiva, en el caso de Vitória.  Confirmamos con la investigación la hipótesis de eso las acciones 

de la supervisión sanitaria si no materialice sin la comunicación eficiente y que puede ser hecho 

mucho para mejorar el servicio ofrecido si los problemas de los comunicacionais son curados.   

 

Palabras claves:  salud, supervisión sanitaria, comunicación, prevención, promoción. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

“Comunicação é o que o outro entende, não o que você acredita que disse”.  
Assad Bechara  

 
 

 saúde brasileira está em crise. Esse parece um jargão antigo e intermitente, mas 

somos obrigados a reconhecer que no Brasil a saúde pública ainda não superou a 

fase de crise.   

Muitas foram as conquistas democráticas do setor nos últimos 20 anos. As mais importantes 

delas foram o reconhecimento da saúde como um direito social e um dever do Estado, e a criação 

do Sistema Único de Saúde – SUS, que se estabeleceu após a realização da VIII Conferência 

Nacional de Saúde, em 1986. Essa conferência gerou transformações fundamentais para a garantia 

de uma prática de saúde mais condizente com a necessidade da população brasileira e mudanças 

foram incorporadas na Política Nacional de Saúde e homologadas pela Constituição Federal de 

1988.  

A política proposta pelo SUS compreende um conjunto de ações individuais e coletivas que 

incluem a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o tratamento e a reabilitação e deve 

considerar que o nível mais próximo para essa implantação é a atenção básica. Apesar da lei de 

criação do sistema datar de 1990 a efetivação das propostas ainda não se consolidaram e o SUS que 

temos está longe de ser o SUS que queremos. 

Entre as medidas de reorganização do setor que foram adotadas, a principal delas foi 

preconizada pela implantação de um novo sistema calcado na descentralização das ações e dos 

serviços, estreitando a proximidade do gestor com a população e a elaboração de políticas locais 

mais adequadas à realidade de cada município. O modelo que vigia até antes da reforma, baseado na 

recuperação da saúde perdida e na assistência médica passa, com a reforma, a ser substituído por 

uma estratégia preventiva que busca a identificação dos problemas de saúde visando a prevenção e 

a promoção. A proposta da reforma é na verdade uma mudança do paradigma sanitário que passa a 

se basear na promoção e na prevenção e que depende da co-participação cidadã para sua efetivação 

plena.  

A 



   16 

A reforma proporcionou também a descentralização da atenção à saúde e os municípios 

passaram a responder pela saúde de sua população, o que lhes exige dispor de habilidades para 

planejar e administrar a rede de serviços em seu território, e ao longo dos anos tem se revelando não 

ser uma tarefa fácil. É um processo complexo, interativo, cuidadoso, que exige cooperação técnica e 

flexibilidade de todas as esferas de governo que acompanham seu desenvolvimento, bem como a 

integração de várias áreas de atuação incluindo principalmente a interdisciplinaridade profissional e 

o estímulo da  co-participação populacional.  

A implantação definitiva do SUS enfrenta avanços e retrocessos no que tange sua efetivação 

e se faz, cada vez mais necessária, a descoberta de instrumentos que visem a otimização de recursos 

(não só financeiros) ou sua utilização correta para que seja minimizado o desperdício econômico 

que prejudica os serviços de saúde oferecidos a população usuária.  

Ao nosso ver um dos maiores desafios enfrentados é a desorganização da gestão dos 

sistemas. Segundo Scherer et al. (2005, p.54) o atual sistema de atenção à saúde inclui elementos de 

diferentes modelos1, ao propor ações de promoção, proteção, recuperação e reabilitação, tanto ao 

indivíduo, quanto à família e a comunidade, por meio de serviços assistenciais (ambulatoriais, 

hospitalares e de apoio diagnóstico) e de vigilância em saúde (ambiental, epidemiológica e 

sanitária), mas perdura a falta de habilidade geral para planejar, executar e principalmente 

administrar as redes de serviço de saúde, cumprindo as premissas do SUS de universalidade, 

acessibilidade, eqüidade, integralidade, participação comunitária e descentralização. As alternativas 

que visam a melhoria do setor muitas vezes ficam escondidas sob a capa da crise e podem ser muito 

mais simples e alcançáveis do que se imagina.  

O fato da saúde brasileira estar em crise não pode ser desculpa para a acomodação e a 

aceitação de ausência de alternativas para a superação e a conquista dos objetivos propostos pela 

Reforma Sanitária de oferecer um sistema igualitário, universal e eqüitativo, calcado na prevenção e 

na promoção, e esse, ao nosso ver, é o maior desafio do setor atualmente.  

O que estamos dizendo aqui é que comungamos da visão que Thomas Kuhn (2001, p.107) 

imprime para a crise: “pré-condição necessária para a emergência de novas teorias” e acreditamos 

que podemos buscar as alternativas para as mudanças que almejamos, sem aceitar desculpas e 

explicações, mas criando teorias que podem ser utilizadas na prática para a solução dos problemas e 

                                                 
1 A exemplos o Flexneriano fundamentado na especialização da medicina voltada para o indivíduo, tecnicista e 
individualista; o de Foucault fundado no desenvolvimento da clínica como surgimento de hospitais como forma de 
saber e compreender a doença privilegiando de intervenções e sistematizações sobre os saberes que envolvem a doença 
e sua vigília; e o modelo de atenção à saúde que organiza a relação entre os sujeitos envolvidos no processo saúde-
doença (profissionais e usuários) e  tecnologia e tem como propósito intervir nos danos e riscos e nas necessidades 
sociais da saúde populacional.  
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conseqüentemente para a amenização da crise. E preciso ver a saúde de forma global, avaliar onde 

podem estar as falhas e, antes de tudo, é fundamental reconhecermos que essas soluções não 

precisam ser necessariamente apenas de origem financeira.  

No caso sanitário brasileiro as mudanças necessárias não são somente de ordem monetária 

ou funcional, são paradigmáticas, políticas, cognitivas e tecnológicas.  

Dizemos isso porque já não há mais lugar no Brasil para um sistema de saúde baseado no 

paradigma flexneriano 2 que foca a doença, a individualidade, a falta de definição de um território 

comum para a atenção primária e que presta atendimento ocasional, curativo, tecnológico, 

reabilitador, impessoal e desumanizado. É preciso que haja uma conscientização em relação a estes 

aspectos.  

Sob esse ponto de vista que calcamos nossa caminhada durante essa pesquisa. Elencamos 

como um das estruturas fundamentais para o alcance de níveis de saúde pública desejáveis a 

atuação da Vigilância Sanitária (VISA). Assim como fez Lucchese (2001), reconhecemos que a 

Vigilância Sanitária e sua possibilidade de atuação são elementos ainda pouco (re)conhecidos 

apesar de sua importância para a saúde pública. Nosso empenho no desenvolvimento desse trabalho 

tem o intuito de contribuir para um melhor esclarecimento da população, dos interessados e dos 

profissionais da área, em relação às ações desenvolvidas por ela e sobre suas formas de atuação.  

O esforço da teorização é a tentativa de instigar estudos acadêmicos relacionados ao tema 

que há muito já faz parte dos debates relacionados com a saúde pública no país, mas que adentra os 

portões acadêmicos há pouco tempo, como explica Inesita (2004, p. 363): “As relações entre a 

comunicação e a saúde serem bastante antigas, só nos últimos quinze anos é que começaram a 

configurar um campo não apenas de práticas, mas de produção sistemática de conhecimentos”. 

Apesar de estar sempre presente na agenda pública a Vigilância Sanitária ainda é uma 

espécie de esfinge para a população que não a respeita e nem a reconhece pelos méritos, mas a teme 

por seu poder de punir.   

Nossa contribuição visa desmistificar e clarear algumas visões deturpadas sobre a real 

função da Vigilância Sanitária e de seu principal instrumento de atuação, que ao contrário do 

consenso popular, não é a coerção e sim a persuasão, possível apenas através de eficientes 

processos de comunicação.  

                                                 
2 Modelo clínico/biológico consolidado em virtude das recomendações de Abraham Flexner um relatório encomendado 
pela Fundação Carnegie dos Estados Unidos, em 1910 cujas conclusões tiveram impacto na formação médica 
americana. Fundamentalmente biológico e mecanicista cultua a doença e não a saúde e é devoto da tecnologia. É 
assistencialista e curativista e abstrai o paciente da coletividade. Oculta a casualidade social da doença e enfatiza a 
natureza biológica.  



   18 

 Apesar do tema central do estudo ser a Vigilância Sanitária adotamos uma vertente 

interdisciplinar e optamos por analisar os processos comunicacionais utilizados por ela no 

desenvolvimento de suas funções. A opção por este recorte se deve a constatação de que é 

impossível o desenvolvimento de suas ações sem a comunicação. Nos arriscamos a dizer que sem a 

comunicação a Vigilância Sanitária não existiria.  

Inseridos na linha de pesquisa que prioriza os estudos acadêmicos sobre comunicação e 

saúde consideramos que pesquisas envolvendo esta temática têm sido cada vez mais freqüentes e 

elucidativas, mas pouco se tem pesquisado sobre a prática cotidiana da saúde e sobre o espaço que a 

comunicação ocupa nas ações da Vigilância Sanitária e essa foi nossa intenção.  

Por estar presente de forma tão cotidiana e intrínseca na vida das pessoas a comunicação 

muitas vezes é preterida dos estudos acadêmicos e do reconhecimento coletivo como uma ciência 

que merece, assim como outras, ser explorada. Apesar dos esforços dos acadêmicos da área e do 

aumento do interesse de estudos pelo tema, ainda não se atribui a comunicação a devida 

importância principalmente quando está ligada às questões relacionadas à saúde. 

Acreditamos que se a comunicação não é a única responsável pelas soluções dos problemas 

de saúde, sem ela é que esses problemas se tornam ainda mais insolúveis.  

Nos julgamos capazes de nos comunicar porque vivemos atualmente na sociedade da 

comunicação e da informação, mas como bem definiu Marcondes Filho (2004) nunca se comunicou 

tão pouco e tão mal, e quando essas falhas de comunicação acontecem no âmbito da saúde, podem 

significar mortes desnecessárias.  

Enxergar a comunicação como uma ciência capaz de se ser estudada, e ensinada, é um 

desafio que nós, da área, travamos há muito tempo. Alguns reconhecimentos dessa importância já 

aparecem, mas ainda há muito que fazer.  

Para o embasamento teórico da pesquisa optamos por estudos realizados por pensadores 

Latino-Americanos e demos destaques aos realizados por sanitaristas e pensadores brasileiros. Não 

estamos aqui desmerecendo teorias Européias ou Norte-Americanas só que entendemos que 

trabalhar com estudos elaborados em países com realidades mais próximas a brasileira nos 

auxiliaria na compreensão da temática.  

O estudo de caso da pesquisa tem como objeto a comunicação utilizada nas ações 

desenvolvidas pela Vigilância Sanitária de Vitória, capital do Espírito Santo.  

Dividimos o trabalho em seis capítulos. O primeiro intitulado Conhecendo a Vigilância 

Sanitária, se destina a apresentar de forma clara e elucidativa sua estrutura. Iniciamos com um breve 

histórico das atividades no mundo e de suas raízes no Brasil e concluímos com sua implantação no 
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município de Vitória. Informações sobre o que é, o que faz, qual é o objetivo, a missão e as formas 

de trabalho, estruturas organizacionais da Vigilância Sanitária também poderão ser encontradas 

neste capítulo. Por fim expomos dados da observação direta realizada na pesquisa de campo, 

explicando sobre a estrutura e o funcionamento da Vigilância Sanitária em Vitória. O objetivo deste 

capítulo é familiarizar o leitor e desmistificar assuntos polêmicos que perduram na cultura popular 

sobre o assunto.  

No segundo capítulo “A comunicação usada na promoção da saúde”, explanações sobre a 

importância da comunicação no setor saúde e as conseqüências de seu mau uso são utilizadas para 

destacar a importância da temática. Abordagens sociológicas também fazem parte do capítulo  que 

trará de temas como a cidadania e a saúde, a conscientização sanitária e o despertar da consciência 

sanitária, o educador sanitário, a comunicação utilizada pela Vigilância Sanitária e quais prejuízos 

podem ser causados quando essa comunicação não se efetiva. É um capítulo mais reflexivo que 

objetiva uma visão mais social do tema e a responsabilidade que cada indivíduo deve ter com sua 

própria saúde.  

O terceiro capítulo destina-se a explicar as etapas metodológicas que percorremos no 

desenvolvimento do trabalho. Intitulado Opções teóricas e procedimentos analíticos dedica-se a 

elucidar os caminhos percorridos desde a escolha do tema e de seus referenciais teóricos, os 

procedimentos utilizados na coleta de dados e na analise dos dados coletados.  

A população e a informação: o alcance das ações da Vigilância Sanitária é o título do quarto 

capítulo que contém análises e constatações da pesquisa de campo que realizamos no estudo de caso 

desenvolvido. Traçamos o perfil e as visões dos profissionais que trabalham na VISA de Vitória 

sobre a comunicação e a saúde e sobre as atividades por eles desenvolvidas. Também destacamos a 

surpreendente visão da população que é assistida pela Vigilância Sanitária de Vitória e suas 

perspectivas em relação ao setor e a seus funcionários. Os dados expostos foram obtidos através dos 

questionários aplicados pela pesquisadora a uma amostra selecionada de funcionários e de 

requerentes que fazem uso dos serviços.  

O quinto capítulo é destinado a algumas observações e considerações finais que julgamos 

pertinentes e entendemos ser o primeiro dos muitos diagnósticos que devem ser elaborados no 

intuito de melhorar o serviço oferecido pela VISA de Vitória. Observar e analisar é tarefa 

audaciosa, sugerir exige coragem, mas incentivados por Kuhn (2001)3, nos aventuramos a destacar 

algumas possibilidades que podem contribuir de forma positiva para o setor. Não queremos com 
                                                 
3 Que ao mencionar as revoluções científicas atribui a crise um significado  de necessidade de renovação dos 
instrumentos ou produção de novos instrumentos ou alternativas capazes de resolver os problemas que aparentemente 
não tem resposta no modelo teórico vigente.  



   20 

isso tornar nossa pesquisa um manual a ser seguido, mas acreditamos que essa tarefa inédita de 

ouvir a opinião das pessoas envolvidas com o serviço é, no mínimo, um avanço democrático na 

construção do SUS que pretendemos ter. Não devemos de forma alguma entender as críticas que se 

salientaram durante as entrevistas de forma pejorativa, o objetivo é desvendar quais caminhos 

comunicacionais podem ser adotados para facilitar as ações e minimizar os risco e os incertos.    

Destacamos que o estudo que realizamos tem o respaldo do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Metodista de São Paulo e está registrado no Ministério da Saúde Brasileiro, no 

Conselho Nacional de Saúde, na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) e que todos os 

cuidados foram tomados para que os procedimentos previstos pela Resolução 196/96, que assegura 

a integridade moral e ética dos entrevistados, bem como seu anonimato e seu direito de se 

desvincular à pesquisa em qualquer momento de sua execução, fossem atendidos. A autorização 

para a realização da pesquisa poderá ser encontrada no ANEXO 1 do trabalho.  

No sexto capítulo disponibilizamos referências bibliográficas. Os anexos e modelos dos 

questionários utilizados no decorrer da pesquisa, bem como outros documentos que possam ser de 

interesse dos leitores estão no final do trabalho.  

Salientamos que a coleta de dados permitiu inúmeras constatações e associações, mas que 

utilizamos, para esse trabalho, apenas as que se aproximaram de forma mais elucidativa à temática. 

Com o intuito de não menosprezar as informações latentes existentes na coleta de dados estaremos 

disponibilizando em um CD, que fará parte do anexo, todos os questionários respondidos nessa 

pesquisa para permitir ao leitor interessado a possibilidade de realizar interpretações por nós não 

utilizadas.  

A não utilização destas informações constantes na coleta se deu exclusivamente por opções 

metodológicas e operacionais, imprimimos à interpretação dos dados uma visão particular que não 

contemplava para esse estudo algumas comparações, mas que não impede que esses dados sejam 

usados em outras ocasiões por nós ou por qualquer outro pesquisador interessado. Adiante 

estaremos explicando como essas informações latentes podem ser extraídas e utilizadas pelos 

leitores.  

Entendemos que passamos por um momento de transição e de tentativa de adoção de um 

novo paradigma para saúde. Concordamos com a visão de Scherer (2005, p.64) “para que um 

paradigma possa triunfar é preciso que ele conquiste adeptos (persuasão e conversão), que o 

desenvolverão até o ponto em que os argumentos objetivos possam ser produzidos e multiplicados” 

e acreditamos que a utilização da comunicação de forma adequada auxiliará na consolidação da 
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implantação do SUS e de suas premissas promocionais e preventivas melhorando desta forma o 

nível de saúde da população brasileira.   

Nos apropriamos dos pensamentos de Castells (1999), em Sociedade em Rede, e ressaltamos 

que acreditamos, sim, que observar, analisar e teorizar são modos de ajudar a construir um mundo 

diferente e melhor e essa é a nossa proposta, mas é claro que assim como ele, não queremos derivar 

para as corredeiras fatais de utopias absolutas e sim propor com nossa investigação caminhos 

possíveis para melhora sanitária do país. Não que acreditemos que um modelo de Vigilância 

Sanitária ideal exista e sirva para ser utilizado em todo território nacional, mas alguns pontos desse 

estudo de caso podem ser avaliados, não somente pela VISA de Vitória, mas por outras vigilâncias 

espalhadas pelo Brasil, que assim como Vitória devem reconhecer a comunicação como 

instrumento fundamental de suas ações.  

Esperamos que nossas contribuições despertem o desejo pela consolidação da consciência 

sanitária tão necessária para a saúde coletiva em nosso país.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
CAPÍTULO I 
 
CONHECENDO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 
“A Vigilância Sanitária é a forma mais complexa 

 de existência da Saúde Pública” 
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Costa e Rozenfeld  
 
1. HISTÓRICO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
 

  
 Vigilância Sanitária é uma das mais antigas faces da Saúde Pública e desde sua 

origem expressa a preocupação que as sociedades têm com o nocivo e o seu 

controle. Os primeiros registros de ações datam da Idade Antiga e visavam o 

controle sobre as práticas de cura, sobre o meio ambiente e sobre produtos relacionados à saúde e a 

doença (REVISTA RACINE, 2002). Segundo Costa (1999, p.327) as organizações sociais sempre 

estiveram envolvidas com o desenvolvimento de atividades ligadas à saúde e também ao 

estabelecimento de normas e regras capazes de modelar comportamentos que pudessem resultar em 

riscos à saúde da coletividade. O campo da saúde tem sido alvo de normatizações, que incluem 

sanções para o caso de descumprimentos, em códigos como, por exemplo, o de Hamurabi, o Antigo 

Testamento e o Manu. Esses Códigos são tão antigos que na Índia em 300 a.C. uma lei proibiu a 

adulteração de alimentos, medicamentos e perfumes. 

Em meados do século XVI o mundo vivia uma transformação econômica de bases mercantis 

que visava o acúmulo de capital e o desenvolvimento econômico que fez ascender uma nova classe 

social, burguesa e que resultou também na formação do Estado moderno e na efetivação de 

conceitos de Estado, Governo, Nação e Povo. Neste período a preocupação com a saúde se 

estabeleceu com o intuito principal de garantir que a população, grande e bem cuidada, aumentasse 

o poder e a riqueza nacional (COSTA E ROZENFELD, 2000). 

Mas a efetivação das práticas de Vigilância Sanitária só se fizeram presentes no cotidiano 

social a partir do Século XXVII na Europa. No século XVIII surgiram o conceito de polícia médica 

e as estatísticas populacionais. Rosen (1994) em sua obra Uma história da saúde pública, atribui ao 

trabalho de Peter Frank a responsabilidade da disseminação na Europa da terminologia polícia 

médica e seus conceitos e bases. Peter elaborou uma publicação que serviu como guia para 

funcionários públicos encarregados de regular a atividade humana. A obra continha propostas para 

intervenções nos problemas de saúde e saneamento, os problemas eram organizados em um sistema 

de higiene pública e privada e atribuía a responsabilidade do Estado elaborar e aplicar um código de 

leis que garantissem a promoção e a manutenção da saúde. A responsabilidade das soluções de 

problemas relacionados à cidade e a garantia da proteção da saúde coletividade sempre pertenceram 

ao poder público.   

A 
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No século XVIII com a queda do absolutismo e a ascensão do liberalismo o poder público 

passa a pertencer a nova classe social e o Estado liberal se firma. O novo cenário resulta na queda 

do conceito de polícia médica como estrutura ideológica e uma nova visão pautada na noção da 

necessidade de sistematização de atividades administrativas e fiscalização de normas sanitárias 

surge.  

Costa e Rozenfeld (2000) destacam como conceito marcante da história da Vigilância 

Sanitária a noção de salubridade que surge no final do século XVIII na França. O que é salubre 

favorece a saúde. Essa noção deu origem as ações de higiene pública e de controle do meio através 

de políticas-científicas que se estabeleceram no século XX através da criação de institutos de 

pesquisas e laboratórios de saúde pública.  

O reconhecimento da saúde como um direito humano conquis tado com a criação da 

Organização Mundial da Saúde, logo após a Segunda Guerra Mundial, também estimulou o 

aperfeiçoamento e a intensificação das práticas de controle sanitário no campo da vigilância.  

Hoje pensar a saúde pública sem ações eficazes de controle de salubridade é impossível. 

Cada vez mais há a valorização de regulamentações que visam a garantia dos produtos e serviços 

consumidos diariamente pela população de todo o mundo.  

 

2. A VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO BRASIL 
 

As primeiras ações de fiscalização e punição no Brasil, embora de eficácia reduzida, datam 

do século XVI (COSTA E ROZENFELD, 2000). Com a chegada da família real no Brasil em 1808 

o país passa a fazer parte da rota comercial inglesa e sofre mudanças de ordem econômica 

aumentando assim a necessidade de um controle sanitário que permitisse a aceitação dos produtos 

brasileiros no mercado e que evitassem a disseminação de doenças no país.  

Em 1810, através de um Regimento da Provedoria, surge no Brasil a Polícia Sanitária 

baseada no conceito desenvolvido por Peter Frank de polícia médica. As atividades sanitárias 

tinham caráter fiscalizador, julgador e punitivo e as autoridades possuíam o poder de tributar  e 

arrecadar taxas sobre os serviços executados. Normas de controle sanitário passaram a vigorar como 

a quarentena e o Lazareto para isolamento de doentes, controle de alimentos, inspeções de açougues 

e boticas, medicamentos e alimentos bem como a concessão de licença para o exercício da medicina 

e da farmácia. 

Pouco a pouco a legislação foi sendo completada e aperfeiçoada, mas durante o império 

houve pouca evolução do sistema, que apesar de desenvolver essas ações de controle tinha pouco 
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alcance do território e atuava principalmente ao redor da sede do governo.  Somente após a 

independência os serviços sanitários foram municipalizados e passaram a serem exercidos pelas 

Câmaras Municipais que estabeleceram também seus regimentos.  

Em 1829 foi criada a Sociedade de Medicina e Cirurgia que passou a atuar como aliada do 

Estado na elaboração de normas sanitárias e no combate de doenças. Em 1832, foi elaborado pela 

Câmara Municipal do Rio de Janeiro um Código de Posturas que estabelecia normas para enterros e 

cemitérios, doenças contagiosas, águas infectadas, matadouros, currais, açougues e gênero 

alimentícios e para o exercício da medicina e da farmácia, controle de medicamentos, hospitais, 

casas de saúde e introduzindo inclusive a prática de licenciamento e controle nas fábricas (COSTA 

E ROZENFELD, 2000).  

Em 1851 uma portaria do Ministro dos negócios proíbe a criação de novas casas de saúde 

sem a consulta prévia à Junta de Higiene Pública. Mas mesmo com as tentativas de controle 

sanitários desenvolvidas o país sofria com epidemias e com o descontrole sanitário que atingia 

principalmente a camada mais pobre da população. Os sistemas de saúde, segundo Costa e 

Rozenfeld (2000) vão se estruturando voltados para a doença e com imenso descaso para o cunho 

preventivo e coletivo e de promoção da saúde.  

Somente com a instalação da república que se iniciou a organização das administrações 

sanitárias estaduais e a constituição de órgão de Vigilância Sanitária na Unidades da Federação, e 

passaram a ser de responsabilidade da União o estudo das doenças e medidas de profilaxia, 

fiscalização e análise das substâncias importadas. As ações de combate à doença passaram a ser 

fundamentadas nas pesquisas bateriológicas. 

No final do Séc XIX e início do Século XX houve o predomínio das campanhas de controle 

do agente etiológico dos vetores e este período foi marcado pelo sanitarismo Campanhista adotado 

por Oswaldo Cruz, médico respeitado nos meios acadêmicos, especialista em microbiologia. Cruz 

enfrentou as críticas da opinião pública e da imprensa que desabonavam seus métodos de 

desinfecção. O maior conflito enfrentado nesta época foi a  Revolta da Vacina que aconteceu no Rio 

de Janeiro em 1904. No dia 31 de outubro uma lei obrigava todos os cidadãos a tomar vacina, os 

governos no intuito de sanear a cidade agiam como se estivessem em guerra, os agentes de saúde 

invadiam as residências de forma pouco cortês. No dia 10 de novembro a população se revoltou e 

enfrentou a polícia, o resultado foi desastroso: 30 mortos centenas de feridos e quase mil pessoas 

presas por se recusarem a tomar a vacina. Apesar dos conflitos Oswaldo Cruz não admitia 

interferências políticas em seu trabalho, aspecto que, sem dúvida, deve ser observado rigorosamente 

para o sucesso das ações de Vigilância Sanitária (RACINE, 2002).  
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Ainda neste ano foi implantado um novo regulamento dos Serviços Sanitários da União, que 

previu a elaboração de um Código Sanitário e a instituição do Juízo dos Feitos de Saúde Pública 

que tinha a incumbência de julgar as causas de interesse da saúde pública. Durante as primeiras 

duas décadas deste século as ações de Vigilância Sanitária adquiriram uma certa consistência de 

Estado.  

Na década de 1920 foi criado, com a Reforma Carlos Chagas, através do Decreto-Lei nº 

3.987, o Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP) que veio a substituir a antiga Diretoria 

Geral de Saúde Pública que vigia desde 1897, e que, apesar dos esforços, tinha ações de pouco 

alcance no país.   

Em 1923, um novo Decreto de nº 16.300 incluiu a totalidade da vida social na ordem 

sanitária e se fixaram dispositivos e normas minuciosas, mas muitas vezes inaplicáveis. O Decreto 

estabeleceu as competências do DNSP e normatizou o controle do exercício profissional, o 

licenciamento prévio e a fiscalização de estabelecimentos e produtos e fixou multas e penas de 

prisão inafiançáveis para falsificadores de produtos sob controle do DNSP. Foi incorporada ainda a 

expressão Vigilância Sanitária que passou a ser empregada para o controle sanitário de doentes e de 

estabelecimentos (COSTA E ROZENFELD, 2000). 

A era Vargas, em 1930, foi marcada pela emergência de um Estado forte, autoritário, 

centralizador que agia independentemente das oligarquias regionais e as estruturas da saúde pública 

passaram por reformas que resultaram na criação de órgãos especializados com funções ampliadas, 

foram eles: Serviço Nacional de Fiscalização de Medicina (SNFM), o Instituto Oswaldo Cruz, a 

Comissão de revisão da Farmacopéia e a comissão de biofarmácia; e muitos decretos foram 

sancionados nas áreas de alimentos, entorpecentes e águas e minerais.  

Em 1941 acontece no Rio de Janeiro a Primeira Conferência Nacional de Saúde mas a 

participação social nos debates sobre políticas públicas para a saúde ainda não existia e a 

conferência se aproximava mais de um encontro técnico de administradores do Ministério da Saúde 

e dos Estados. Nesta época, a educação e a saúde integravam um único Ministério. 

Após a queda de Vargas em 1945 o país viveu uma fase de investimento estrangeiro 

principalmente nas indústrias farmacêuticas e de alimentos. Em 1946 o decreto nº 20.397 regulou a 

indústria farmacêutica com normas para controle de produtos, disposições sobre psicotrópicos e 

entorpecentes e regras que incluíam a licença prévia e a responsabilidade técnica neste tipo de 

estabelecimento.  

A área de alimento teve sua regulamentação decretada em 1950 pela Lei nº 1283 que tornou 

obrigatório a prévia fiscalização de produtos de origem animal. A Segunda Conferência Nacional 
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foi realizada em novembro deste mesmo ano, mas assim como a primeira não teve grande força 

política. As discussões se concentraram nas condições de higiene e de segurança no trabalho e na 

prestação de assistência médica sanitária e preventiva para trabalhadores e gestantes. 

Em 1953 a Lei nº 1944 obriga a iodação no sal de cozinha, este foi um marco na prevenção 

de doenças na área de alimentos uma vez que a ausência do consumo de iodo está relacionada com 

o bócio endêmico. 

Ainda neste mesmo ano, o Departamento Nacional de Saúde foi transformado em Ministério 

da Saúde que amplia e centraliza as ações de Saúde Pública, sem deixar autonomia aos Estados e 

municípios. Em 1961 regulamenta-se o Código Nacional de Saúde.  

Os anos de 1962 e 1963, que precederam a ditadura, foram marcados pelas discussões  sobre 

as propostas de descentralizações e municipalizações dos serviços de saúde. A primeira grande 

discussão se deu na Terceira Conferência de Saúde realizada em dezembro de 1963.  

Com o golpe de 1964 o Brasil passa a ser conduzido pelo binômio desenvolvimento e 

segurança. O Campo de ação da Vigilância Sanitária se expande e há a incorporação de novas 

práticas e objetivos como, por exemplo, o controle dos produtos e serviços de interesse sanitário. O 

termo Vigilância Sanitária passa a denominar o conjunto de ações nas áreas de portos e fronteiras.  

Uma reforma Administrativa aconteceu em 1967 e resultou na redefinição das áreas e 

competências dos ministérios. O Ministério da Saúde passou a ser responsável pela política nacional 

de saúde e houve um incremento nas ações de prevenção vigilância de portos e fronteiras e 

controles de medicamentos, alimentos e drogas. Em 1970 surge a Secretaria de Saúde Pública. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) editou resoluções sobre as condições higiênicas na 

produção e manipulação de alimentos, sobre os efeitos das técnicas modernas de industrialização de 

alimentos e sobre resíduos e aditivos. Essas regulamentações influenciaram diretamente as medidas 

de regulamentação no Brasil.  

Em 1971 foi criada a Central de Medicamentos (CEME) responsável pela regulação, 

produção e distribuição de medicamentos em todo país. O ano de 1973 foi marcado pela revisão de 

legislações sanitárias, edição de leis e sanção de decretos; alguns deles vigoram até os dias atuais 

(COSTA E ROZENFELD, 2000). 

A consagração da Vigilância como atividade permanente com base no controle de qualidade 

se deu com a criação da Lei nº 6.360/76 a chamada Lei de Vigilância Sanitária. O Ministério da 

Saúde através do decreto nº 79.056 teve uma nova estrutura formalizada e o campo de controle 

sanitário passou a condição de secretaria ministerial surgindo então a Secretaria Nacional de 

Vigilância Sanitária. Em 1977 a Lei nº 6.437 atualizou as disposições penais e administrativas e 
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promulgou instrumentos que até hoje são utilizados pela Vigilância Sanitária no exercício de suas 

funções que são a aplicação de autos de infração, notificação, defesa, impugnação, apreensão de 

amostras, inutilização de produtos e cancelamento de registros. Toda década de 1970 foi marcada 

pela intensa produção de leis, decretos e resoluções normativas destinadas ao controle sanitário do 

país.  

Dessa estrutura nascem as primeiras ações de Vigilância Sanitária baseada no Poder de 

Polícia, basicamente cartorial, mas sem ações que repercutissem de forma eficaz na saúde da 

população.  

A década de 1980 foi fundamental para as mudanças ocorridas na saúde pública brasileira. 

A época foi marcada por um intenso movimento de exercício da cidadania e pela redemocratização 

da sociedade. No setor de Vigilância Sanitária aparecem as dissonâncias das ações do Estado que 

durante algum tempo oscilou entre o papel de defensor da saúde da população e dos interesses 

comerciais dos produtos produzidos no país. Por pressão de Órgãos como os Conselhos de Defesa 

do Consumidor e o Instituto de Defesa do Consumidor o governo passa a se preocupar mais com o 

cidadão (COSTA E ROZENFELD, 2000). 

No final da década de 1980 o Brasil passou por um processo de democratização da saúde, 

denominado Reforma Sanitária, que resultou em mudanças significativas para o setor. A 8ª 

Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, foi o marco da Reforma e muitas das sugestões 

ali propostas se concretizaram na Constituição Federal do Brasil de 1988, que reconheceu a saúde 

como um direito de todos e um dever do Estado.  

Pela primeira vez uma equipe de sanitaristas assume o órgão nacional de Vigilância 

Sanitária em 1985. O objetivo era submeter o sistema de saúde a uma reforma que visasse a ruptura 

do modelo autoritário e centralizador e propor a construção de um novo modelo, mas a equipe foi 

destituída em 1987; este ano foi marcado pela divulgação na mídia de eventos de calamidade 

sanitária que resultou em uma produção intensa de normas que regulamentassem serviços e 

produtos em todo país.  

Em 1989 o Presidente Fernando Collor de Mello assume a presidência e com sua política 

neo- liberal traz custos incalculáveis para o setor de saúde. A criação do Projeto Inovar, que tinha 

como objetivo dar respostas rápidas à petições dos produtores, resultou em inúmeras liberações de 

registros de produtos que não vinham de encontro as normas da Vigilância Sanitária.  

Mas se avaliarmos o período todo desta década, principalmente seu final, destacamos 

mudanças no enfoque dado a Vigilância Sanitária visando uma atuação em cima do risco e da 

epidemiologia e a visão de cidadania que passou a ser implicada ao órgão.  
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Dentre as muitas conquistas da Reforma Sanitária está a Lei Orgânica da Saúde, nº 8.080 de 

19 de setembro de 1990, que organizou o Sistema Único de Saúde (SUS) e redefiniu a atuação da 

Vigilância Sanitária no País. Antes da Reforma, a Vigilância Sanitária era definida pelo Ministério 

da Saúde como “um conjunto de medidas que visem elaborar, controlar a aplicação e fiscalizar o 

cumprimento de normas e padrões de interesse sanitário relativos a portos, aeroportos e fronteiras, 

medicamentos, cosméticos, alimentos, saneantes e bens, respeitada a legislação pertinente, bem 

como o exercício profissional relacionado com a saúde”(COSTA, 2000, p. 15). Com a Lei 

Orgânica, a Vigilância Sanitária passa a ser vista como “um conjunto de ações capazes de eliminar, 

diminuir, ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 

ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse a saúde” (LEI 

8080/90).  

Outros destaques devem ser dados a Lei 8.078 de 1990, também chamada de Código de 

Defesa do Consumidor, que estabelece norma de proteção e defesa do consumidor, a Portaria 1.565 

de 1994 que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária estabelecendo a descentralização dos 

serviços e ações de saúde e o Decreto nº 793 que firmou a obrigatoriedade de se dar destaque ao 

nome genérico na rotulagem dos medicamentos.  

As conquistas da reforma foram um leque de regulamentações que introduziram normas que 

levavam em consideração o enfoque de risco epidemiológico, de planejamento de inspeções e de 

prioridades sanitárias.  

Apesar de todo esforço, com o aumento da demanda e do reconhecimento da importância da 

Vigilância Sanitária, não foi possível a criação de políticas públicas que garantissem a capacitação 

institucional para atender toda demanda e as críticas sobre a atuação da Vigilância Sanitária 

aumentaram e propostas de reformulação do modelo foram discutidas.  

Novas normas foram instituídas e foi criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), uma autarquia com modelo administrativo mais ágil, independência financeira e 

estabilidade dos dirigentes com finalidade institucional de “promover a proteção a saúde da 

população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e 

serviços submetidos à Vigilância Sanitária, inclusive ambientes, dos processos, dos insumos e das 

tecnologias a eles relacionados, bem como controle de portos, aeroportos e fronteiras”(ANVISA, 

2005). A nova definição excluía as temáticas do meio-ambiente, ecologia, saúde do trabalhador e 

informação e educação sanitária da população e dos consumidores. . 
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Atualmente há três esferas interagindo para garantir a atuação da Vigilância Sanitária no 

Brasil, é o que chamamos de tripatite: a esfera federal, a estadual e a municipal. Todos os órgãos 

fazem parte do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.  

A ANVISA e as Vigilâncias Sanitárias estaduais e municipais agem (ou ao menos deveriam 

agir) em sintonia apesar de terem suas próprias competências que foram definidas pelo Sistema 

Único de Saúde. A ANVISA é hoje a instituição Federal responsável Vigilância Sanitária no Brasil, 

fazendo a gestão dos serviços que competem ao nível federal. Seu papel é de coordenar as ações de 

fiscalização realizadas pelas esferas estaduais e municipais, regulamentar e dar apoio técnico a estas 

esferas. Cada esfera de governo deve agir dentro de sua área de atuação, sendo assim o município 

não pode regular fora de sua área e o mesmo serve para o Estado. No que tange as regulamentações 

as duas esferas estão impedidas de aprovar quaisquer tipos de legislações ou atividades que 

contrariem as normas federais, devido a hierarquia de poder.  

Aos Estados e municípios são atribuídas as responsabilidades operacionais do trabalho de 

campo da Vigilância Sanitária, com o processo de municipalização da saúde as ações executadas 

passam a ser cada vez mais de responsabilidade municipal cabendo ao Estado ações 

complementares e suplementares para o bom desenvolvimentos das atividades das vigilâncias 

municipais.  

Segundo a Lei Orgânica da Saúde são competências da União a expedição de normas gerais 

sobre o sistema nacional de Vigilância Sanitária, definindo e coordenando o serviço em todo 

território nacional. Os Estados tem o dever de coordenar, executar ações e serviços de Vigilância 

Sanitária e de saúde do trabalhador, suplementando a legislação sobre normas gerais expedidas pela 

União. Aos municípios cabem suplementar as legislações federais e estaduais no tocante a aplicação 

e excussão de ações e serviços de Vigilância Sanitária.  

 

3. A VIGILÂNCIA SANITÁRIA E A COMUNICAÇÃO 
 
 

A definição de alguns conceitos relacionados ao funcionamento, objetivos e missão 

principal da Vigilância Sanitária, assim como a relação que a comunicação estabelece com eles será 

primordial para o entendimento da escolha do objeto de estudo e é exatamente isto que faremos a 

seguir.  

 O que é a Vigilância Sanitária?  

Como dissemos anteriormente, até 1988 o Ministério da Saúde (2005) entendia da 

Vigilância Sanitária: 
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Como um conjunto de medidas que visam elaborar controlar a aplicação e 

fiscalizar o cumprimento de normas e padrões de interesse sanitário relativo a 

portos, aeroporto e fronteiras, medicamentos, cosméticos, alimentos, saneantes e 

bens, respeitada a legislação pertinente, bem como o exercício profissional 

relacionado com a saúde. 

 

Na Lei Orgânica da Saúde, 8.080 de 1990, artigo 6º parágrafo 1 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2005), aparece a nova definição proposta após a reforma sanitária que introduz o conceito de risco e 

minimiza o caráter burocrático e normativo anterior, a Vigilância Sanitária passa então, perante a 

lei, a atuar sobre fatores de risco assumindo o papel de promover, proteger, recuperar e reabilitar a 

saúde da população sendo definida como: 

 

Um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir, ou prevenir riscos à saúde e 

de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e 

circulação de bens e da prestação de serviços de interesse a saúde, abrangendo:  

I – o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com 

a saúde compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e 

II - o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente 

com a saúde. 

  

Para Ediná Costa (1999), 

 
A Vigilância Sanitária é a forma mais complexa de existência da Saúde Pública, 

pois suas ações, de natureza eminentemente preventiva, perpassam todas as 

práticas médico-sanitárias: promoção, proteção, recuperação e reabilitação da 

saúde (...) 

(...) Conforma um campo transdisciplinar, compondo-se de um conjunto de 

saberes de natureza multidisciplinar e práticas de interferência nas relações sociais 

produção-consumo para prevenir, diminuir ou eliminar riscos e danos à saúde 

relacionados com objetivos historicamente definidos como de interesse da saúde. 

Tendo por objeto a proteção e defesa da saúde individual e coletiva. 

  

Luchhessi (1992) quando define a Vigilância Sanitária destaca a interdisciplinaridade e a 

necessidade do exercício da cidadania para sua efetivação,  
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A vigilância sanitária é aqui abordada como uma área da saúde pública que trata 

das ameaças à saúde resultantes do modo de vida contemporâneo, do uso e 

consumo de novos materiais, novos produtos, novas tecnologias, novas 

necessidades, em suma, de hábitos e de formas complexas da vida coletiva, que 

são a conseqüência necessária do desenvolvimento industrial e do que lhe é 

imanente: o consumo (...) 

(...) Por sua natureza, a vigilância sanitária pode ser concebida igualmente como 

espaço de exercício da cidadania e do controle social, que, por sua capacidade 

transformadora da qualidade dos produtos, dos processos e das relações sociais, 

exige ação interdisciplinar e interinstitucional. Requer ainda a mediação de 

diferentes instâncias, de modo a envolver o Executivo, o Legislativo, o Judiciário 

e outros setores do Estado e da Sociedade, que devem ter seus canais de 

participação constituídos. 

Pilati (1995), em sua definição expõe a face repreensiva da Vigilância Sanitária,  

A Vigilância Sanitária é um conjunto de saberes e práticas atinentes ao poder de 

polícia na área da Saúde Pública. Como poder de polícia, representa 

especificamente as ações restritivas da liberdade e da propriedade em favor da 

saúde coletiva.  

 Valdman (1991, apud Mathias 2002) salienta que embora existam práticas correspondentes 

em outros países, só no Brasil é usado o termo Vigilância Sanitária.  

Apesar dos variados aspectos abordados nas definições fica claro que o objetivo principal 

das ações de Vigilância Sanitária é a garantia da saúde coletiva.  

Recentemente o Banco Itaú, o Instituto para o Desenvolvimento da Saúde (IDS) e o Núcleo 

de Assistência Médico-Hospitalar da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 

(NAMH/FSP - USP) em um trabalho de parceria idealizou a realização do projeto Saúde & 

Cidadania que dentre outras iniciativas confeccionou manuais em que os gestores de saúde podem 

encontrar fundamentos sobre planejamentos em saúde, qualidade na gestão em saúde, Vigilância 

Sanitária entre outros assuntos.  

A intenção do projeto é divulgar informações sobre a viabilização da otimização dos 

recursos disponíveis com o objetivo de melhorar a qualidade do atendimento prestado à população e 

aumentar a eficácia da ação dos gestores municipais da saúde quanto às melhores maneiras de 
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aproveitar ao máximo todos os recursos que estiverem efetivamente ao seu alcance, por mais 

limitados que possam parecer. Apoiado pelo Conselho Nacional de Secretários Municipais de 

Saúde (CONASEMS), pelo Ministério da Saúde e pela Organização Pan-Americana da Saúde 

(OPAS) o projeto disponibiliza esse conjunto de manuais dedicados à gestão local de serviços de 

saúde, tanto em forma de livros como em meio magnético e ainda por intermédio da Internet. 

Destacamos especialmente o manual de número 8 do projeto Saúde & Cidadania que  traz 

noções básicas de Vigilância Sanitária informando sobre conceitos e abrangências, os programas de 

Vigilância Sanitária do país, a operacionalização das ações e os resultados e benefícios que estas 

ações trazem para a saúde da população.  

O manual (2005) salienta quatro dimensões inerentes à prática de vigilância sanitária: 

 

A dimensão política: como uma prática de saúde coletiva, de vigilância da saúde, 

instrumento de defesa do cidadão, no bojo do Estado e voltada para responder por 

problemas, situa-se em campo de conflito de interesses, pois prevenir ou eliminar 

riscos significa interferir no modo de produção econômico-social. Essa é sua 

dimensão política, relacionada ao propósito de transformação ou mudança desses 

processos em benefício, a priori, da população. Contudo, os entraves serão 

maiores ou menores dependendo, de um lado, do grau de desenvolvimento 

tecnológico dos setores produtores e prestadores, de suas consciências sanitárias 

ou mercantilistas, e, de outro, da concreta atuação e consciência dos 

consumidores.  

A dimensão ideológica, que significa que a vigilância deverá responder às 

necessidades determinadas pela população, mas enfrenta os atores sociais com 

diferentes projetos e interesses.  

A dimensão tecnológica, referente à necessidade de suporte de várias áreas do 

conhecimento científico, métodos, técnicas, que requerem uma clara 

fundamentação epidemiológica para seu exercício. Nessa dimensão está incluída 

sua função de avaliadora de processos, de situações, de eventos ou agravos, 

expressa através de julgamentos a partir da observação ou cumprimento de 

normas e padrões técnicos e de uma conseqüente tomada de decisão. 

A dimensão jurídica, que a distingue das demais práticas coletivas de saúde, 

conferindo-lhe importantes prerrogativas expressas pelo seu papel de polícia e 

pela sua função normatizadora. A atuação da Vigilância Sanitária tem 

implicações legais na proteção à saúde da população, desde sua ação educativa e 

normativa, estabelecendo obrigatoriedades ou recomendações, até seu papel de 
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polícia, na aplicação de medidas que podem representar algum tipo de punição. 

Assentada no Direito Sanitário, sua atuação se faz no plano do jurídico, o que 

significa que qualquer tomada de decisão afeta esse plano. Para isso suas ações 

devem estar corretamente embasadas em leis. Torna-se imprescindível para 

aquele que exerce a ação o conhecimento dos instrumentos processuais, das 

atribuições legais e responsabilidades. 

  

Levando em consideração as definições expostas até aqui é relevante a amplitude do campo 

de ação da Vigilância Sanitária e destacamos sua complexidade e importância. Em relação à 

dimensão política é salutar destacar que vivemos em uma sociedade de modo de produção 

capitalista, baseada no lucro, incentivadora do consumo indiscriminado de produtos, mercadoria e 

bens de serviço muitas vezes desnecessários. O sistema incentiva através de propagandas um 

comportamento consumista que, ao contrário do que se pensa, não se baseia na livre escolha, mas 

na indução da compra desenfreada e inconsciente que expõe a população a produtos que podem 

causar danos à saúde e riscos ao meio ambiente.  

O objetivo capitalista de produzir, vender e lucrar torna o consumidor vulnerável. São as 

ações de Vigilância Sanitária que interferindo nas relações de produção, orientam a população 

quanto aos riscos destes produtos, garantindo assim, a qualidade deles, além de proteger a 

coletividade. Ações bem executadas de fiscalização são importantes, mas, ainda mais importante, é 

o uso da comunicação para a disseminação da informação adequada e para o despertar da 

conscientização sanitária dos consumidores. 

Todas as quatro dimensões estão interligadas e ao nosso ver são interdependentes, mas 

queremos fazer um destaque sobre a necessidade que a dimensão tecnológica tem de interagir com 

áreas de conhecimento científico para se efetivar e desenvolver.  

Ediná Costa (2000, p.15) fala dessa necessidade de convergência,   

  

Os saberes e as práticas da Vigilância Sanitária se situam num campo de 

convergência de várias disciplinas e áreas de conhecimento humano, tais como 

química, farmacologia, epidemiologia, engenharia civil, sociologia política, 

direito, economia política, administração pública, planejamento e gerência, 

biossegurança, bioética e outras. De todas essas disciplinas e áreas a Vigilância 

Sanitária se alimenta e se beneficia, no sentido de ganhar eficácia.  
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A essas disciplinas incluímos a Comunicação e salientamos: não há como colocar em prática 

ações eficientes de Vigilância Sanitária sem a comunicação adequada. As mudanças necessárias 

para o setor de saúde e para a efetiva implantação da reforma sanitária não são simplesmente de 

ordem econômica, como muitos pensam, é necessário que se adote efetivamente o novo paradigma 

proposto pela reforma, calcado na promoção, proteção e prevenção e para isso a comunicação é 

essencial. 

Nos últimos anos a comunicação tem adquirido um papel fundamental no campo da saúde. 

Wilson Bueno (2000, p.190) menciona essa importância: “estudiosos da comunicação e da saúde 

têm comprovado ao longo do tempo, a importância da educação/comunicação para a saúde e 

acumulando argumentos irrefutáveis em favor da implementação de canais que propiciem aos 

cidadãos informações precisas, éticas e socialmente responsáveis” e Isaac Epstein (2000, p.27) a 

situa como um verdadeiro insumo nos sistemas de saúde e ressalta “a comunicação apropriada, não 

só pela mídia, mas também pelos agentes de saúde pode exercer um papel especificamente 

relevante na prevenção de doenças”. Ediná Costa (2000, p.18) completa “a comunicação e a 

educação em saúde são de fundamental importância para as ações de Vigilância Sanitária, tanto pela 

democratização do conhecimento, quanto pelo caráter pedagógico dos atos administrativos”, e é 

neste sentido que nos propomos a estudar a comunicação utilizada pela Vigilância Sanitária no 

desenvolvimento de suas ações e no cumprimento de sua missão.  

O trabalho da Vigilância Sanitária é baseado em comunicação e depende da transmissão da 

informação, “que é qualificada como um instrumento modificador da consciência do homem e de 

seu grupo”, (BARRETO,1994) para  sua eficácia. 

Não é mais possível acreditar que os modelos propostos na primeira década de 1900, por 

Oswaldo Cruz4, fincados nos alicerces da coerção sanitária, caracterizados pela autoridade e 

obrigatoriedade de adesão, servirão para os dias atuais. As pessoas precisam ser persuadidas, 

mobilizadas, motivadas para a aderência de práticas sanitárias adequadas que minimizem os riscos à 

saúde, incitem mudanças de comportamento e despertem a consciência sanitária.  

Neste sentido a disseminação de informações através de uma comunicação eficiente pode ser 

o melhor recurso. Em 1997, Teixeira (1997, p.18) destacava que a temática do acesso à informação 

vinha ganhando progressiva importância “uma ótica predominante tem sido a de que a 

disseminação das informações sanitárias possa servir como instrumento de transparência e garantia 

da participação popular nos processos de gestão dos serviços e programas de saúde”. Teixeira 

                                                 
4 Referenciando ações coercitivas como a Revolta da Vacina que aconteceu no Rio de Janeiro, anteriormente citada.  
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menciona um documento produzido pelo Grupo de Trabalho “Informação em saúde e população” 

(ABRASCO/ABEP, 1993) que afirma: 

 

Na definição dos processos de disseminação de informação é fundamental a 

participação dos profissionais das áreas de comunicação e educação, apontando e 

implementando alternativas de meios e linguagem mais adequados aos diferentes 

públicos, previamente definidos no planejamento das ações dessas áreas. 

 
Há anos já se destaca a necessidade de ações de comunicação integradas às da saúde. E a 

Vigilância Sanitária está inserida nesta necessidade. Reconhecida como um componente essencial 

da reforma sanitária, por Ediná Costa em 1993 (1993, p. 443), quando constata sua abrangência e 

salienta que não basta o acesso igualitário aos serviços de saúde, aos produtos e aos insumos, estes 

precisam ser de qualidade, garantida pelo órgão regulador e critica “a Vigilância Sanitária, em 

particular, tem uma atuação ainda débil, isolada e marcadamente cartorial”. Hoje, com os avanços 

da reforma, falamos em integração e intersetorialidade, em vigilância a saúde, em comunicação e 

saúde e em educação sanitária, muita coisa mudou.   

E a Vigilância Sanitária? Será que alguma coisa mudou nestes últimos 10 anos? Ou suas 

ações continuam sendo cartoriais e sua atuação continua débil e isolada? A Vigilância Sanitária já 

reconhece a comunicação como insumo e lhe dá a devida importância? 

Apesar da mudança de enfoque conceitual e da ampliação de seu campo de atuação a 

Vigilância Sanitária ainda é reconhecida pelo seu poder de polícia de fiscalizar, multar, punir, 

advertir, apreender e inutilizar. Essas são atribuições importantes, que visam a garantia da excussão 

das leis e que garantem e asseguram a saúde da população, mas poucos reconhecem as 

características normativas, educativas e instrutivas da Vigilância Sanitária  e essas, é que na 

verdade, são (ou ao menos deveriam ser) as atividades básicas para a formação de uma consciência 

sanitária, e para a garantia das condições saudáveis de vida da população. 

É necessário que haja um reconhecimento do papel conscientizador da Vigilância Sanitária e 

que esta utilize corretamente a comunicação a seu favor para despir-se dos aspectos burocráticos e 

cartoriais e assumir definitivamente sua tarefa de promover e proteger a saúde da população, sem 

perder de vista seus valores que são o conhecimento como fonte de ação, a transparência, a 

cooperação e a responsabilização e atuando sempre como um forte instrumento para a melhoria da 

qualidade de vida da população.  
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4. A VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM VITÓRIA 

 
 

Assim como fizemos um histórico da Vigilância Sanitária no mundo e no Brasil gostaríamos 

de iniciar a exposição sobre o funcionamento da Vigilância Sanitária em Vitória (VISA) com um 

histórico que destacasse desde seu início até os dias atuais, mas na busca de material documental 

para essa elaboração nos deparamos com uma realidade: a ausência de registro de quaisquer eventos 

relacionados com o passado e o presente do setor.  

Apesar da Secretaria  Municipal de Saúde possuir um Centro de Documentação (CEDOC), a 

existência de material histórico sobre a vigilância sanitária é praticamente nula. Em nossa busca 

procuramos vestígios do passado da VISA também na Prefeitura Municipal de Vitória e nas 

principais bibliotecas da cidade, não encontrando material de valor significativo.  

Procuramos então outras fontes de pesquisa e nos deparamos com duas dissertações de 

mestrado auxiliaram na busca de dados sobre a fundação do setor5. Cientes de que para a 

realização do histórico completo teríamos que recorrer a entrevistas com atores integrantes 

do passado da VISA, optamos por realizar esse levantamento em um outro momento, em um 

trabalho que tenha como finalidade única a reconstrução e o registro histórico da VISA em 

Vitória.  

Acreditamos que essa memória merece ser resgatada e registrada, e almejamos executar este 

resgate, mas para o trabalho atual estaremos expondo somente as atividades desenvolvidas e 

algumas informações básicas sobre o setor. 

Salientamos que para a descrição dessas atividades fizemos uma pesquisa documental 

acreditando ser possível encontrar em documentos normas e padronizações das ações de Vigilância 

Sanitária, mas há pouco registro relacionado também com este aspecto. Optamos então por fazer 

observação direta das atividades no intuito de descrevê-las6.  

 
 
4.1 COMO FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE VITÓRIA 

 

                                                 
5 Oliosa, Durvalina Maria Sesari. Municipalização da saúde em Vitória -ES: uma experiência participativa. Fundação 
Oswaldo Cruz, Escola Nacional de Saúde Pública 1999 e Mathias, Hélia Márcia Silva. Vigilância Sanitária no Espírito 
Santo: saberes e práticas. Dissertação de mestrado em atenção à saúde Coletiva centro Biomédico Universidade Federal 
do Espírito Santo 
6 Vale ressaltar que as descrições das atividades executadas também são fruto do conhecimento adquirido nos 08 anos 
de trabalho da pesquisadora na Vigilância Sanitária de Vitória.  
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Vitória, capital do Espírito Santo é um município com cerca de 291.889 habitantes7 e 

aproximadamente 89 km² sendo que destes, apenas uma pequena área é continental e o restante é 

composto por 34 ilhas e divididos em 83 bairros agrupados pela prefeitura em sete regiões 

administrativas, (ANEXO 2) que visam facilitar a descentralização das obras e os serviços de 

manutenção da cidade.8 

Levantamentos realizados por Oliosa (1999) em sua tese de mestrado, dão conta de que as 

ações e serviços de vigilância sanitária no município tiveram início em 1989: 

Iniciada em 1989, a transferência de ações e serviços de saúde em Vitória vem-se 

dando de maneira gradual e progressiva. Em 22 de agosto de 1989, o município 

assina convênio com a Secretaria de Estado da Saúde (SESA) assumindo, de 

forma parcial, as primeiras ações de vigilância sanitária. O objetivo deste 

convênio foi apenas de delimitar atribuições de controle sanitário da venda de 

gêneros alimentícios ao consumidor. 

Em uma cartilha sobre Vigilância Sanitária produzida pela Secretaria Municipal de Saúde de 

Vitória em 1997 (FRANCO, 1997, p.8) podemos encontrar a função da Vigilância que é: 

 

proteger a saúde da população através de ações educativas e fiscalizadoras 

assegurando a qualidade dos produtos e serviços, ambientes de trabalho, 

prevenindo, controlando ou eliminando os fatores adversos, visando a melhoria da 

qualidade de vida da população. O controle sanitário é realizado através de ações 

orientadoras e fiscalizadoras dos produtos, serviços e estabelecimentos, intervindo 

em casos de risco à saúde, buscando a integração do homem com o meio em que 

vive.  

 

E exerce sua função realizando inspeções diariamente através da demanda que pode ser: 

cartorial, denúncias e projetos.  

Demanda Cartorial - A demanda cartorial se dá através da solicitação da abertura de 

processo para emissão do Alvará de Licença Sanitária (ALS) obrigatório para estabelecimentos de 

interesse à saúde. A ausência do documento que habilita o estabelecimento ao funcionamento 

infringe o artigo 52 do Código Sanitário Municipal: “A autoridade sanitária competente poderá 

                                                 
7 Dados do IBGE 2000. http://www.ceturb.gov.br/site/menu_grande-vitoria.php em 28.02.2005 
8 Divisão homologada na Lei 6.077 que regulamenta a organização do município em bairros. No anexo 2 tabela das 
referidas regiões administrativas e os bairros pertencentes a cada uma delas. 
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determinar a interdição parcial ou total do estabelecimento cujas atividades são regulamentadas por 

esta Lei e suas técnicas especiais, quando: o mesmo funcionar sem alvará sanitário” (LEI 4424 de 

15/04/97). 

O Código Sanitário Municipal foi homologado pela lei 4424 de 15 de Abril de 1997 e 

estabelece normas de ordem públicas e de interesse social para a proteção, defesa, promoção, 

prevenção e recuperação da saúde. 

A solicitação do ALS pode acontecer em duas ocasiões: primeira Licença Sanitária e 

Renovação da Licença Sanitária.  

Primeira Licença – O contribuinte se dirige a Secretaria Municipal de Administração e 

Planejamento - SEMAD, para dar entrada no processo de solicitação de alvará de localização. Um 

fiscal9 faz a vistoria e se o estabelecimento for de interesse à saúde o processo é encaminhado para 

o setor de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (VISA) para vistoria. 

Renovação de licença - O contribuinte solicita junto ao protocolo geral da Prefeitura 

Municipal de Vitória a renovação da licença sanitária e o processo é encaminhado para a Vigilância 

Sanitária. Inicia-se o trâmite interno na VISA. A licença deve ser renovada anualmente.  

O processo é recebido no apoio administrativo e é identificado através de uma etiqueta, com 

um número localizador interno, que contém a área a que se destina o processo10, (por exemplo: A 

136/03 é um processo da área de alimento, normas para uso do localizador interno ANEXO 3) e 

depois é cadastrado no Sistema de Informação de Protocolo Administrativo (SIPAD), no Sistema de 

Informação da Vigilância Sanitária (SIVISA) e desde o início do ano de 2005 foi introduzido um 

novo sistema o SISLICENCA.EXE, que serve de base de consulta e geração de relatórios sobre 

licenças e alvarás, guias e relatórios, onde o processo também é cadastrado. Depois é entregue a 

Referência Técnica11 da área a que o processo se destina, que fica responsável por encaminhá- lo 

para vistoria geralmente efetuada por uma dupla de agentes de saúde12.  

A dupla visita o estabelecimento com o processo e uma ficha de inspeção, também chamada 

de roteiro de inspeção, específica para análise dos possíveis riscos, através de pontuação (ANEXO 

4), preenche a ficha respondendo a uma série de perguntas com sim e não que identificam o grau de 

risco que o estabelecimento oferece. Posteriormente orienta o contribuinte verbalmente e através da 

                                                 
9 Funcionário da Vigilância Sanitária que exerce a função de agente de saúde pública e é cedido ao órgão para fazer as 
inspeções e identificar quais estabelecimentos são de interesse à saúde.  
10 A letra na frente do número indica a área a que se destina o processo. A- alimento, CM – consultório médico, CO – 
consultório odontológico, M – medicamento, P -  projeto, V -  veterinário, os número localizados após a barra indicam o 
ano em que o processo entrou na VISA. 
11 Funcionário de nível superior responsável por uma área específica que analisa e julga os processos dando parecer, sua 
formação acadêmica diz respeito a área que atua: nutricionista  na área de alimentos. 
12 Dizemos geralmente porque em alguns casos a própria referência técnica realiza a vistoria com uma dupla de agentes.  
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notificação, que só pode ser lavrada pela autoridade sanitária (agente de saúde), que possui poder 

constituído para tal e deve conter a descrição de todas as orientações dadas verbalmente, o prazo 

para o cumprimento das orientações e o artigo do código que está sendo infringido. 

Após a inspeção a dupla devolve o processo ao setor com um despacho informando a 

referência técnica o prazo para o retorno ao estabelecimento e para a cobrança da notificação. 

Espirado o prazo uma dupla de agentes (que pode ou não ser a mesma que lavrou a notificação) 

retorna ao estabelecimento para cobrar a notificação, em caso do não cumprimento da mesma o 

responsável legal pelo estabelecimento recebe um auto de infração e tem um prazo para dar entrada 

em um recurso, justificando as infrações ou o auto se transforma em multa. Em caso de autuação é 

aberto um outro processo que possui tramitação diferente da notificação (ANEXO 5) .  

Em caso de ausência de irregularidades a dupla de agentes efetua um despacho no processo 

opinando pela liberação do alvará e o encaminha para o aval final da referência técnica, que checa 

os dados do processo, avalia a ficha de inspeção preenchida pela dupla, confere os documentos 

exigidos pela lei nº 4424 e defere, ou não o processo. A avaliação da referência técnica geralmente 

se dá sob as informações fornecidas pelos agentes descritas no processo. É uma avaliação que 

depende da confiança nos dados fornecidos pelos profissionais que efetuaram a vistoria. Em caso de 

dúvidas a referência técnica pode solicitar uma vistoria em conjunto, para ir até o local, avaliar as 

condições sanitárias, mas na maioria das vezes a validação da liberação se dá baseada nas 

informações contidas no processo. 

A avaliação do agente se dá sob forma de inspeção presencial, ou seja, ele constata que no 

momento da inspeção o estabelecimento se encontrava em condições sanitárias que atendem as 

normas vigentes, mas a emissão do ALS não garante que o local sempre estará em  condições 

adequadas, é o que chamamos de avaliação de risco presencial.  

Em caso de deferimento, o processo é encaminhado para o gerente da Vigilância Sanitária 

que defere o despacho da referência técnica e solicita a emissão do Alvará Sanitário. Em caso de 

indeferimento do processo o requerente é informado sobre a negativa e o processo é arquivado, 

como estabelecimentos de interesse à saúde não podem funcionar sem alvará sanitário, o requerente 

é autuado para encerrar suas atividades. Vale ressaltar que todas as visitas seguem o mesmo 

processo supra descrito. 

Demanda de Denúncias - As denúncias podem ser realizadas por qualquer munícipe e a 

identificação denunciante não é obrigatória. As denúncias podem ser efetuadas pelo telefone, 

pessoalmente ou via Internet.  
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Por telefone  - O contribuinte pode entrar em contato através do telefone  da Vigilância 

Sanitária e informar sobre a intenção de fazer uma denúncia. Um funcionário habilitado recebe e 

formaliza o pedido. O documento formalizado é protocolado (como acontece com os processos, nos 

sistemas de informação e com número localizador) é entregue à referência técnica responsável pela 

área a que se destina o processo que designa uma dupla de agentes de saúde para apuração. A partir 

da visita a denúncia pode ser confirmada ou não. Em caso de confirmação, é lavrada a notificação, 

com prazo para retorno e em caso da não confirmação, há o arquivamento. A revelação da 

identidade do denunciante é facultativa e essa informação pertence exclusivamente ao setor que 

deve entrar em contato com o denunciante quando a denúncia for concluída, para informações sobre 

os procedimentos adotados pelo setor.  

Por e-mail - A Prefeitura Municipal de Vitória possui um site oficial com links para as 

secretarias. Na página da Secretaria de Saúde é possível fazer denúncias no endereço eletrônico 

http://www.vitoria.es.gov.br/secretarias/saude/spublica.htm,  que são encaminhadas para o setor 

formalizadas, protocoladas e apuradas.  

Pessoalmente – O denunciante pode ser dirigir ao balcão de atendimento da Vigilância 

Sanitária e informar sobre a intenção de efetuar uma denúncia. Ele será recebido por um 

profissional habilitado que formalizará a denúncia que seguirá o mesmo trâmite descrito 

anteriormente.  

Demanda de Projetos - Os Projetos foram criados com o intuito de intensificar a rotina de 

inspeções sanitárias nos estabelecimentos mais freqüentados do município. Desta forma o controle 

de qualidade dos serviços e produtos oferecidos nestes estabelecimentos estão sob avaliação pelo 

menos uma vez por ano.  

Geralmente os projetos são iniciados com uma grande reunião, onde todos os responsáveis 

pelos estabelecimentos do ramo de atividade do projeto são convidados, para ouvir orientações e 

esclarecer dúvidas. Na reunião é informado o cronograma do projeto que sempre se efetua em duas 

fases. Na primeira o estabelecimento é visitado pela dupla de agentes de saúde que preenche a ficha 

de risco relativa ao ramo de atividade, orienta e estabelece um prazo máximo de 15 dias para 

retorno e cobrança das orientações. 

A ficha preenchida é somada e entregue para a coordenação do projeto que classifica o 

estabelecimento em bom quando a ficha atinge de 80 a 100 pontos, regular quando o somatório 

atinge de 60 a 79 pontos e deficiente quando o estabelecimento não obtém mais de 60 pontos. No 
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caso do estabelecimento ser classificado como deficiente caracteriza um alto risco sanitário, o 

estabelecimento é interditado para que sejam realizadas as adequações. 

A segunda etapa é realizada após o esgotamento do prazo fornecido. É preenchida uma nova 

ficha de inspeção e avaliado o risco, da mesma forma que é feita na primeira fase, ficando desta 

vez, o responsáve l sujeito a punições legais, como auto de infração, caso as irregularidades não 

tenham sido sanadas.  

Geralmente a grande mídia acompanha o desenvolvimento destes projetos divulgando as 

notas fornecidas aos estabelecimentos, a divulgação é feita nos jornais de grande circulação da 

cidade e a população pode ter acesso às notas. A Secretaria Municipal de Saúde também costuma 

divulgar as notas no site.  Os projetos são executados anualmente. 

Projetos existentes na Vigilância Sanitária de Vitória são: 

Projeto Verão: Intensificação da rotina de inspeção sanitária nas barracas e quiosques na 

orla das praias de Camburi e Curva da Jurema. Projeto executado nos primeiros meses do ano, no 

verão. 

Projeto Self-Service : Intensificação da rotina de inspeção sanitária nesse tipo de 

restaurante. Geralmente acontece no segundo semestre do ano. 

Projeto Açougues: Intensificação da rotina de inspeção sanitária em estabelecimentos que 

comercializam carne in natura. 

Projeto Semana Santa: Intensificação da rotina de inspeção sanitária em estabelecimentos 

que comercializam peixes e frutos do mar. Geralmente acontece às vésperas da semana santa.  

Projeto Feiras Livres: Intensificação da rotina de inspeção sanitária em feiras livres. 

Projeto Padarias : Intensificação da rotina de inspeção sanitária em padarias e panificadoras 

da capital. 
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CAPÍTULO II 

 
 

 
A COMUNICAÇÃO USADA NA PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 
 

A las palabras se las lleva el viento. La distancia entre la teoria y la 
prática es muy grande. Y, como siempre la cuenta del desastre la 

tiene que pagar el pueblo. 
Luis Ramiro Beltrán  

 
 

1. Importância da Comunicação na saúde 
 

 

pesar da relação entre a comunicação e a saúde ser antiga, os estudos e a 

produção de conhecimento nesta área são recentes. Nos últimos 15 anos a 

comunicação deixou de ser considerada como um campo apenas prático e passou A 
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a ser objeto de estudo de pesquisadores e teóricos. Inesita de Araújo (2004, p.363) menciona duas 

grandes tendências de estudos ligados à área: 

 

Assim podemos observar hoje  a formação de duas grandes tendências, marcadas 

predominantemente pelo lugar de onde falam seus agentes: uma que pensa e 

produz conhecimentos a partir do locus da saúde e outra cujo ponto de partida é a 

comunicação.  

A primeira tende a reconhecer e localizar os processos de comunicação no 

contexto dos movimentos de saúde e das lutas pela consolidação do SUS; percebe 

a comunicação como condição para a eqüidade, a integralidade e a universalidade 

da saúde; considera o direito à comunicação como indissociável do direito à 

saúde; agenda a comunicação no rol dos requisitos indispensáveis para um efetivo 

controle da sociedade sobre as políticas de saúde questiona os modelos 

hegemônicos centralizadores da palavra e buscam outras possibilidades. O 

interesse pela mídia, aqui aparece subordinado a estes outros, sendo percebida 

como uma das vozes relevantes nos cenários estudados. 

A segunda demarca a mídia como seu objeto preferencial: as estratégias de 

construção dos significados, os dispositivos de construção dos significados, os 

dispositivos de construção dos sentidos, os embates discursivos na mídia impressa, 

audiovisual ou eletrônica. A mídia aqui é o ator principal no cenário da saúde. 

 

Desenvolvemos este estudo pautado na visão da primeira corrente. Compartilhamos do 

entendimento da comunicação como um direito indispensável na questão da saúde. Abominamos os 

modelos hegemônicos, centralizadores, opressivos e acreditamos que esta não é a melhor forma de 

despertar consciência sanitária e de disseminar noções de saúde, esses modelos não combinam com 

a proposta atual de saúde que pretendemos viver no Brasil.  

Desde as mudanças ocorridas com a reforma sanitária e as conquistas obtidas no legislativo, 

a saúde do país vem passando por transformações que atingem planos políticos, econômicos, 

ideológicos, tecnológicos e cognitivos. Há uma tentativa de construir um novo paradigma para a 

saúde calcado no otimismo proposto pela reforma, que incluem novas práticas sanitárias e a 

necessidade de mudança cultural. A tendência de substituição de ações punitivas e coercitivas por 

ações educativas e preventivas é cada vez mais visível. Atualmente vivenciamos esta transição onde 

a promoção da saúde passa a ser considerada base para as políticas sanitárias de vários países da 
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América Latina incluindo o Brasil e essas iniciativas recebem o apoio integral da Organização Pan 

Americana de Saúde (OPAS).  

 A comunicação passa a ser incorporada às ações de saúde como atributo decisivo e 

indispensável como explica o boliviano Luis Ramiro Beltrán (2000, p. 144):  

 

Advirto que colocar em vigor a política de promoção da saúde requer combinar 

fatores diversos mas, complementares como legislação, medidas fiscais, sistema 

tributário e mudança de organização. Eu atribuo a comunicação importância 

decisiva para sua execução (tradução nossa). 

 

 A importância que Beltrán atribui a comunicação em saúde aliada ao modelo 

desenvolvimentista proposto pelo educador Paulo Freire na década de 1960, minimizando a 

verticalidade e entendendo a comunicação como um processo de troca simbólica, no qual os papéis 

do falante e do ouvinte são intercambiáveis, são as bases para a implantação integral da promoção e 

do despertar dos hábitos de vida saudáveis da população. 

 A proposta de Freire busca uma educação libertadora baseada em uma relação dialógica que 

impede a sobreposição de um saber pelo outro e rompe com o modelo comunicacional proposto por 

Lasswell que entendia o receptor como uma caixa vazia capaz responder os estímulos do emissor 

(CYRINO, CYRINO, 1997, p.159). Freire não vê o processo de comunicação de forma linear e 

simétrica em que o poder do emissor prevalece sobre o receptor. O receptor não é, e está longe de 

ser, um indivíduo automatizado que absorve toda e qualquer informação de forma incondicional. 

 Um grande exemplo da idéia que estamos defendendo aqui é o caso Los Molinas  citado por 

Arquimedes Pessoni (2005, p. 46) em sua tese de doutoramento: 

 

De forma resumida o caso Los Molinas mostrava o fracasso da agência de saúde 

pública do governo peruano para fazer com que a população do vilarejo de 200 

famílias de uma região costeira do Peru, denominada Los Molinas, adotasse novas 

normas de comportamento saudáveis. A proposta da campanha governamental – 

que durou dois anos – era que os habitantes do local adotassem o consumo da 

água fervida para diminuir o risco de propagar o tifo, doença presente no local, por 

diversos motivos, entre eles o uso da água da irrigação para beber.  

Ao término da campanha, apenas 5% das famílias haviam adotado o consumo de 

água fervida, o que representou um fracasso para as autoridades de saúde local. As 

razões do insucesso apontaram para problemas culturais na adoção da nova 



   45 

conduta: a tradição do local ligava comidas quentes com doença. A água fervida 

torna a água “menos fria” e, portanto própria apenas para pessoas doentes. Mas se 

o indivíduo não estivesse doente, pelas normas locais, da tribo indígena à qual 

pertenciam as famílias, ele estaria proibido de consumir água fervida.  

Segundo o caso relatado, as autoridades responsáveis pela  campanha deixaram de 

lado o fator cultural presente não só na população peruana, mas em diversos países 

da América Latina, África e Ásia, e condenaram ao fracasso a ação de prevenção 

contra doenças causadas pela água em los Molinas.  

 

 Pessoni (2005, p. 48) conclui ainda que “entender os moradores de Los Molinos apenas 

como objeto, sem levar em conta seus valores teve como resultado a não assimilação do novo 

comportamento proposto, o que confirma nossa defesa de que o receptor é parte fundamental no 

processo comunicativo e não deve ser, de forma alguma, submetido a imposições trazidas por 

nenhum tipo de mensagem”.  

Leonardo Boff (1997, p.11), em A águia e a Galinha deixa claro o papel de co-autor que o 

receptor exerce no processo de comunicação: 

 

Ler signif ica reler e compreender, interpretar. Cada um lê com os olhos que tem. E 

interpreta a partir de onde os pés pisam.Todo ponto de vista é avista de um ponto. 

Para entender como alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual é 

sua visão de mundo. Isso faz da leitura sempre uma releitura. A cabeça pensa a 

partir de onde os pés pisam. Para compreender, é essencial conhecer o lugar social 

de quem olha. Vale dizer: como alguém vive, com quem convive, que 

experiências tem, em que trabalha, que desejos alimenta, como assume os drama 

da vida e da morte e que esperanças o animam. Isso faz da compreensão sempre 

uma interpretação. Sendo assim, fica evidente que cada leitor é co-autor. Porque 

cada um lê e relê com os olhos que tem. Porque compreende e interpreta a partir 

do mundo que habita. 

 

Entendamos ler como decodificar a mensagem, “cada um lê com os olhos que tem” (BOFF, 

1997); se relevarmos a importância desta decodificação e acreditarmos que as ações de 

comunicação utilizadas pela Vigilância Sanitária devem ser persuasoras, homogeinizadoras e 
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massificadoras; se continuarmos a fomentar o conceito da indústria cultural13, sabiamente criticado 

pela Escola de Frankfurt, nas práticas sanitárias, não alcançaremos o nível de saúde que se almeja 

ter no país. 

Paulo Freire entende dois aspectos fundamentais como ponto de partida para a 

conscientização: a problematizarão e o diálogo. “O diálogo não é um meio de persuasão, ou 

estratégia de convencimento de manipulação, mas uma relação, uma comunicação, um intercâmbio 

de mensagens de poder e de uma visão geral do processo social” e é imbuído deste conceito que o 

trabalho da Vigilância deve ser executado (FREIRE, 1975). 

Concordamos com Gauderer (1996) que “a informação liberta o indivíduo das trevas da 

ignorância, já a desinformação perpetua o claustro. A informação é a base do julgamento e da 

ponderação, diminui a margem de erro e  aumenta os acertos” e questionamos: se a importância das 

ações de orientação e prevenção prevalecem na Vigilância Sanitária, por que existe tanta exposição 

ao risco? Por que tantos produtos apreendidos, tantas multas lavradas? 

Acreditamos que a minimização dessa problemática é possível quando a autoridade sanitária 

se despe do poder de polícia, adquirido por lei, e se veste de comunicador. “E a educação é 

comunicação é o diálogo” (FREIRE, 1975, p.22). Melhora quando a autoridade emissora de 

mensagens persuasivas e altivas vislumbra a importância do diálogo e se torna completa quando a 

mensagem é enviada para um transmissor imbuído de cidadania e dotado de entendimento 

suficiente para reconhecer a importância do papel da Vigilância Sanitária e das informações que 

recebe dela.  

Na democracia atual não há mais lugar para as imposições e os distanciamentos impostos 

pelo entendimento descrito por Marilena Chauí (1995), como a ideologia da competência:   

 

aceita-se a ideologia da competência, a partir da idéia de que há, na sociedade, os 

que sabem e os que não sabem, que os primeiros são competentes e têm o direito 

de mandar e de exercer poderes, enquanto os demais são incompetentes, devendo 

obedecer e ser mandados. A sociedade é dirigida e comandada pelos que sabem e 

os demais devem executar as tarefas que lhes são ordenadas. 

 

Cremos que o uso da comunicação adequada minimiza essa distância de mandar e ser 

mandado, de competentes e incompetentes, de ordem e obediência. O doutrinamento sanitário está 
                                                 
13 Estudiosos como os frankfurtianos questionam um sistema que ao homem o direito à própria vida: biológica, social, 
intelectual, política, econômica etc. Criticam a indústria cultural que é usada para manipulação das massas e para matar, 
na raiz, as legítimas manifestações culturais dos seres sociais e tornando o homem uma peça sem importância da 
máquina pública.  
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além do mero cumprimento de ordens, o receptor das mensagens emitidas deve, antes de executá- la, 

compreender o real sentido da informação, para colocá-la em prática, não obedientemente, mas 

conscientemente.  

Acreditamos na necessidade de discutir e valorizar a importância da comunicação no 

cotidiano dos profissionais de saúde. Neste ponto concordamos com as idéias propostas por Inesita 

Araújo (2003, p. 169) sobre a “competência” para falar. Segundo ela “a competência lingüística se 

exerce desigualmente, é monopolizada por alguns e outros são despossuídos em graus variados e 

essas desigualdades se manifestam nas trocas cotidianas”.  

Se entendemos a informação e a comunicação como parte primordial e indispensável das 

ações promocionais de saúde fomos movidos pelo desejo de elucidar, através desta pesquisa, se os 

atores envolvidos no processo de comunicação utilizado pela Vigilância Sanitária de Vitória estão 

satisfeitos com a forma e o nível de informações que são disponibilizados. 

Na avaliação o estado da arte relacionada ao tema descobrimos que os estudo acadêmicos 

sobre comunicação e saúde e até mesmo sobre Vigilância Sanitária têm sido cada vez mais 

freqüentes e elucidativos, mas pouco tem se pesquisado sobre a prática cotidiana da saúde e sobre o 

espaço que a comunicação ocupa nas ações da Vigilância Sanitária, apesar de haver uma forte 

tendência no aumento de pesquisas práticas sobre o assunto. 

As leituras nos remeteram a uma aproximação com textos sobre comunicação e saúde, não 

somente do Brasil, mas de outros países que apresentaram realidades parecidas com a de nosso país 

(atualmente em desenvolvimento). Também nos aproximamos dos estudos e das conquistas obtidas 

com os avanços científicos na área de comunicação social na América Latina nas últimas décadas. 

Os Estudos Comunicacionais Latino-Americanos, que já contam com um referencial teórico 

consistente, nos auxiliaram no desenvolvimento de nossa pesquisa de forma mais próxima do que 

algumas referências tradicionais como os Europeus e Norte-Americanos, que apesar de 

fundamentais, se distanciam de nossa realidade atual.   

Em sua tese de doutoramento Gobbi (2002, p.79) menciona a critica de alguns teóricos 

em relação ao uso irrestrito das teorias Norte Americanas, muitas vezes pouco aplicáveis em 

países da América Latina e diz:  

 

Diante disso, a conclusão óbvia era que a pesquisa em Comunicação na 

América Latina foi dominada por modelos conceituais forâneos, procedentes 

principalmente dos Estados Unidos. Desta forma, tornou-se possível afirmar 
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que faltou aos pesquisadores Latino-Americanos formular conceitos e teorias 

que tivessem raízes na experiência particular da vida e da região .  

 

Mas essa realidade tem mudado e no contexto latino-americano, têm-se produzido gerações 

de pesquisadores em comunicação preocupados com problemas reais, exalta Barbosa (Apud Gobbi 

2002, p. 27) e no campo da saúde, há cada vez mais esforços e iniciativas voltadas para a produção 

de reflexões sobre o campo da comunicação mediante a produção de mapeamentos de 

documentação produzida ao longo dos anos e identificação de matrizes comunicacionais que 

subsidiam as práticas (FAUSTO NETO, 1995 p. 270) e é neste aspecto que esta pesquisa está 

inserida.  

O desejo de elucidar os impasses comunicacionais da prática da Vigilância Sanitária de 

Vitória que motivou a realização deste estudo encontrou referências de pesquisadores da América 

Latina com posicionamentos semelhantes que reforçam e consolidam as idéias que pretendemos 

desenvolver. 

Compartilhamos do pensamento de Antônio Fausto Neto (1995) que acredita não ser mais 

possível adotar como referencial o marco teórico da comunicação e as modalidades clássicas. Faz-

se necessária à adoção de novos paradigmas e novos modelos que privilegiam multiplicidades de 

conceitos.  

Para auxiliar o trabalho com definições e conceitos sobre a Vigilância Sanitária no Brasil foi 

efetuada uma pesquisa documental sobre o tema e encontramos uma publicação da Fundação Uni e 

do Laboratório de Educação e Comunicação em Saúde da Faculdade de Medicina de Botucatu – 

UNESP, voltada à articulação das ciências da saúde com as humanas especialmente comunicação, 

educação e formação universitária. Nesta publicação vários artigos auxiliaram na elucidação de 

questões atuais sobre o assunto.  

Houve a necessidade da busca de referências da área do sanitarismo que auxiliaram no 

entendimento do funcionamento atual da saúde e das propostas da reforma que ainda não estão 

ocorrendo na prática. Nomes como Davi Capistrano, Sérgio Arouca, Fernando Lefèvre, Eugênio 

Vilaça Mendes foram fundamentais para a revisão de literatura. No setor de Vigilância Sanitária e 

comunicação foram utilizadas como fontes Ediná Costa, Inesita Araújo, Suely Rozenfeld, Sue ly 

Dallari, Dalmo Dallari, Patrícia Lucchese, Geraldo Lucchese, Áurea Rocha Pitta, Durvalina Maria 

Oliosa. Na área de comunicação e saúde as fontes utilizadas foram Bernardo Kuscinsky, Isaac 
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Epstein, José Marques de Mello e Wilson Bueno. Nos estudos Latino-Americanos encontramos 

respaldo em Martín-Barbero, Luis Ramiro Beltrán, Bernardo Toro, Escamilla Gómez, entre outros.  

Durante o desenvolvimento de nosso trabalho se faz claro o pensamento de que apesar das 

conquistas democráticas que a saúde brasileira alcançou, a crise no setor existe e ignorá- la seria um 

erro grave. Utilizamos os pensamentos de Kuhn (2001) que vê na crise a pré-condição necessária 

para a emergência de novas teorias. Não que nosso trabalho tenha encontrado uma teoria capaz de 

superar a crise sanitária que o país enfrenta, mas propomos um novo olhar que direciona a avaliação 

para os problemas comunicacionais, que uma vez vistos como integrantes dos problemas de saúde, 

podem ser minimizados aumentando assim a possibilidade de acertos e o abrandamento da crise.  

A crise na saúde não é exclusiva no Brasil, a saúde mundial está em crise. Mas à brasileira 

costumamos atribuir problemas de ordem econômica. A ausência de verba acaba sendo justificativa 

para aceitarmos situações inadmissíveis e convivermos com mortes desnecessárias. Segundo 

Carlyle Guerra de Macedo14 “com os mesmos recursos que o Brasil gasta hoje, mas organizando-os 

melhor, seria possível evitar 700.000 mortes desnecessárias que ocorrem, a cada ano, em nosso 

país” (apud VILAÇA MENDES,1999,p.99). 
 Falaremos da crise, mas não como críticos passivos, porque participamos da corrente 

estruturalista15 e compartilhamos da idéia de Eugênio Vilaça Mendes (1999) em Uma Agenda para 

Saúde, de que o sistema de saúde atual é prisioneiro de grupos de interesses, que leva à ausência de 

objetivos e à pobreza de resultados sanitários. 

Comungamos da opinião dos racionalistas que entendem que o sistema pode ser controlado 

por contenção de custos, a racionalização é fundamental para a reestruturação do sistema, mas nós, 

como estruturalistas acreditamos que a crise só será efetivamente resolvida mediante a 

transformação da prática sanitária vigente, e ressaltamos que a comunicação é um instrumento 

fundamental para o alcance das melhorias no setor da saúde. Discordamos completamente dos 

incrementalistas que acreditam que o problema é exclusivamente atribuído à falta de verba no setor. 

Alternativas preventivas, relacionadas com a difusão de informações e a comunicação 

podem, comprovadamente, diminuir os impactos causados pelos problemas de saúde no país.  

                                                 
14 Diretor emérito da Organização Pan-Americana da saúde. I Congresso Internacional de Secretários Municipais de 
Saúde das Américas, Fortaleza, 1995.  
15 Vilaça explica a existência de três correntes de pensamentos distintos sobre a crise da saúde: incrementalista, 
racionalista e estruturalista. Os incrementalistas acreditam que a crise decorre do baixo nível de recursos investidos em 
saúde, os racionalistas acreditam que somente canalizando o esforço para controlar as irracionalidades do sistema é que 
será possível minimizar as insuficiências e superar a crise e por fim, os estruturalistas que atribui a crise a 
impossibilidade de conciliar o conflito entre as forças expansivas do sistema de saúde com seus mecanismos de 
controle, esta linha não anula a racionalista e nem desmerece a necessidade de incrementos para melhoria da saúde, mas 
não acreditam que o problema seja só este.  
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A comunicação e a educação em saúde são de fundamental importância para as 

ações de Vigilância, tanto pela democratização do conhecimento, quanto pelo 

caráter pedagógico dos atos administrativos. Quando se baseiam no diálogo, as 

práticas desse campo contribuem para a construção da consciência sanitária, 

dando aos cidadãos meios de defesa contra inúmeros riscos, e contra práticas 

nocivas do sistema produtivo, na busca incessante pelo lucro. (COSTA, 2000, 

p.18). 

Evidências acumuladas internacionalmente robustecem a hipótese de que quanto 

melhor e mais intensa for a comunicação coletiva sobre as questões da saúde 

pública, menor será o dispêndio estatal com rede hospitalar e outros recursos de 

natureza curativa. A informação adequada, precisa e eficaz pode desempenhar 

papel eminentemente preventivo racionalizando a contabilidade comunitária  

(MARQUES  DE MELO, 2001, p.18). 

 

O problema está justamente na baixa qualidade da comunicação exercida no setor saúde no 

Brasil, gasta-se muito com medicina curativa porque investe-se pouco na educação em saúde, 

“comunicamos pouco e mal no campo da saúde pública” (BEJZMAN, 1991, p.34) é deste principio 

que partimos para analisar o processo de comunicação utilizado pela Vigilância Sanitária de Vitória.  

A função da Vigilância Sanitária no processo de busca à saúde é impar, é dela a 

responsabilidade de conscientizar a população, através da comunicação em saúde, mas o que tem 

acontecido, na verdade, é um doutrinamento muitas vezes baseado em punições. Prevalece no país 

uma visão distorcida das atividades realizadas pela Vigilância Sanitária. Reducionistas limitam a 

atividade exercida ao Poder de Polícia e a fiscalização, e apesar destes não serem seus objetivos 

principais, é o que impera tanto na visão popular, quanto na dos profissionais de saúde. 

Saber qual é a importância que se tem dado ao assunto, que imagem tem a Vigilância 

Sanitária de Vitória, destacar possíveis ruídos na comunicação com a população, detectar as 

conseqüências dos processos comunicativos ineficazes, enfim, efetivar uma pesquisa que possa 

beneficiar, através de seus resultados, não somente os munícipes de Vitória atingidos pela ação da 

Vigilância Sanitária, mas também vigilâncias sanitárias de outros municípios que poderão ter acesso 

às conclusões da pesquisa e utilizar tais informações em seu benefício são as justificativas para a 

escolha do tema.  
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Não há dúvidas de que o tema é relevante. Há atualmente no país uma ampla discussão 

sobre a importância da comunicação no setor de saúde, como explica Maria Helena Weber (1995, p. 

154) : 

 

Ainda que muito recente a discussão do binômio saúde + comunicação, do seu 

entendimento depende a qualidade de vida da população e a possível prevenção 

contra as doenças. Fazer comunicação exige procedimentos e decisões radicais, se 

o objetivo for realmente, comunicar, ou seja interagir, difundir e marcar 

conceitualmente, influindo na memorização dos sujeitos receptores para gerar 

atitudes concretas e opiniões positivas.  

 
Durante muito tempo predominou o entendimento de que saúde era sinônimo de ausência de 

doenças físicas e mentais e os serviços privilegiaram na sua organização a atenção curativa. Hoje a 

definição do conceito é ampliada “saúde é o completo bem-estar físico, mental e social do ser 

humano” 16 e não a simples ausência de doença, e essa recente visão demonstra que ao pensar em 

saúde atualmente é indispensável considerar a importância de ações intersetoriais e 

interdisciplinares para o alcance de condições de vida saudável.  

O fato é que a realidade de exposição ao risco e as falhas do exercício de Vigilância não são 

recentes. Como está estabelecido no conhecido Teorema de Rose - um dos mais importantes 

insights da saúde pública moderna - "um grande número de pessoas expostas a um pequeno risco 

pode gerar mais casos que um pequeno número de expostos ainda que a um grande risco". Ou, 

tomando-se em conta o "continuum" do risco, pode-se afirmar que mesmo um pequeno e quase 

imperceptível incremento na saúde de toda a população (incluindo aqueles expostos a baixo risco) 

trará maiores ganhos para toda a sociedade do que incrementos muito importantes e perceptíveis na 

saúde e qualidade de vida de uma minoria de indivíduos em alto risco (BUSS, 2005). 

Um exemplo dos riscos a que estamos expostos encontramos em trechos de um artigo 

publicado no O Estado de S. Paulo, por um famoso articulista: 

 

As nossas crianças chupam balas coloridas com tintas minerais nocivas à saúde e 

comem chocolate onde a manteiga é substituída por margarina de algodão. A 

marmelada é feita de xuxú, banana podre, um sexto de marmelo e tinta de urucu. 

A goiabada segue a trilha da sua irmã. Massa de tomate chega a provocar 

                                                 
16 Definição da Organização Mundial de Saúde. Disponível no site: 
http://www.opas.org.br/mostrant.cfm?codigodest=195 pesquisa em 28.02.2005.  
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pilheiras: leva abóbora, xuxú, pimentão, óleo de algodão e as vezes até tomate. 

Conforme o acondicionamento serve indistintamente de massa para uso culinário 

ou de graxa para sapatos amarelos. Há um grande comercio de garrafas vazias 

com os rótulos perfeitos; vidros vazios de perfumes de boa marca são pagos a 2 e 

3 mil réis. O sabão leva argila e taguá. Há pó de arroz para uso de toucador 

preparado com sais de chumbo. Há cigarros feitos com fumo lavado em gasolina e 

outros em cozimento de papoulas. Há artefatos de folha de Flandres estanhados 

com liga em que o chumbo entra na proporção de 20% quando o limite da 

tolerância é 10. Há loucas vidradas com minium, o venenosissimo oxido de 

chumbo. Em material de drogas é bom nem falar. Iodofórmio adulterado com flor 

de enxofre. Emetina fabricada com sais de quina. Quinino e aspirina feitos com 

lactose. Óleos minerais e medicinais clarificados com acido sulfúrico 

impurissimo, contendo arsênico. E, cumulo, 914 em ampolas que não passa de 

finíssimo fubá de milho amarelo. S. Paulo virou o paraiso da fraude 

bromatologica. Indefesa como está a cidade, confiada como está a fiscalização a 

uns fiscais que fiscalizam para si, os desalmados envenenam-nos por todas as vias 

e amontoam fortunas colossais á custa da saúde alheia. São duas coisas que arre! 

Valem a pena falsificar e fiscalizar 17 [sic]. 

 

Curioso e instigante o texto nos parece atual, senão pelas grafias estranhas e pelo uso da 

palavra réis. A realidade é que é dura. Este é um artigo escrito por Monteiro Lobato (1972) em 

1918. Passado quase um século, apesar dos avanços tecnológicos e das conquistas obtidas com a 

constituição de 1988 e com a Reforma Sanitária, ainda nos sentimos indefesos e reféns dos 

desalmados que continuam a nos envenenar e a brincar com nossa saúde.  

Fiscalizar vale a pena, mas não da maneira irônica que o sábio Lobato coloca, fiscalizar vale 

a pena dentro dos preceitos estabelecidos por lei para a atividade da Vigilância Sanitária, fiscalizar 

vale a pena quando o objetivo é a proteção, a prevenção e a promoção da saúde da população, 

utilizando a comunicação como instrumento de imunização.  

 
 
2. Cidadania e saúde 
 

Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, 
 qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim  

Chico Xavier 
                                                 
17 As peculiaridades gráficas fazem parte da publicação original.  
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As mudanças que o Brasil vêm sofrendo são frutos da conscientização da importância da 

cidadania para o país. As conquis tas na área da saúde derivam dos movimentos de alcance da 

cidadania. Para Dalmo Dallari “a cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a 

possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Quem não tem cidadania 

está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando numa posição de 

inferioridade dentro do grupo social” (1998, p.14). 

 No Brasil ainda estamos engatinhando na busca pela cidadania. Avanços importantes já 

foram obtidos com a Constituição de 1988 que assegurou direitos e ampliou bastante o conceito da 

cidadania prevendo inclusive a participação obrigatória de representantes da comunidade em órgãos 

de consulta e decisões sobre os diretos da criança e do adolescente, bem como na área da educação 

e da saúde.  

A Lei Orgânica da Saúde 8080/90 em seu capítulo II Art 7º  inciso VIII, (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2005), prevê: 

 

As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou 

conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de 

acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo 

ainda aos seguintes princípios: 

(...) VIII – participação da comunidade.  

 

Mas a população precisa tomar consciência desse direito adquirido.  

Infelizmente ainda predomina no país a visão retrógrada de que cidadania é votar de forma 

obrigatória, pagar impostos e cumprir com os deveres. Falta mobilização social. Falta tomar 

consciência de que o público não é gratuito, que custa muito caro e quem paga é a própria 

população que deve, através do exercício de sua cidadania, exigir qualidade nos serviços oferecidos 

pelos governos, principalmente quando o assunto é saúde. 

No setor da saúde as conquistas na luta pela melhoria são muitas apesar de serem pouco 

aproveitadas na prática. Uma delas foi a Conferência Internacional realizada em setembro de 1978, 

na cidade de Alma-Ata, promovida pela Organização Mundial da Saúde e pelo Fundo das Nações 

Unidas para Infância. A conferência, que foi precedida de dois anos de estudos e reuniões em vários 

países, tinha o objetivo de levantar a experiência mundial sobre os cuidados primários da saúde, 

definir o papel dos governos em relação ao assunto e formular recomendações para o 

desenvolvimento de programas nacionais e internacionais nesse campo. 
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Na conferência foi elaborada uma declaração18 que destaca a responsabilidade de cada um 

pela saúde, o direito humano fundamental ao mais alto nível possível de saúde e a meta social 

mundial prevista para ser alcançada em 2000 e infelizmente não atendida.  

Em 1978 já se destacava a importância da prevenção, do controle, da educação, do 

treinamento de agentes comunitários e da participação popular. Em 1986 em Ottawa, Canadá 

durante a Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde foi elaborada uma carta de 

intenções19 que definiu promoção à saúde: 

 

(...) o processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua 

qualidade de vida e saúde, incluindo maior participação no controle desse 

processo. Para atingir um estado de completo bem-estar físico, mental e social, os 

indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e 

modificar favoravelmente o meio ambiente (...). Assim, a promoção à saúde não é 

responsabilidade exclusiva do setor da saúde, e vai para além de um estilo de vida 

saudável, na direção de um bem-estar global.  

 
 

Em outras conferências foram discutidos e aprofundados os conceitos de promoção à saúde 

e a importância da educação em saúde e novas declarações foram formuladas. Depois da VIII 

Conferência Nacional de Saúde a conquista: o direito à saúde foi incluído na Constituição Brasileira 

de 1988, no Art. 5º, inciso 33: “A saúde é um direito de todos dever do Estado, garantindo mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco à doença e de outros agravos e o acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 

Em 1991 na Conferência de Sundsvall, na Suécia, os participantes reconheceram que a 

educação é um direito humano básico é um elemento chave para realizar as mudanças políticas, 

econômicas e sociais necessárias para tornar a saúde possível para todos. Na Conferência de 

Bogotá, Colômbia, 1992, a declaração formulada reforçou a crítica à organização dos serviços de 

saúde reafirmando sua responsabilidade no desenvolvimento de ações de promoção, além da oferta 

de serviços clínicos e de urgência.        

O setor de saúde passou por mudanças significativas com o advento da Lei 8080 de 19 de 

setembro de 1990 – Lei do Sistema Único de Saúde, que enfoca a descentralização político 

administrativa e propôs um reordenamento nas três esferas da administração pública – Federal, 

                                                 
18 Declaração disponível no site: http://www.opas.org.br/coletiva/uploadArq/Alma-Ata.pdf  em 28.02.2005 
19 Disponível no site http://www.uncnet.br/www2/mestrado/carta.pdf  em 28.02.2005 
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Estadual e Municipal; com a Lei 8.142 que garantiu a participação popular e com as NOB’s (Norma 

Operacional Básica) que foram instrumentos jurídicos criados pelo Ministério da Saúde que 

definem diretrizes e estabelecem estratégias para a operalização do sistema. 

A NOB/91 equiparou prestadores públicos e privados. A NOB/93 apontou caminhos para a 

efetivação da descentralização. A NOB/96 caracterizou a responsabilidade sanitária de cada gestor 

em dar atenção à saúde dos seus munícipes, definiu a forma de financiamento das ações de 

assistência hospitalar e ambulatorial, estabeleceu mecanismos de transferência de recursos e propôs 

o Piso da Atenção Básica (PAB) e o incentivo a programas como o Programa de Saúde da família 

(PSF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Era a efetivação da 

descentralização. 

Com a descentralização aumentou a importância da participação popular e o trabalho da 

vigilância sanitária depende e muito do apoio populacional. As mudanças só acontecerão 

efetivamente quando o profissional de saúde assumir efetivamente seu papel de comunicador social 

e se despir das atitudes puramente tecnológicas, que caracterizam um modelo falido (BERTOCHI 

2001, p.11) e através da comunicação incentivar a mobilização social, o accountability20 

populacional e o despertar da consciência sanitária. Ações de vigilância sanitária sem a participação 

efetiva da população são ineficazes.  

E é por esse motivo que a pesquisa tem como fonte para a coleta de dados a população para 

quem o órgão está disponibilizando a informação, ela é o termômetro que indicará se os direitos aos 

serviços de promoção de saúde estão de fato sendo oferecidos da melhor forma.  

 

Como afirma Buss embora o termo promoção da saúde tenha sido inicialmente 

usado para caracterizar um nível de atenção da medicina preventiva seu 

significado foi mudando ao longo do tempo(...) passando a representar, mais 

recentemente, um enfoque político e técnico em torno do processo saúde-doença-

cuidado (LEFÈVRE, 2001.p.530). 

 

Efetivar o direito à saúde adquirido por lei depende de políticas públicas que ofereçam a 

população acesso universal baseado na eqüidade, promoção e proteção à saúde. Se o objetivo da 

Vigilância Sanitária é promover e proteger a saúde oferecendo à população educação sanitária e se a 

                                                 
20 Entendemos accountability como a obrigação que as pessoas e organizações têm em prestar contas dos resultados de 
sua responsabilidade que decorrem de uma delegação de poder. Acreditamos que alguns padrões burocráticos de 
accountability podem garantir o bom desenvolvimento de funções governamentais, mas outros dependem da ação 
popular para sua garantia e o efetivo controle, neste casos, dependem da fiscalização da população, que só poderá 
exercer sua responsabilidade se bem informada e organizada.  
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promoção da saúde depende da transmissão da informação adequada, é direito público, mister é 

analisar todo esse processo através da proposta desta pesquisa.  

Precisamos entender que a estrutura Panotptica proposta por Foucault (1979) em que o 

sistema de vigilância é ininterrupto e ameaçador já não encontra mais espaço dentro da organização 

da sociedade moderna que, ao invés de vigiada, deve passar a participar ativamente do controle das 

irregularidades de forma ativa e participativa, vigiando também.  

É direito da população, garantido por lei o acesso a informações, ao agente de saúde cabe 

fornecer orientações e informações claras porque o papel exercido por ele, na adesão da população a 

ações de prevenção a saúde, é relevante. Relevante, mas ingrato. “Transformar a linguagem 

científica em popular e vice-versa, é tarefa árdua e muitas vezes ingrata para o emissor” 

(LOVATTO, 2001, p. 51). A adesão à mudança de comportamento sanitário depende da eficácia da 

transmissão das mensagens. O impacto positivo e duradouro das ações de saúde pública depende do 

nível de informação, de conscientização e de participação popular (RABELLO, 2000). A 

comunicação adequada promove essa conscientização e estimula o compromisso pessoal com ações 

que podem transformar a saúde pública no Brasil.  

  

3. O despertar da Consciência Sanitária 

 

O que nos motiva o engajamento com estudos relacionados a comunicação é o entendimento 

de que a informação é a base para quaisquer ações relacionados com a cidadania e com o despertar 

da consciência sanitária. Sem um instrumento eficaz de comunicação estas ações se tornam 

impossíveis. E, apesar de, para nós essa relação ter uma dependência inegável, para muitos o 

reconhecimento da presença indispensável da comunicação na área da saúde ainda não é clara.  

Beringuer (1978) afirma que a tomada da consciência de que a saúde é um direito da pessoa 

e um interesse da comunidade é o primeiro passo na conquista dos direitos à saúde, ele afirma ainda 

“consciência sanitária é o conhecimento de que a saúde é um direito de todos e que deve-se lutar 

sempre para ampliar tal direito, na medida que não é algo garantido para sempre”. Ao nosso ver, 

para que este processo se estabeleça é preciso que a população esteja ciente de que sua participação 

na garantia da saúde coletiva é responsabilidade individual e depende da formação da consciência 

sanitária e da participação popula r.  
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Mas o que fazer para despertar a consciência sanitária e estimular a participação da 

sociedade na garantia deste direito? 

Sueli Dallari (2005) garante que o caminho é basicamente a conscientização dos indivíduos: 

A população consciente sobre tudo que é saúde é quem vai reivindicar, organizar-

se para lutar pela saúde. E o Estado vai responder à reivindicação sanitária. A 

população precisa estar consciente a se organizar para conseguir que o Estado 

responda a essa luta organizada na área específica. Ora, o Estado tem a obrigação 

de oferecer serviços acessíveis a toda a população e serviços que resolvam o 

problema, serviços eficazes, eficientes. Deve-se lutar pela responsabilização do 

Estado em todos os aspectos da saúde, e não apenas numa área específica, uma 

vez que a saúde envolve também aspectos individuais. É necessária então a 

conscientização do indivíduo por meio de uma atividade muito séria, constante, de 

educação sanitária. Como a saúde envolve também aspectos de desenvolvimento, 

como o nível de saúde que seu desenvolvimento econômico permita. Necessita-se 

portanto, da conscientização da população para garantir o direito à saúde, fazendo 

com que ela participe na orientação do desenvolvimento para que ela envolva o 

direito à saúde. 

 

 Estamos então diante de um impasse. Se a conscientização sanitária se dá através da 

educação sanitária de quem é a responsabilidade de educar?  

 Para Bosi (1994) a construção gradual de uma consciência sanitária alimenta-se de 

experiências vivenciadas na realidade cotidiana e, para ela, falar em construção da cidadania e em 

participação popular como exercício de direitos no campo da saúde, pede uma reflexão sobre à 

prática dos profissionais do setor da saúde e suas atuações no despertar desta conscientização.  

 O exercício da cidadania e da busca pelos direitos não se estabelece sem que haja 

informação. Bobio (1992) defende esse direito: “o cidadão deve ‘saber’, ou pelo menos deve ser 

colocado em condição de saber”. Barreto (1994) qualifica a transmissão da informação como um 

instrumento modificador da consciência do homem e de seu grupo e a estas afirmações 

acrescentamos as de Souza (1996):  

 

Quanto mais informada uma pessoa, mais opção e escolhas terá, 

conseqüentemente mais livre irá se sentir, pois a informação liberta o 

indivíduo das trevas da ignorância, já a desinformação perpetua o claustro. A 

informação é a base de decisão, do julgamento e da ponderação. É com ela 

que aprendemos e podemos questionar, levantarmos novas hipóteses e 
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possibilidades diminuindo conseqüentemente a margem de erro e 

aumentando os acertos (SOUZA, apud NASCIMENTO,1996, p.38). 

Mas informação pela informação não basta. Informar bem significa 

democratizar os conteúdos, apresentar democracia como centro do próprio 

processo, dar oportunidades a muitas vozes (...) avançar para um 

relacionamento onde prevaleçam verdades e não versões, onde o diálogo 

priorize a maturidade da ética (SOUZA, apud NASCIMENTO,1996, p 22).  

 

 

 Esses motivos nos levam a defesa da circulação de informações como antídoto de males 

sanitários. Mas a informação deve estar presente e disponível também para os profissionais de 

saúde. Se é deles a responsabilidade do despertar da consciência sanitária coletiva é direito dele 

também, o acesso a informações.  

Juntamos aos nossos os pensamentos de Elias (2004) que entende que somente através da 

circulação de informações é que poderemos criar condições para a construção de uma nova e 

potente consciência sanitária que tem como fundamento a noção da saúde como necessidade social. 

Assim como Elias enxergamos a nova consciência sanitária como uma exigência. Ela deve ser 

universalista e cidadã, com bases sólidas na busca pelo fortalecimento da relação Estado/sociedade 

em prol da efetivação da saúde como um direito universal.  

Quando disponibilizamos informações através de um processo de comunicação eficiente em 

vigilância sanitária, dividimos a responsabilidade e promover a conscientização, diminuindo os 

erros (e conseqüentemente os riscos a que a população está exposta) e aumentando os acertos.  

A pesquisa nos revelará que tipo de informações ainda não atingiu a população quando o 

assunto é Vigilância Sanitária, revelará também se os agentes de saúde pública conhecem as 

atividades desenvolvidas no setor e se estão preparados para trabalhar como responsáveis pelo 

despertar da consciência sanitária em Vitória.  

Estaremos através dos questionários aplicados respondendo a questões como: estará a 

Vigilância Sanitária de Vitória, capital do Espírito Santo, utilizando-se da comunicação adequada 

para o cumprimento de sua missão de proteger e promover a saúde da população garantindo a 

segurança sanitária de produtos e serviços21? Quais são os principais obstáculos existentes no 

                                                 
21 Definição da missão da Vigilância Sanitária contida no site da ANVISA. 
http://www.anvisa.gov.br/institucional/anvisa/apresentacao.htm em 28.02.2005 
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processo de comunicação utilizado? Que conseqüências esses obstáculos podem causar?  Estão os 

agentes de saúde preparados para disseminar informações técnicas para a população? Que imagem a 

Vigilância Sanitária de Vitória tem diante de seus contribuintes? 

Acreditamos que fazendo um diagnóstico preliminar poderemos direcionar as ações ligadas 

a promoção e prevenção as saúde executadas pela VISA de Vitória para um caminho que traga 

como prioridade a consciência sanitária e a participação popular nas ações de saúde do município.  

 

4. A educação em saúde 
 

“ Educação em Saúde é o aprendizado das opções.  
Todas as pessoas têm um potencial para mudanças 

 de comportamento e estilos de vida,desde que 
 compreendam as razões e os benefícios dessas mudanças.” 

Centro de criação de Imagem Popular - CECIP 
 
 

 
Sobre a educação em saúde Teixeira (1997) faz uma recapitulação e destaca que nos 

primórdios das práticas médico-sanitaristas no Brasil não havia preocupações com os problemas de 

comunicação social, principalmente no início dos anos 1900. As atuações adotadas por Oswaldo 

Cruz, que já mencionamos anteriormente, relevavam questões de mobilização ou motivação 

populacional para a adesão das práticas sanitárias. Relevava-se a persuasão em detrimento de 

medidas autoritárias e coercitivas que muitas vezes tinha como resultado revolta e repulsa as essas 

práticas.  

Teixeira destaca que as preocupações com as questões comunicacionais aconteceram em 

1920, com Carlos Chagas, que passou a associar técnicas de propagandas à educação sanitária 

privilegiando essas práticas e buscando a modificação dos conhecimentos, das atitudes e dos 

comportamentos de saúde dos indivíduos e de grupos objetivando, sobre tudo, a mudança de 

comportamento para favorecer a saúde coletiva.  

Mas para Teixeira, foi na década de 1960 que programas latino-americanos 

desenvolvimentistas incentivavam o comportamento consumidor e participativo utilizaram-se dos 

pensamentos dos estudiosos do Mass Communication Research de utilizar a comunicação para 

implantar idéias de mudanças e mobilizar a população a participar ativamente dos programas e 

planejamentos do governo buscando recompensas. 
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Ao nosso ver dois eventos internacionais, ocorridos na mesma época, foram fundamentais 

para estabelecer a importância da educação em saúde: a 12ª Assembléia Mundial da Saúde, em 

Genebra (1958) que reafirmou o conceito de "que a educação sanitária abrange a soma de todas 

aquelas experiências que modificam ou exercem influência nas atitudes ou condutas de um 

indivíduo com respeito à saúde e dos processos expostos necessários para alcançar estas 

modificações" e a 5ª Conferência de Saúde e Educação Sanitária, realizada em Filadélfia, em 1962, 

o Diretor Geral da Organização Mundial de Saúde assinalou que "os serviços de educação sanitária 

estão chamados a desempenhar um papel de primeiríssima importância para saltar o abismo que 

continua existindo entre descobrimentos científicos da medicina e sua aplicação na vida diária de 

indivíduos, famílias, escolas e distintos grupos da coletividade".   

Apesar do reconhecimento da necessidade da educação em saúde ter seus marcos no final da 

década de 50 e início de 60, ainda carecemos de uma política educacional voltada para os 

problemas de saúde no país.  

A base do movimento reformista sanitário prevê a educação como instrumento para as ações 

de co-participação popular, tanto é que o Comitê de Especialistas em Planejamento e Avaliação dos 

Serviços de Educação em Saúde, da Organização Mundial de Saúde – OMS, pontua que o foco da 

educação em saúde está voltado para a população e para a ação. O Grupo Científico sobre Pesquisa 

em Educação em Saúde, também da OMS, expandiu esta declaração ao afirmar que os objetivos da 

educação em saúde são de desenvolver nas pessoas o senso de responsabilidade pela sua própria 

saúde e pela saúde da comunidade a qual pertençam e a capacidade de participar da vida 

comunitária de uma maneira construtiva.  

Segundo o comitê os objetivos de disseminar a educação em saúde são principalmente de 

encorajar as pessoas a adotarem e manterem padrões de vida sadios, usar de forma judiciosa e 

cuidadosa os serviços de saúde colocados à sua disposição, e tomar suas próprias decisões, tanto 

individual como coletivamente, visando melhorar suas condições de saúde e as condições do meio 

ambiente.  

As últimas décadas têm sido marcadas pela preocupação com a temática do acesso a 

informação. Teixeira (1997, p.18) destaca que há o predomínio da ótica de que a disseminação das 

informações sanitárias possam servir como instrumento de transparência e garantia de participação 

popular nos processos de gestão e dos serviços e programas de saúde e salienta: “Há um 

reconhecimento geral de que o acesso ao ‘dado frio’, por si, só não é capaz de assumir importância 

no processo de participação da sociedade na formulação de políticas e nas ações, tem-se, então, que 
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toda a expectativa está colocada nas propostas de articulação das áreas de informação com as áreas 

de comunicação e educação”.  

Para Lefèvre (1999) a educação em saúde viveu hegemonicamente até a década de 1970. Ele 

defende que a promoção de saúde vem engolindo a educação em saúde, para ele, a promoção vai 

teórica e praticamente além da educação em saúde. Segundo ele educar vem do latim educere, que 

significa conduzir e defende que, 

 

é preciso então entender que a proposta educativa de tipo condutivista, na 

promoção da saúde, deve ser abandonada em favor da proposta informativa 

porque as pessoas não devem (e muitas não querem, com toda razão) ser 

"educadas", isto é, conduzidas, mas, ao contrário, com a ajuda da e dialogando 

com a informação técnica devidamente decodificada, conduzir sua vida. Em vez 

de educar conduzindo é preciso, pois, informar o cidadão, de modo claro, 

transparente, não escamoteando nenhum aspecto do problema e considerando, 

sobretudo, que os destinatários desta informação não são e não devem ser vistos 

como "epidemiologistas ou médicos ou sanitaristas leigos", mas como pessoas 

comuns, que vivem no cotidiano do trabalho, da vida familiar, dos seus problemas 

particulares.  

 

O que Lefèvre defende é que as ações sejam elas educativas ou promocionais devem estar 

pautadas na proposta dialógica desenvolvida por Paulo Freire (1972) que garantam a oportunidades 

de encontros e trocas entre o campo sanitário e o campo do senso comum onde informações 

repassadas no imperativo: NÃO FUME, NÃO TRANSE SEM CAMINSINHA, ESCOVE OS 

DENTES DIARIAMENTE, sejam substituídas por diálogos que desenvolvam juízo crítico e 

capacidade de intervenção das pessoas sobre suas vidas e sobre o ambiente com o qual interagem.  

E é sobre esse aspecto que vemos a importância da educação em saúde. Comungamos dos 

pensamentos de Lefèvre no que tange a aplicação dos métodos de Freire para obtenção de níveis de 

saúde desejáveis e salientamos que vemos a informação não somente com um direito individual mas 

como um dever de cidadão, acesso a informação é sem dúvida condição "sine qua non" para as 

melhorias que almejamos no campo da saúde brasileira.  

 
 
5. Agente de saúde pública: um educador sanitário 
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“O bom cumprimento dos pequenos deveres, dia 
a dia, não exige menos esforço do que as 

grandes façanhas dos heróis”. 
Rousseau 

  

Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), do Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE), a descrição das atividades sumárias do Agente de Saúde Pública são 

(MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2005): 

 

Agente de saúde pública - Agente de saneamento, Agente sanitarista, Fiscal de 

higiene, Fiscal de obras, Inspetor de comercialização de produtos, Inspetor de 

saneamento. Descrição sumária - Orientam e fiscalizam as atividades e obras 

para prevenção/preservação ambiental e da saúde, por meio de vistorias, inspeções 

e análises técnicas de locais, atividades, obras, projetos e processos, visando o 

cumprimento da legislação ambiental e sanitária; promovem educação sanitária e 

ambiental. 

 

A definição do MTE deixa clara a importância das atividades desempenhadas pelo Agente 

de Saúde Pública: é dele a responsabilidade de promover a educação sanitária, de prevenir e 

preservar a saúde populacional, além de fiscalizar visando o cumprimento da lei.  

O Agente de Saúde Pública deve ser visto como um educador/conscientizador sanitário e se 

faz cada vez mais necessário reconhecer e valorizar o trabalho desenvolvido por ele.  

 A educação sanitária é um poderoso instrumento no exercício diário de ações de Vigilância 

Sanitária. Escamilla Gómez, (1967 p.11), já destacava a importância da educação sanitária para a 

melhoria da saúde pública: 

 

Se quisermos assinalar uma das características mais acentuadas em nossa época, 

teríamos que mencionar a poderosa influência que exerce a educação como 

instrumento de conservar, transmitir, adaptar, enriquecer e melhorar a vida 

política, econômica, social e cultural dos povos. 

(...) No campo da educação e da saúde a educação sanitária é capaz de obter bons 

resultados em curto prazo. [tradução nossa] 

  

Mas em Vigilância Sanitária para a obtenção de resultados positivos é fundamental a 

atuação eficiente e programada dos profissionais de saúde que devem exercer suas atividades com 

fundamentação técnica e principalmente ética. O Manual de Saúde & Cidadania (2005) destaca: 
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Técnica porque, ao lidar com os vários aspectos das tecnologias que afetam a vida 

e a saúde dos homens, sua atuação só trará benefícios se seus agentes forem 

competentes e capazes de promover a modificação de situações nocivas, perigosas 

ou potencialmente de risco à saúde. Ética porque, ao lidar com interesses nem 

sempre convergentes, expõe-se freqüentemente a situações que exigirão firme 

atuação de suas equipes, retidão de caráter e a manifestação do compromisso 

assumido para a promoção e preservação da saúde da população. O agente 

fiscalizador estará diante de situações que exigirão dele um juízo correto de valor 

e uma conduta ética. 

 

Para obtenção de níveis sanitários de excelência o papel desenvolvido pelo agente de saúde 

no sentido de disseminar e distribuir informações, educar e despertar a consciência sanitária são 

ações indispensáveis. Entendemos que o profissional que desempenha este papel deve possuir 

qualidades e habilidades multidisciplinares e principalmente comunicacionais que o auxiliarão no 

difícil exercício de sua função.  

Como bem destaca Luis Ramiro Beltrán, (2002, p.148) “a promoção deve alcançar seus fins 

por persuasão, não por coerção, se atribui universalmente à comunicação a qualidade de 

instrumento chave para materializar tal política de saúde” e é imbuído deste princípio que o Agente 

de Saúde Pública deve exercer suas atividades. A esta constatação acrescentamos a de Maldonado e 

Canella (2003): 

 

“Além da competência técnica, o profissional de saúde precisa refinar-se como 

instrumento de trabalho, ampliando recursos de comunicação que propiciem a 

melhoria substancial da qualidade de seu relacionamento com clientes, familiares 

e colegas de equipe. Ética, competência, seriedade e bom relacionamento são os 

componentes básicos do atendimento de ótima qualidade e a melhor vacina contra 

litígios”. 

 

Diante dessas afirmações defendemos que um eficiente processo de comunicação diminuiria 

consideravelmente a necessidade do uso de instrumentos de coerção no exercício da Vigilância 

Sanitária, ainda que reconheçamos que, em alguns casos, apenas a forma coercitiva é capaz de 

solucionar inadequações.   
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Não pretendemos desmerecer a importância da coerção e da punição no desenvolvimento 

das ações da Vigilância Sanitária, entendemos que a ausência de um instrumento de controle 

estabelecido de forma legal poderia enfraquecer o poder das ações. Não desconsideramos que, em 

alguns aspectos, ações punitivas são mais eficazes do que as persuasivas. Seria ideal, mas utópico 

acreditar que a comunicação eficiente garantiria a segurança sanitária em Vitória. A realidade nos 

permite a clareza da necessidade do uso do poder de polícia da Vigilância Sanitária22 (ANEXO 6), 

mas não deixamos de acreditar que o uso adequado da comunicação, cuja meta principal é a 

persuasão e a tentativa de levar outras pessoas a adotarem o ponto de vista de quem fala, é 

primordial para a modificação do comportamento sanitário de uma população, como já dissemos 

anteriormente.  

O que nos surpreende é que a falta de reconhecimento do valor das atividades 

desempenhadas por estes profissionais não se restrinja à sociedade, que muitas vezes desconhece as 

atividades estatais e suas finalidades. O problema é bem maior, provém das próprias instituições, 

como é o caso da Secretaria Municipal de Vitória que minimiza a importância da comunicação em 

si e as habilidades que os profissionais de saúde pública devem ter ao lidar com ela. O principal 

motivo que nos leva considerar que há um relativo descaso com o assunto, é que na descrição das 

atividades exercidas pelo agente de saúde púb lica estão presentes no trecho da Lei 3791 de 04 de 

abril de 1992 que cria as vagas de Agente de Saúde Pública para o município de Vitória: 

 

5.3 Iniciativa e julgamento - Tarefas rotineiras e pouco variadas, executadas 

segundo métodos ou procedimentos simples e padronizado. Algum julgamento 

individual que é exigido para tarefas que apresentam alternativas de fácil escolha.  

5.4 Esforço mental /visual – O exercício do cargo requer esporadicamente dos 

ocupantes esforço mental e visual. [grifo nosso] (LEI 3791, 04/04/92) 

 

O questionamento é: se as atividades a serem realizadas são pouco variadas, com 

procedimentos padronizados e o esforço mental seria esporádico, como explicar ser do agente de 

saúde a função de analisar tecnicamente e exercer um papel relevante na transmissão de 

informações diárias, na prevenção a doenças e na alfabetização em saúde da população?   

Como recrutar pessoas minimizando a verdadeira importância de suas atividades? Estão 

estas pessoas aptas a desenvolverem tão importante função? Elas recebem o treinamento adequado 

para essa tarefa? Está a Vigilância Sanitária Municipal de Vitória utilizando a comunicação 
                                                 
22 No anexo 5, exemplos de caso em que o infrator sabia que as ações por ele desenvolvidas eram irregulares, a 
informação apesar de ser conhecida não o impediu de fornecer produtos que colocava em risco a saúde populacional.  
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apropriada como instrumento mister no alcance de seus objetivos? E a população, está recebendo de 

forma clara esta mensagem? O canal utilizado pelos agentes de saúde é apropriado?  

Vejamos as atribuições do agente de saúde no município de Vitória previstas pelo Código 

Municipal de Saúde homologado pela Lei 4424 de 15 de abril 1997: 

 

Art. 7º- O órgão competente de vigilância sanitária da Secretaria Municipal de 

Saúde exercerá o controle e a fiscalização da produção, manipulação, 

armazenamento, transporte, distribuição, comércio, dispensação e uso de: 

I - drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos, correlatos, produtos 

biológicos, dietéticos e nutrientes; 

II - cosméticos, produtos de higiene, perfumaria e correlatos; 

III - saneantes domissanitários, compreendendo inseticidas, raticidas, defensivos 

agrícolas, desinfetantes e congêneres; 

IV - alimento, matéria prima alimentar, alimento enriquecido, alimento dietético, 

alimento de fantasia e artificial, alimento irradiado, aditivo e produto alimentício; 

V - água para o consumo humano; 

VI - outros produtos ou substâncias que interessem à saúde da população. 

Parágrafo único - Ficam adotadas as definições constantes da Legislação Federal 

e Estadual próprias, no que se refere aos produtos acima citados. 

Art. 8º- No desempenho da ação fiscalizadora, a autoridade sanitária competente 

exercerá o controle e a fiscalização dos estabelecimentos em que se produzam, 

manipulem, armazenem, comercializem, distribuam e dispensem a final e a 

qualquer título, os produtos e substâncias citados no artigo anterior, podendo 

colher amostras para análises, realizar apreensão daqueles que não satisfizerem às 

exigências regulamentares de segurança, eficácia, qualidade e inocuidade, ou 

forem utilizados inadequadamente dispensados e comercializados ilegalmente, 

como também, poderá interditar e inutilizar aqueles que, comprovadamente, 

possam causar riscos ou danos à saúde da população. 

Art. 9º- De igual modo, a autoridade sanitária fiscalizará os dizeres dos rótulos, 

bulas, prospectos e embalagens dos produtos citados no artigo 7º, bem como os 

dizeres de propaganda, qualquer que seja o meio de divulgação. 

Art. 10 - O controle  e a fiscalização de que trata esta lei, quando couber, atingirá, 

inclusive, repartições públicas, entidades autárquicas paraestatais e associações 

privadas de qualquer natureza. 
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Art. 12 - A autoridade sanitária competente da Vigilância Sanitária da Secretaria 

Municipal de Saúde, no âmbito de sua jurisdição, cabe licenciar e fiscalizar os 

serviços, tais como: 

a) hospitais; 

b) clínicas médicas de diagnóstico por imagem, odontológicas, veterinárias e 

congêneres; 

c) consultórios médicos, odontológicos, fisioterápicos, veterinários e congêneres; 

d) laboratórios de análises clínicas, patológicas, toxicológicas e bromatológicas, e 

congêneres; 

e) hemocentros, bancos de sangue e agências transfusionais e congêneres; 

f) bancos de leite humano, olhos, órgãos e congêneres; 

g) laboratórios e oficinas de órteses e próteses odontológicas, ortopédicas e 

congêneres; 

h) institutos e clínicas de beleza, estética, ginástica e congêneres, 

i) clubes sociais, estabelecimentos balneários, colônias de férias e congêneres; 

j) hotéis, motéis, pensões, dormitórios e congêneres; 

k) casas e clínicas de repouso, psiquiátricas, geriátricas, de toxicomanias, de 

indigentes e congêneres; 

l) casas de artigos cirúrgicos, ortopédicos,  odontológicos e congêneres; 

m) casas que industrializem e comercializem lentes oftálmicas e de contato e 

congêneres; 

n) creches, escolas, orfanatos e congêneres; 

o) unidades médico-sanitárias;, 

p) farmácias, drogarias, distribuidoras de medicamentos, ervanários e congêneres, 

q) delegacias e congêneres; 

r) teatros, parques de diversão, cinemas, circos e congêneres; 

s) bares, restaurantes e congêneres; 

t) comércio ambulante de alimentos; 

u) açougue, peixaria e congêneres; 

v) estabelecimentos que prestam serviços de desratização, desensetização e        

congêneres; 

x) outros serviços e estabelecimentos que interessem à saúde da população; 

(referência)  

 

Estas atividades, nem de longe, nos parecem pouco variadas, simples ou sequer 

padronizadas. As alternativas de ações baseadas em juízo de valor e conhecimentos técnicos, 
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também não nos parecem ser de fácil escolha nem exigem esforço mental esporádico. Este 

profissional, ao nosso ver, deve ser, no mínimo, um profissional de excelência, se não pela 

necessidade de conhecimento para executar as atividades que desempenha, pela representatividade 

que essas atividades podem ter na saúde da população.  

Será que estes profissionais recebem o suporte necessário no que tange a qualificação para o 

exercício de suas atividades? Será que este profissional tem habilidades comunicacionais para 

exercer seu papel? Questionamos isso porque a discrição das atividades no recrutamento de pessoal 

parecem não condizerem com as atividades descritas no Código Sanitário.  

Se superficialmente analisarmos essas atividades os agentes devem ter habilidade, ou pelo 

menos noções básicas, em microbiologia, bisossegurança, legislação, arquitetura, segurança do 

trabalho, controle ambiental, farmacologia, nutrição, sem contar com a comunicação.  

Outra questão que nos leva a considerar a desvalorização do profissional que atua na 

Vigilância Sanitária de Vitória, diz respeito a remuneração. O salário mensal deste profissional 

varia entre dois e três salários mínimos. Isto significa que apenas uma multa gerada por uma ação 

fiscalizadora por ele desenvolvida, dependendo da infração cometida, pode ser maior do que seu 

salário do mês. Essa depreciação salarial é a porta de entrada para condutas inadequadas e desvios 

comportamentais que podem comprometer significativamente o serviço no município. Não estamos 

aqui dizendo que isso exista no setor, mas analisaremos esta vertente caso durante a pesquisa de 

campo esse fator apareça como dado para análise. 

É provável que ao detectar e exemplificar as conseqüências do mau exercício da função de 

vigilância sejam mencionadas questões relativas a desvio comportamental dos agentes como, por 

exemplo, a corrupção, inegavelmente existente na máquina pública atual. Não podemos relevar que 

este aspecto pode causar prejuízos incalculáveis para o setor, mas se presente na pesquisa, este será 

considerado um ruído na transmissão da informação. Provavelmente será difícil, e nem é nosso 

objetivo neste momento, detectar a proporção deste ruído na Vigilância Sanitária de Vitória, mas 

desconsiderá-lo não é nossa intenção, uma vez que entendemos que o custo social com a corrupção 

é, ou deveria ser inaceitável, quando o assunto é saúde.   

 O que devemos considerar é que o agente de saúde além de tecnicista deve ser também 

humanista porque lida com um bem precioso e insubstituível que é a saúde das pessoas. Às suas 

habilidades deve estar incluída a de se comunicar dominando inclusive a decodificação da 

informação primária para a secundária porque precisa transformar as informações técnica que 

recebe e possui em informações coloquiais que servirão na prevenção de agravos.  
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Deve saber dosar o uso de sua autoridade sanitária e escolher a linguagem adequada para 

cada receptor porque sendo assim sua valorização e suas qualidades ao invés de minimizadas devem 

ser, no mínimo, exaltadas.  

 

6. O Poder de polícia 

 

Fanuck (1987) define como uma das responsabilidades do Estado a garantia dos interesses 

públicos e salienta que é dele, o poder de zelar intervindo nas atividades particulares quando se 

mostrarem contrárias, nocivas ou inconvenientes àqueles interesses. Destaca que para que haja essa 

intervenção são necessárias normas e regulamentos que são cumpridas por seus agentes e órgãos 

responsáveis pela disciplina e pela restrição de direitos e liberdades individuais em favor do direito 

público. Esse poder é chamado de poder de polícia que se fundamenta na supremacia que o Estado 

exerce sobre as pessoas, bens e atividades de seu território.  

Luchessi (1992) ressalta que 

 

a vigilância sanitária representa uma dessas instâncias da administração pública 

com poder de polícia, que é demarcada por um ordenamento jurídico de cunho 

sanitário, o qual configura os regulamentos e as infrações e estabelece as 

respectivas sanções por suas transgressões. No mundo ocidental, dentro da lógica 

que construiu o Estado moderno, a vigilância sanitária é, sem dúvida, uma das 

áreas que se convencionou chamar de funções típicas do Estado. Sua tarefa de 

mediatizar, técnica e politicamente, os interesses dos diversos segmentos sociais 

na definição dos regulamentos e usar de poder coercivo para fazer cumpri-los é 

intransferível. 

   

Para que se efetive, esse poder tem respaldo jurídico e segundo Costa (1993) seu exercício é 

regido pelo poder da legalidade. Para Costa e Rozenfeld (2000) a Vigilância Sanitária depende da 

instrumentalização legal para exercer suas funções que são de natureza jurídico-política e tem 

aspectos técnicos-sanitários. Os princípios da saúde pública devem ser garantidos por esses 

instrumentos legais que podem ser tanto as leis quanto as normas técnicas que compõem uma 

ordem jurídica responsável pela garantia dos direitos individuais e coletivos da população.  
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Sob esse aspecto o agente de saúde pública é, outorgado pela lei, uma autoridade sanitária e 

que segundo artigo 8º do Código Sanitário Municipal de Vitória (LEI 4424 de 15 de Abril de 1997)  

cabe,  

 

 No desempenho da ação fiscalizadora, a autoridade sanitária competente 

exercerá o controle e a fiscalização dos estabelecimentos em que se produzam, 

manipulem, armazenem, comercializem, distribuam e dispensem a final e a 

qualquer título, os produtos e substâncias citados no artigo anterior, podendo 

colher amostras para análises, realizar apreensão daqueles que não satisfizerem às 

exigências regulamentares de segurança, eficácia, qualidade e inocuidade, ou 

forem utilizados inadequadamente dispensados e comercializados ilegalmente, 

como também, poderá interditar e inutilizar aqueles que, comprovadamente, 

possam causar riscos ou danos à saúde da população.  

 

Por essas características facultadas em lei, o agente fiscalizador pode entrar nos locais 

sujeitos à vigilância sanitária, sem obstáculos. E aquele que o obstar ou dificultar sua ação poderá 

ser enquadrado como infrator perante a Vigilância e responder também a processos civis. Nos casos 

de desacato ou desrespeito ao servidor competente, em razão de suas atribuições legais, a lei prevê 

penalidade de multa ao infrator, além de outros processos penais cabíveis. 

As ações mais visíveis do poder de polícia são as fiscalizadoras, mas é fundamental entender 

que as ações práticas da Vigilância Sanitária não estão limitadas à fiscalização. A efetivação das 

práticas sanitárias vai muito além da mera fiscalização e reduzi- las ao poder de polícia é simplificar 

e desconsiderar a verdadeira função da Vigilância.  

O Manual Cidadania & Saúde (2005) destaca que o modelo ideal para uma melhor atuação 

da Vigilância Sanitária “requer o desafio de incorporar em sua rotina a atividade educativa, 

orientadora, conscientizadora, dirigida para a população e para os produtores ou prestadores de 

serviços e todos aqueles objeto do seu controle”. 

O seu desafio é constituir de fato uma prática voltada para a construção da qualidade de vida 

e saúde da população e ser assumida como uma atividade importante do planejamento e 

programação de saúde no município e para isso, muitas vezes, é preciso despir-se do poder de 

polícia.  

Entendemos que sem esse respaldo legal, sem a possibilidade de punir e de usar a força da 

autoridade, ações necessárias de repreensão deixariam de ser feitas, mas defendemos a necessidade 

que a Vigilância Sanitária enfrenta atualmente de despir-se dessa característica autoritária e punitiva 
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para angariar parceiros que atuem como agentes reguladores capazes de colaborar com a efetivação 

das ações instrutivas e educativas. 

O cidadão tem que se sent ir parte integrante do sistema de controle estatal porque assim ele 

o é. Através de ações persuasivas a Vigilância Sanitária deve cada vez mais mobilizar a participação 

popular utilizando a informação e a comunicação em favor da garantia da saúde pública e deixar as 

ações policias somente para os que realmente merecem essas punições.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAPÍTULO III 
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OPÇÕES TEÓRICAS, METODOLÓGICAS E PROCEDIMENTOS ANALÍTICOS 

 

1. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS PARA A PESQUISA DE 
CAMPO 

 
 

ara a realização da pesquisa traçamos metodologicamente um caminho que norteou 

nossa investigação na busca pelas elucidações das inquietações anteriormente 

salientadas. Durante o desenvolvimento deste capítulo estaremos expondo os 

passos metodológicos que tomamos no decorrer da coleta de dados, as questões de pesquisa e os 

objetivos preteridos, esclarecendo as escolhas realizadas na construção das amostras e destacando 

as dificuldades encontradas durante a realização da pesquisa de campo, porque acreditamos que 

estes dados também fazem parte da análise final da pesquisa.  

É importante salientar que a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória tem como norma a 

aprovação prévia de qualquer projeto de pesquisa que venha a se desenvolver dentro de suas 

repartições, por esse motivo o pré-projeto desta pesquisa foi submetido à avaliação do setor 

responsável e nesta ocasião nos foi exigido que atendêssemos as Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (Resolução 196/96) do Conselho 

Nacional de Saúde23.  

A referida norma regulamenta as pesquisas de saúde envolvendo seres humanos e estabelece 

as regras éticas e científicas fundamentais para seu desenvolvimento. Uma das exigências que nos 

foi feita era o projeto ser aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa que referenda a investigação. 

Para tal, cadastramos a proposta de pesquisa na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, no 

Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde e posteriormente encaminhamos o pré-projeto 

para avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Metodista de São Paulo que 

deliberou pela aprovação. 

Os procedimentos metodológicos escolhidos pretenderam atingir aos objetivos geral e 

específicos de forma a garantir a idoneidade desta pesquisa.  

                                                 
23 Encontrado em  http://www.bioetica.ufrgs.br/res19696.htm em 05.03.2004 

P
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Como objetivo geral analisar criticamente as etapas do processo de comunicação utilizado 

pela Vigilância Sanitária Municipal de Vitória no desenvolvimento de suas funções e no 

cumprimento de sua missão e as principais conseqüências para a população e para os funcionários 

do setor desse processo comunicativo. 

A realização do estudo também possibilitou a o alcance de objetivos específicos que foram: 

§ Descrever o processo de comunicação utilizado pela Vigilância Sanitária Municipal de 

Vitória no desenvolvimento de suas funções. 

§ Destacar a importância da questão cidadania e saúde 

§ Destacar os problemas que ocorrem quando há falha no processo de comunicação na área da 

saúde, exemplificando com cases. 

§ Identificar quais são os canais utilizados no processo de transmissão da mensagem.  

§ Analisar através de pesquisa, com os requerentes, o processo de comunicação utilizando 

pela Vigilância Sanitária enfocando a recepção da mensagem, os ruídos que interferem no 

processo, o transmissor da mensagem, a imagem que o setor tem perante os contribuintes, o 

canal de comunicação preferido pelos contribuintes para receber as informações transmitidas 

pelo setor.  

§ Analisar através de pesquisa os canais de comunicação utilizados no fluxo interno da 

Vigilância Sanitária com os agentes de saúde pública e as referências técnicas, bem como as 

fontes de informação utilizadas por eles no desenvolvimento de suas funções.  

Os procedimentos metodológicos se basearam nos preceitos defendidos por Becker (1997) 

que incentiva os pesquisadores a formularem seus próprios métodos de maneira a enfrentar os 

problemas específicos em seus próprios ambientes: “o pesquisador não somente pode como deve 

improvisar as soluções que funcionem onde ele está e resolve os problemas que ele quer resolver”. 

Reconhecemos a importância desse pensamento de Becker que nos permite alternativas diante das 

dificuldades e impasses. Não que discordemos da necessidade dos cuidados metodológicos em 

pesquisas, mas em alguns momentos nos vemos diante de situações que almejam alternativas 

construídas que fogem a padrões pré-estabelecidos para sua realização. Utilizaremos então o Becker 

chama de formas úteis de procedimentos na pesquisa qualitativa. 

Optamos por adotar o estudo de caso como norteador dos procedimentos metodológicos. A 

escolha se deve ao fato do método contribuir, de forma inigualável, para a compreensão que temos 

dos fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos, é apenas uma das muitas formas de 

realização de pesquisas em ciências sociais e muito utilizadas em situações que incluam pesquisas 

em administração pública (YIN, 1994).  
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O estudo de caso se caracteriza pelo estudo profundo e exaustivo de um objeto, de maneira a 

permitir conhecimento amplo e detalhado do mesmo, sem pretender generalizações dos resultados 

obtidos (GIL, 1994 apud OLIOSA) e esse foi o principal motivo da escolha do método. Robert 

Stake define como um dos tipos de estudo de caso possíveis, o estudo de caso intrínseco e justifica a 

opção de pesquisadores optarem por esse tipo de metodologia: 

 

O estudo é empreendido porque alguém deseja um melhor entendimento deste 

caso particular. Não é realizado primeiramente porque o caso representa outros 

casos nem porque ilustra uma característica particular ou um problema, mas 

porque, em toda sua particularidade e normalidade, este caso em si é de interesse.  

 

E essa é a nossa justificativa pela escolha do método. Estudar exaustivamente a 

comunicação utilizada pela Vigilância Sanitária e através de análises qualitativas da coleta de dados 

destacar elementos que possam, de alguma forma, auxiliar na melhora do funcionamento do setor, 

foi o objetivo principal. Não é nossa pretensão que as elucidações da pesquisa sirvam de modelo 

único e exclusivo para outras Vigilâncias Sanitárias, mas acreditamos que elas poderão, de forma 

benéfica, identificar o que pode ser melhorado e aperfeiçoado na comunicação utilizada em Vitória, 

e com essas melhorias fazer com que o setor se torne um referência na área. 

No desenvolvimento do estudo utilizamos como ferramenta de coleta de dados questionários 

estruturados contendo uma série de perguntas com roteiro pré-estabelecido, cujo teor e a ordem não 

deverão ser alterados, (MARCONI, 1990) que foram aplicados e preenchidos pela pesquisadora, 

contendo perguntas fechadas, com alternativas de múltipla escolha; abertas, podendo o entrevistado 

responder de forma espontânea aos questionamentos; e semi-abertas onde respostas de múltipla 

escolha e espontâneas se alternam.  

A definição de ser da pesquisadora a responsabilidade na execução da aplicação dos 

questionários se deu pelo desejo de assumir uma postura de não interferência durante a coleta de 

dados, visando a tentativa de assumir uma postura que minimize a influência diante das respostas 

dos entrevistados.  

Visando a garantia do anonimato, os entrevistados não serão identificados em nenhum 

momento da pesquisa. Os entrevistados assinaram um termo de consentimento para o uso dos 

dados. No termo a pesquisadora se compromete a manter os dados em sigilo e utilizá-los 

apenas para fins acadêmicos.  
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Concordamos com Becker (1997), que ao abordar a questão dos vieses, critica os cientistas 

que se prendem a métodos mais estritos e rigorosos buscando a superação do problema, assim como 

ele, acreditamos que o problema do viés não deixa de existir, mas existem caminhos e 

procedimentos que podem diminuir sua existência.  

Compartilhamos dos pensamentos de Chauí, em Convite à filosofia quando menciona que a 

neutralidade científica é ilusória e acrescenta: “quando o cientista escolhe uma certa definição de 

seu objeto, decide usar um determinado método e espera obter certos resultados, sua atividade não é 

neutra nem imparcial, mas feita por escolhas precisas” (2000), mas a tentativa de não interferir 

durante a coleta de dados se deu pelo anseio de ouvir cientificamente a opinião dos profissionais e 

requerentes ligados a Vigilância Sanitária Vitória pela primeira vez desde sua fundação.  

Segundo Gomes (1987), pesquisadores dos países do terceiro mundo preocupam-se, 

sobremaneira, com a função social dos seus estudos e o uso da própria pesquisa como instrumento 

de mudança social. Este movimento caracteriza-se, em geral, pelo rompimento com a pesquisa 

tradicional (quantitativo positivista) e o afastamento do formalismo acadêmico. Salientamos que a 

preocupação social é, sem dúvida, uma das motivações deste estudo.  

Inseridos nas pesquisas sobre comunicação e saúde, campo de estudo que se encontra em 

pleno crescimento, buscamos respostas para os questionamentos e inquietações que despertaram o 

interesse pela investigação, pautados principalmente nas teorias desenvolvidas pelos pesquisadores 

do Pensamento Comunicacional Latino Americano. 

Assim como Pessoni (2005, p.50) concordamos que houve uma mudança na forma de ver a 

comunicação na saúde após o início dos estudos das teorias da recepção e essa mudança sofreu a 

influencia de vários episódios, entre eles destacamos o Los Molinas, que fez com que estudiosos 

adotassem algumas das características da Teoria Crítica como referência. Houve, segundo ele, “uma 

mudança de postura mais positivista, em que fatos são tidos como uma realidade formada por fatos 

isolados de fatos atômicos, uma visão isolada dos fenômenos sociais, para uma postura mais crítica, 

cuja teoria, que leva o mesmo nome, se contrapunha à funcionalista” e é nesta corrente filosófica 

que nossa pesquisa se pauta. 

Pessoni (2005) destaca ainda um pensamento de Teixeira (1996, p. 253) que menciona os 

objetivos da educação sanitária: modificar os comportamentos insanos (bem como ensinar a ser um 

bom doente), mas também, fazer compreender a necessidade dos programas e estimular a 

participação ativa. Os resultados obtidos após a análise de dados nos permitem elucidar de que 

forma essas ações sanitárias educativas, que são baseadas em atos comunicativos, estão se 

efetivando em Vitória. 
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Uma vez colhidos e quantificados os dados assumimos a interferência analisando 

qualitativamente os dados coletados. Nesta etapa a escolha pelo método analítico se deu pela 

adequação de sua finalidade com os objetivos desta pesquisa. É um método adequado à 

investigação de valores, atitudes, percepções e motivações do público pesquisado, com a 

preocupação primordial de entendê- los, em toda a sua profundidade. Oferece informações de 

natureza mais subjetiva e latente, implicando não só numa análise do discurso do entrevistado, 

como também em sua postura mais global, diante de questões que lhe são colocadas.   

O estudo se dividirá em duas etapas distintas que serão definidas como: A Vigilância 

Sanitária vista pelos profissionais, contendo as opiniões colhidas com uma amostra dos agentes de 

saúde, das referências técnicas e dos funcionários do apoio administrativo e A Vigilância Sanitária 

vista pelos requerentes que traz a opinião dos contribuintes.  

 

2. A ELABORAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS 

 

Para a realização da pesquisa foi necessária a elaboração de questionários 

estruturados e elaborados que permitissem a obtenção de respostas das questões de pesquisa 

que foram: 

1. Está a Vigilância Sanitária de Vitória priorizando a comunicação?   

2. A Vigilância Sanitária já reconhece a comunicação como insumo, lhe dá a devida importância 

e utiliza a comunicação adequada para o cumprimento de sua missão? 

3.Quais são os principais obstáculos existentes no processo de comunicação utilizado? Que 

conseqüências esses obstáculos podem causar?   

4.Estão os agentes de saúde preparados para disseminar informações técnicas para a população? 

Estão estas pessoas aptas a desenvolverem tão importante função? Elas recebem o treinamento 

adequado para essa tarefa? 

5.Que imagem a Vigilância Sanitária de Vitória tem diante de seus contribuintes? E de seus 

funcionários? 

6. A população está recebendo de forma clara esta mensagem? O canal utilizado pelos 

agentes de saúde é apropriado?  

7. Possíveis obstáculos na comunicação interna e externa podem prejudicar o 

desenvolvimento das atividades do setor? 
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As questões de pesquisa propostas visam elucidar possíveis problemas comunicacionais que 

ocorrem durante a prática das ações de Vigilância Sanitária e podem prejudicar a população que 

depende do trabalho realizado pelo setor, responsável pela garantia de qualidade dos produtos e 

serviços oferecidos na cidade de Vitória.  

Diante destas questões elaboramos os questionário e optamos pela realização de um pré-

teste com objetivo de avaliar possíveis falhas ou incongruências e permitir a participação do 

entrevistado na elaboração do questionário definitivo.  

 

2.1 A APLICAÇÃO DO PRÉ-TESTE 

 

Originalmente foram elaborados três tipos de questionários diferentes para serem aplicados 

durante a coleta de dados. Um para ser respondido pelos Agentes de Saúde Pública e pelos 

funcionários do apoio administrativo, um para as Referências Técnicas e um para os Requerentes 

(ANEXO 7). 

Uma vez elaborados, os questionários foram aplicados internamente a 10 funcionários 

voluntários sendo 6 Agentes de Saúde Pública, 3 Referências Técnicas e 1 funcionário do apoio 

administrativo. Queríamos com a aplicação do pré-teste avaliar fatores de risco como clareza, 

abrangência e aceitabilidade do questionário e colher opiniões que pudessem auxiliar na elucidação 

das questões de pesquisa.  

Também foram escolhidos 5 requerentes para responderem ao questionário pré-teste.  

Durante a aplicação do pré-teste quantificamos o tempo gasto que variou entre 10 e 15 

minutos e coletamos as sugestões dos entrevistados, que foram incluídas na versão atual (ANEXO 

8) . O objetivo inicial era utilizar com os funcionários apenas dois questionários distintos, um 

específico para as referências técnicas e outro para os agentes de saúde e funcionários do apoio 

administrativo, mas durante a realização do pré-teste destacamos a necessidade de elaborar um novo 

questionário contendo perguntas específicas para os funcionários do apoio administrativo e optamos 

por fazê- lo (ANEXO 9).  

A escolha pela aplicação do pré-teste nos proporcionou, alguns ajustes, como por exemplo, a 

retirada de algumas perguntas e a inclusão de outras. A inclusão da última pergunta foi uma 

solicitação dos respondentes. Nos questionários originais quando solicitávamos a associação 
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espontânea de palavras à Vigilância Sanitária, delimitamos a cinco palavras e foi também sugestão 

dos respondentes a retirada deste limite.  

Uma verificação importante, alguns funcionários se recusaram a participar da entrevista, 

logo depois da explicação do objetivo da pesquisa, alegaram que as informações poderiam ser 

usadas para prejudicar individualmente o profissional, o que nos despertou um interesse especial 

pelo receio, que se fez claro, de represarias ou de uso indevido das informações, apesar da 

explicação da finalidade da pesquisa, da exposição sobre o atendimento das normas estabelecidas 

pelo Comitê de Ética e da apresentação do termo de livre consentimento e da possibilidade de 

desistência da pesquisa.  

Esclarecemos que em atendimento as normas estabelecidas na Lei 196/96 todos os 

participantes da pesquisa receberam um termo de consentimento livre e esclarecido que garante a 

idoneidade da pesquisa, o anonimato dos respondentes e o direito de desistência por quaisquer 

motivos e em qualquer momento da realização da pesquisa e também autoriza o uso das 

informações emitidas à pesquisadora apenas para fins acadêmicos. Um exemplo deste termo pode 

ser encontrado no ANEXO 10.   

Esse dado se tornou ainda mais real quando aplicamos os questionários definitivos e recebeu 
devidamente uma análise de cunho sociológico.   

Destacamos especialmente a inclusão de perguntas que permitiram que os funcionários 
opinassem sobre possíveis mudanças que visem a melhoria do setor. A inclusão deste tipo de 
pergunta foi uma sugestão que acolhemos na versão final.  

Destacamos a importância da opção feita pela aplicação do pré-teste, uma vez que a análise 
dos questionários antes de sua aplicação final, bem como as respostas e sugestões fornecidas pelos 
participantes permitiram as adequações necessárias para a versão final utilizada na coleta de dados.  

3. ESCOLHA DA AMOSTRA DE PESQUISA 

3.1 A AMOSTRA DOS FUNCIONÁRIOS DA VISA 

 

Na Vigilância Sanitária de Vitória trabalham funcionários do quadro permanente (efetivos) e 

funcionários que possuem contrato de trabalho temporário com duração de um ano (contratados). 

Estes funcionários estão divididos em referências técnicas e agentes de saúde pública e apoio 

administrativo. 

As referências técnicas são profissionais técnicos de nível superior que auxiliam na analise e 

na emissão de pareceres dos processos de solicitação de Alvarás de Licença Sanitárias. Os agentes 

de saúde pública, são profissionais de nível médio que atuam na parte da fiscalização, realizando 
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visitas de inspeções sanitárias e emitindo pareceres quanto às condições sanitárias dos locais 

visitados. Por lei possuem poder de polícia e autoridade para tomar providências legais quando 

necessário. E, por fim, os funcionários do apoio administrativo, responsáveis pelo atendimento no 

balcão de informações, por atender ao telefone e por toda parte administrativa do setor, como a 

impressão de alvarás sanitários, emissão de boletos de taxas, recebimento de documentos entre 

outras atividades. Além destes funcionários, há um encarregado de fiscalização e um gerente que 

trabalham sobre regime de cargo comissionado. A organização hierárquica de funções na VISA é: 

Figura 1 

DIVISÃO HIERARQUICA DE CARGOS NA VISA/VITÓRIA 

 

 Para a definição da amostra foram coletados com a encarregada de fiscalização dados24 

sobre a quantidade de funcionários do setor, incluindo contratados e efetivos e a lista de 

funcionários do setor disponibilizada em agosto de 2005 tinha as seguintes informações: 

      

 

Figura 2 

QUANTIDADE DE REFERÊNCIAS TÉCNICAS NA VISA/VITÓRIA 

                                                 
24 O número de funcionários foi coletado com a gerência da Vigilância Sanitária em agosto de 2005, esse número oscila 
uma vez que o departamento possui profissionais efetivos e contratados para exercer a função e os contratos são 
temporários com validade de um ano. 
 

Gerente 

Encarregado de Fiscalização 

Referências Técnicas 

Agentes de Saúde 

Apoio Administrativo 
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Referências Técnicas 

Funcionários contratados 4 

Funcionários efetivos 5 

Universo 9 

Dados disponibilizados pelo encarregado de fiscalização em relatório – 2005 

 

Figura 3 

QUANTIDADE DE AGENTES DE SAÚDE PÚBLICA NA VISA/VITÓRIA 

 

Agentes de saúde  

Funcionários contratados 27 

Funcionários efetivos 21 

Universo 48 

Dados disponibilizados pelo encarregado de fiscalização em relatório – 2005 

      

Figura 4 

QUANTIDADE DE FUNCIONÁRIOS DO APOIO ADMINISTRATIVO NA VISA/VITÓRIA 

 

Apoio Administrativo 

Funcionários contratados 4 

Funcionários efetivos 1 

Universo 5 

Dados disponibilizados pelo encarregado de fiscalização em relatório – 2005 

 

Solicitamos a gerência uma reunião com os funcionários para apresentação da proposta de 

pesquisa e para convidá- los a participar. Informamos que a participação não era obrigatória e que 
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estaríamos colhendo as informações dos que se disponibilizassem a responder a pesquisa e 

explicamos a metodologia que seria aplicada, bem como o respaldo do Comitê de Ética e Pesquisa 

que garante aos respondentes desistir em do fornecimento de informações a qualquer momento, bem 

como seu anonimato.   

Se disponibilizaram a responder a pesquisa: 

Figura 5 

QUANTIDADE DE RESPONDENTES VOLUNTÁRIOS DA PESQUISA 

 

Número de entrevistados 

Agentes de Saúde Pública 30 

Referências Técnicas 4 

Funcionários do Apoio Administrativo 2 

                      Dados disponibilizados pelo encarregado de fiscalização em relatório – 2005 

 

3.1.2 AS DIFICULDADES ENCONTRADAS 

 

Desde o início da pesquisa o maior obstáculo encontrado foi a dificuldade geral em obter informações no setor. 
A simples emissão de uma lista com o nome dos funcionários da Vigilância Sanitária não existia e levou bastante tempo 
para ser providenciada25.  

A mudança constante da gerência foi outro obstáculo difícil de ser administrado. Quando iniciamos a pesquisa 
em 2004, entramos em contato com o setor para informarmos sobre a realização da mesma e seus objetivos e a gerência, 
que é um cargo comissionado, era ocupada pela funcionária Penha Mara Gonçalves, que aparentemente demonstrou 
interesse e disponibilidade, mas quando começamos a solicitar dados e informações referentes ao setor26, (vide 
exemplos de solicitações no ANEXO 11) as complicações começaram. Ela tinha dificuldades em emitir relatórios 
simples e ao invés de expor as fragilidades do setor em disponibilizar informações nos fornecia ofícios com datas 
estipuladas para a entrega da informação que não se concretizava, quando na data marcada procurávamos o setor ela 
não nos recebia ou fornecia novas datas para disponibilização das informações. 

Em menos de dois anos, desde o inicio da pesquisa, o profissional que ocupa o cargo de gerente já mudou 
quatro vezes sendo que durante a coleta de dados a funcionária que ocupava o cargo de gerente era Heliana Mara Souza 
Fonseca, cargo que atualmente é de Lícia Regina Mendonça de Oliveira.  

As constantes trocas de gerência causaram muita dificuldade para a realização do trabalho, porque a cada 
mudança no cargo tínhamos que solicitar nova autorização para continuação da pesquisa e a gerência que deixava o 

                                                 
25 Esse dado poderia ter sido emitido pelo setor de Recursos Humanos da instituição, mas a comunicação interna 
enfrenta dificuldades, um setor não consegue, por muitas vezes, obter informações de outro setor.  
26 Todas as solicitações feitas ao setor foram devidamente protocoladas em forma de ofício na VISA ou até mesmo no 
gabinete da Secretaria Municipal de Saúde. 
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cargo sequer mencionava ao novo ocupante do cargo que o setor estava sendo alvo de uma pesquisa acadêmica. O que 
nos revelou ser na verdade não um desinteresse da secretaria de saúde ou do setor em ser exposto a uma pesquisa, mas a 
necessidade dos que ocupam cargo de gerência em encobrir as verdadeiras fragilidades existentes internamente. Não 
havia clareza quando o assunto era a fragilidade do setor em lidar com informações e comunicação.  

Os contatos pessoais, telefônicos, on-line sempre foram muito difíceis de se efetivar, bem como o 
fornecimento de dados para a pesquisadora. Inúmeras vezes só conseguimos atendimento depois de contato com o 
gabinete do Secretario de saúde que no período também foi trocado por duas vezes.  

Entendemos que as responsabilidades da Vigilância Sanitárias são muitas, que o número de 
funcionários é insuficiente e que há prioridades a serem cumpridas, mas o descaso com a pesquisa e a 
dificuldade em disponibilizar informações poderia ter sido minimizada. Entendemos que talvez o receio de 
abrir as portas do setor para pesquisadores se dê pelas inúmeras falhas administrativas que nos foram 
reveladas durante as entrevistas. Salientamos que não é nosso objetivo criticar o serviço por eles executado, 
o que pretendíamos era somente identificar os processos comunicacionais e como eles se estabelecem interna 
e externamente, mas somente as dificuldades que encontramos para obter respostas para perguntas simples 
como, por exemplo, o número de funcionários do setor, já foi um forte indício de que os problemas 
relacionados a circulação de informações era de fato um objeto de estudo pretenso a investigação.  

Mas, lamentavelmente, as dificuldades não foram poucas, inclusive tentamos inúmeras vezes 
entrevistar o gerente e o encarregado de fiscalização, para enriquecer os dados e fornecer a visão da chefia  
em relação ao tema da pesquisa, mas infelizmente esse foi um objetivo que não foi concretizado devido 
pouca disponibilidade da mesma para as entrevistas. 

 

3.2 A AMOSTRA DOS REQUERENTES 

3.2.1 A ESCOLHA DA AMOSTRA 

 

O objetivo inicial era construir uma amostra sobre o número de estabelecimentos de  

interesse à saúde da cidade, mas na busca pela informação descobrimos que, apesar de ser exigência 

da Programa de Pactuação Integrada, PPI27,  a Vigilância Sanitária de Vitória não possui essa 

informação exata. Esse já é um dado de análise, é responsabilidade do município conhecer seu 

território e controlar a legalização de estabelecimentos que ofereçam produtos e serviços para a 

população (LEI 4424 de 15 de abril 1997). Mas a realidade é que na Secretaria Municipal de Saúde 

não existe esta informação. 

Portanto optamos por utilizar como universo da pesquisa uma amostra retirada do número 

de contribuintes que solicitam junto a Secretaria Municipal de Saúde de Vitória o Alvará de Licença 

Sanitária de seus estabelecimentos e que receberam o documento em 2003. A escolha do ano de 

                                                 

27 O principal objetivo da PPI é efetuar as pactuações, em que são definidos quantos e quais são os serviços de saúde 
que a população terá acesso em seu município, planeja a assistência de recursos federais e estaduais para a execução dos 
serviços de saúde, e tem representação Bipartite – Estado e Municípios.  
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2003 se deve ao fato deste ter sido o último ano de atividades da pesquisadora no setor, a mesma se 

encontra de licença desde o início do ano de 2004.   

Estabelecidos os critérios que seriam adotados para construção da amostra nos deparamos 

com a dificuldade do setor em conseguir emitir o relatório concreto com os dados solicitados. Um 

sistema de informação falho, ineficaz e precário é a fonte de informação das ações da Vigilância 

Sanitária em Vitória. O desejo da gerência em emitir os dados era tão real quanto a dificuldade em 

obtê-los, mas assim como aconteceu anteriormente não ocorreu transparência por parte da gerência 

em admitir as falhas do setor em relação ao manuseio e emissão de dados para relatórios.   

Nos foram fornecidos vários relatórios sobre o número de estabelecimentos que receberam o 

ALS em 2003 e em cada um deles constava uma quantidade de estabelecimentos diferentes. A 

situação mais grave que enfrentamos foi quando ao protocolar um oficio solicitando, ao menos um 

posicionamento sobre quando receberíamos as informações solicitas somos informados que os 

dados estava disponíveis e que o relatório final estava a disposição para retirada no setor. A 

pesquisadora se deslocou de São Paulo até Vitória para retirada do material e lá chegando descobriu 

que o relatório não existia. A gerência apenas deu essa informação para ganhar tempo e conseguir 

emitir um relatório concreto. 

O enfrentamento destes obstáculos intensificou o desejo de estudar o tema. A situação 

encontrada comprova uma das hipóteses propostas: que a falha no repasse de informações e dados 

atrapalham o andamento do serviço. 

A dificuldade de gerar um relatório, com dados significantes, foi tanta que fomos 

informados pela gerência do setor que teríamos que trabalhar com dados provisórios. Informaram 

ainda que o sistema de informação está sendo substituído por um sistema nacional que seria 

implantado no início do ano de 2005, mas que no momento da coleta de dados (em agosto de 2005) 

ainda não estava funcionando de forma integral. 

Na lista provisória fornecida constavam 1013 estabelecimentos receberam o ALS em 2003 

que estavam separados por regiões, contendo o endereço completo e o ramo de atividade 

desenvolvida. Para extração da amostra os agrupados por região e por ramo de atividade conforme 

tabelas a seguir: 

Figura 6 

TOTAL DE ESTABELECIMENTOS POR REGIÃO 
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TOTAL DE ESTABELECIMENTOS 

 Quantidade 

São Pedro 13 

Santo Antônio 19 

Jardim Camburi 52 

Maruípe 60 

Centro 157 

Forte São João 712 

Total 1013 

                          Fonte: SEMUS/DAI/VS 28 

 

 

 

 

 

Figura 7   

TOTAL DE ESTABELECIMENTO POR RAMO DE ATIVIDADE 

 

TIPO DE ESTABELECIMENTO QUANTIDADE 

CLÍNICAS MÉDICAS 258 

ODONTOLOGIA 145 

DROGARIA/FARMÁCIA 121 

RESTAURANTE 80 

IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO 70 

ESCOLAS/CRECHES 53 

BAR E LANCHONETE 50 

COMÉRCIO 47 

IGREJA 34 

LABORATÓRIO 25 

SALÃO DE BELEZA/ESTÉTICA 25 

                                                 
28 Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, Departamento de Ações Integradas – DAI, Vigilância Sanitária -VS 
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SUPERMERCADO 18 

COMÉRCIO DE PROD MÉDICOS 16 

DESINSETIZADORA 9 

DORMITÓRIO/HOTEL 9 

VETERINARIO 9 

PADARIA 9 

PET SHOP 4 

PROJETOS SOCIAIS 4 

AÇOUGUE 4 

PEIXARIA 4 

PERFUMARIA 4 

BOMBONIERE 3 

PRODUTOS NATURAIS 3 

ACADEMIA 3 

ÓTICA 3 

RADIOLOGIA 1 

TEATRO 1 

MOTEL 1 

TOTAL 1013 

                         Fonte: S EMUS/DAI/VS          

 

Optamos por estabelecer como amostra um representante de cada um dos 29 tipos diferentes 

de ramo de atividade, com representações de todas as 6 regiões contempladas divididas de acordo 

com a proporção de estabelecimentos por região, conforme mostrado na tabela abaixo.  

 

Figura 8  

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS POR REGIÃO 

 

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS POR REGIÃO 

São Pedro 1 

Santo Antônio 1 

Jardim Camburi 1 
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Maruípe 2 

Centro 4 

Forte São João 20 

Total 29 
Fonte: SEMUS/DAI/VS          

 

A divisão dos ramos de atividades por região se deu obedecendo o critério da simples 

existência de tipo de estabelecimento na região e a amostra dos selecionados para as entrevistas 

ficou construída da seguinte da seguinte forma: 

 

 

 

 

 

Figura 9  

RAMO DE ATIVIDADE POR REGIÃO   

 

RAMO DE ATIVIDADE POR REGIÃO 

São Pedro • Igreja  

Santo Antônio • Desinsetizadora 

Jardim Camburi • Motel 

Maruípe 

• Padaria  

• Supermercado 

Centro 

• Teatro 

• Ótica 

• Peixaria  

• Hotel 

Forte São João 

• Clínica médica 

• Odontologia  

• Drogaria/Farmácia  
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• Restaurante 

• Importação/Exportação 

• Escola/Creches 

• Bar e Lanchonete 

• Comércio 

• Laboratório 

• Salão de beleza 

• Comércio de produtos 

médicos 

• Veterinário  

• Pet Shop 

• Projetos Sociais 

• Açougue 

• Perfumaria  

• Bomboniere 

• Produtos Naturais 

• Academia 

• Radiologia  
Fonte: SEMUS/DAI/VS          

Uma vez definidas as amostras escolhemos na lista os estabelecimentos que receberiam a 

visita da pesquisadora para a aplicação dos questionários que seguiram os mesmos padrões dos 

aplicados na fase anterior, e contém perguntas sobre como o requerente avalia o trabalho executado 

pela Vigilância Sanitária, tendo sempre objetivando o enfoque do estudo que é o processo da 

comunicação utilizado pela VISA. No questionário podem ser encontradas perguntas sobre:  

• canal utilizado para a transmissão de informações, se o requerente o julga eficiente;  

• a clareza das informações que ele recebe durante a visita ou quando procura a 

vigilância sanitária; 

• se o profissional que desenvolve a visita é cortês e claro na transmissão das 

orientações; 

• que grau de importância é atribuído as ações de comunicação utilizadas pela 

Vigilância Sanitária.  
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Entramos em contato com os requerentes por telefone convidando os mesmos para fazer 

parte da pesquisa e agendando uma data para a realização da mesma. O objetivo desta fase era ouvir 

dos requerentes opiniões sobre o desenvolvimento do trabalho executado pela Vigilância, se há uma 

consciência sobre a importância deste trabalho, descobrir preferências sobre o canal de 

comunicação preferido para transmissão de mensagens e colher opiniões para auxiliar a Vigilância 

Sanitária no desempenho de suas funções comunicacionais.  

 

3.2.2 – AS DIFICULDADES ENCONTRADAS 

As principais dificuldades desta fase foram conseguir um relatório com os dados necessários 

para construção da amostra dando destaque para o uso do relatório provisório, o único que o setor 

conseguiu emitir e no momento do contato com os requerentes convidando para participar da 

pesquisa que muitos estabelecimentos já não existiam mais e tiveram que ser substituídos por outros 

da lista.  

 
 

CAPÍTULO IV 
 

A POPULAÇÃO E A INFORMAÇÃO: O ALCANCE DAS AÇÕES DA VS 

 
Inteligência é quando aprendemos com os próprios erros. 

Sabedoria é quando aprendemos, também, com os erros dos outros. 
Dito popular brasileiro 

 
 

1. OS DADOS COLETADOS  

1.1 - A VISÃO DOS AGENTES DE SAÚDE 

 
uando convidados para participar da pesquisa: 
 

 
Figura 10 

Q 
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 Fonte: Questionários respondidos pelos agentes de saúde pública da VISA de Vitória – 2005 
 

Quatro (13%) dos 30 agentes de saúde que se recusaram a responder as perguntas. A 

surpresa não se deu pela recusa em participar da pesquisa, mas pela justificativa dada por três 

funcionários que alegaram, após terem acesso às perguntas do questionário, que eram perguntas 

que, ao serem respondidas, poderiam comprometê- los perante a chefia. Um deles ressaltou: “Se eu 

respondo essas perguntas, depois minha opinião pode ser usada contra mim, prefiro não me 

envolver com isso”. Outro agente alega não querer se envolver com problemas, e diz estar sendo 

pago apenas para realizar seu trabalho e não para opinar sobre o serviço.  

Esse é um dado relevante para pesquisa. Ao nosso ver há uma extensão do poder de polícia e 

uma perpetuação da imagem da Vigilância Sanitária como coercitiva e punitiva perdurando 

internamente. O receio de represaria nos revela a face autoritária da Vigilância Sanitária. Se os 

próprios funcionários têm medo do que pode acontecer ao responderem a uma pesquisa acadêmica, 

em que sua identidade é preservada e seus dados ava liados juntamente com os dados dos demais 

respondentes, como se comporta um funcionário deste tipo em uma reunião de avaliação? Que tipo 

de participação ele tem no seu ambiente de trabalho? Se este medo acomete os integrantes da 

equipe, o que pensar de quem está sendo vistoriado?  

Esse é um forte indício da imagem negativa que a Vigilância Sanitária tem internamente. O 

funcionário do setor antes de empregado é um cidadão que também utiliza os serviços do setor. Se 

esse empregado é o responsável pelo contato externo com os contribuintes, e se amedronta diante da 

possibilidade de coerção interna, ao responder uma pesquisa, que imagem da VISA ele está 

passando durante suas inspeções?  

Atribuímos parte desse desconforto sentido por esses quatro funcionários à fa lta de 

informação e esclarecimento quanto aos reais objetivos a Vigilância Sanitária. Não deveria haver 

motivo para receios de trocar informações, de opinar.  

Responderam a pesquisa 

87% 

13% 

Sim (87%) 
Não (13%) 
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Apesar da relevância desse dado chegamos a poucas conclusões sobre os reais motivos do 

medo que acometeu estes agentes de saúde, acreditamos que seria necessária uma investigação mais 

aprofundada sobre este aspecto revelado pela pesquisa. Mas o fato é que se o medo existe 

internamente, provavelmente externamente ele é maior, esclareceremos esta questão quando 

analisarmos as respostas dos requerentes.   

Quanto ao vínculo empregatício dos 26 agentes que responderam verificamos: 
 

Figura 11 

                        
Fonte: Questionários respondidos pelos agentes de saúde pública da VISA de Vitória – 2005 

 
Os funcionários contratados representam uma parcela de 62% do número de entrevistados, 

enquanto 38% pertencem ao quadro efetivo, o que caracteriza uma rotatividade de pessoal grande 

uma vez que os contratos são firmados com o prazo de duração máxima de um ano. Este dado 

refletirá posteriormente com negatividade na avaliação dos funcionários como veremos no decorrer 

das análises.  

Quanto ao tempo de serviço verificamos: 

Figura 12   

                       
     Fonte: Questionários respondidos pelos agentes de saúde pública da VISA de Vitória – 2005 

 
Dos entrevistados 22 (84%) tem até cinco anos de serviço destes, 13 funcionários tem de um 

a cinco anos de trabalho enquanto 9 possuem menos de um ano de experiência. Somente 4 

funcionários têm mais de cinco anos de experiência, o que revela uma constatação já realizada na 

pergunta anterior, existe uma rotatividade no quadro de funcionários que pode prejudicar o 

andamento do serviço, uma vez que um ano de experiência é insuficiente para que um Agente de 

Vínculo Empregatício 

10 

16 

Efetivo (10) 
Contratado (16) 

Tempo de serviço 

9 

13 

1 3 Menos que 1 ano (9) 
De 1 até 5 anos (13) 
De 5 até 10 anos (1) 
Mais de 10 anos (3) 
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Saúde Pública esteja completamente formado e habilitado para o exercício de suas funções devido a 

pluralidade de atividades que ele deve desenvolver diariamente.  

Quanto a faixa etária dos respondentes concluímos que: 

Figura 13 

                
Fonte: Questionários respondidos pelos agentes de saúde pública da VISA de Vitória – 2005 

 

A maior proporção de funcionários 31% se encontra na faixa etária que vai entre 40 e 49 

anos, seguido de 30% que compreende a faixa que vai dos 30 aos 40 anos e 27% possuem entre 20 

e 29 anos. Apenas 12% têm mais de 50 anos.  

Quanto ao grau de escolaridade observamos que: 

 

Figura 14  

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Questionários respondidos pelos agentes de saúde pública da VISA de Vitória – 2005 

 

Dos 26 entrevistados, 20 (76%) possuem como grau de escolaridade o ensino médio 

completo requisito mínimo para o ingresso no cago de Agente de Saúde Pública. Dois funcionários 

freqüentam o ensino superior nos cursos de Administração e Direito, enquanto 3 já concluíram 

curso de graduação, sendo 2 em Nutrição, e um em Biologia. Apenas um entrevistado tem Pós-

Graduação em Vigilância Sanitária.  

Faixa Etária 

27% 

30% 
31% 

12% De 20 a 29 anos (27%) 
De 30 a 39 anos (30%) 
De 40 a 49 anos (31%) 
mais de 50 anos (12%) 

Grau de Escolaridade 

20 

2 
3 1 

Ensino Médio 
Completo (20) 
Ensino Superior 
Incompleto (2) 
Ensino Superior 
Completo (3) 
Pós Graduação (1) 
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Apesar de entendermos que o nível de escolaridade exigido para o ingresso no cargo é 

apenas o segundo grau completo se compararmos o nível de escolaridade com a faixa etária dos 

funcionários, veremos que não houve uma continuidade no que tange o desenvolvimento dos 

estudos pela maioria. Há o predomínio de pessoas com mais de 30 anos apenas com o segundo grau 

completo em grande parte dos entrevistados.   

Quanto ao sexo dos entrevistados: 
 

Figura 15 
 

                       
Fonte: Questionários respondidos pelos agentes de saúde pública da VISA de Vitória – 2005 

 
Há a prevalência do sexo feminino representando 68% dos entrevistados enquanto o 

masculino representa apenas 32%.  

Solicitamos aos participantes da pesquisa que associassem palavras espontaneamente a 

Vigilância Sanitária as respostas foram: 

 

Figura 16 

Palavras atribuidas à VISA
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Fonte: Questionários respondidos pelos agentes de saúde pública da VISA de Vitória – 2005 

Sexo 

16 

10 
Feminino (16) 
Masculino (10) 
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A palavra mais citada foi saúde que apareceu 13 vezes nas respostas revelando que há 

internamente a noção clara da relação que a Vigilância Sanitária tem com esse conceito. Em 

segundo lugar está a palavra fiscalização, com 10 destaques. Essa associação se dá pelo fato de que 

fiscalizar é hoje a principal atividade desenvolvida no setor, que ainda trabalha prioritariamente 

com demanda cartorial sem dar muito destaque a ações de prevenção e promoção à saúde.  

Mas fica claro que noções importantes como prevenção (8), orientação (7), educação (6), 

promoção (4) que fazem parte da missão da VISA também são associadas ao setor.  

Noções de responsabilidade também são citadas como, por exemplo, compromisso (3), 

cuidado (2) e controle (2). A palavra informação foi associada ao setor por dois respondentes.  

Outras 21 palavras diferentes foram citadas apenas uma vez. Nos chamou atenção o fato dos 

respondentes associarem ao setor conceitos que indicam desestímulo e ressentimento como: pouca 

solução (1), vários retornos (1), lentidão (1), desorganização (1), reforma (1), caos (1), falta de 

funcionário (1), doença (1), capacitação (1). Nas que foram citadas apenas uma vez também 

encontramos as ações desenvolvidas pela VISA: interdição (1), notificação(1), cobrança (1), exigir 

(1), proteção (1), recuperação (1). As outras palavras lembradas foram: parceira (1), organização(1), 

direito de todos (1), conhecimento(1), responsabilidade(1), dedicação.  

Quando questionados sobre quais são as principais atribuições da Vigilância Sanitária as 

respostas foram:    

Figura 17 
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              Fonte: Questionários respondidos pelos agentes de saúde pública da VISA de Vitória – 2005 
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Destacamos nas respostas obtidas nestas perguntas a polissemia para as atribuições da 

Vigilância Sanitária. Apesar de realmente elas serem variadas, imaginávamos que as respostas 

seriam mais unificadas. Noções importantes como cuidar, garantir a qualidade, diminuir risco 

apareceram apenas uma vez nas respostas enquanto a fiscalização representou 21% das respostas. A 

análise das respostas também revela que há um esclarecimento em relação às atribuições de 

promoção e prevenção como orientar (16%), educar (14%), prevenir (11%). É importante salientar 

que esse entendimento existe porque essas são as atribuições mais importantes da Vigilância 

Sanitária e se elas funcionassem de forma integral, certamente seriam necessárias menos ações 

coercitiva.  

Perguntamos se quando o entrevistado iniciou suas atividades de trabalho na Vigilância 

Sanitária, conhecia os procedimentos que utilizaria no exercício de sua função as respostas foram: 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 18 

                        
 Fonte: Questionários respondidos pelos agentes de saúde pública da VISA de Vitória –  2005 

 
 

Apenas 38% dos entrevistados alegaram conhecer as funções que exerceriam. Esse é um 

dado que nos chamou atenção porque existem normas de exigência de ingresso na Vigilância 

Sanitária de Vitória e uma delas é que se tenha no mínimo um ano de experiência na função para se 

candidatar a uma vaga e esta regra funciona tanto para os Agentes de Saúde Pública contratados, 

quanto para os que prestam concurso público para o quadro efetivo. Se a experiência é condição 

Conhecimento de normas e 
procedimentos 

38% 

62% 

Sim (38%) 
Não (62%) 
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indispensável para ocupar a vaga, como 62% não tinham conhecimento das funções que 

exerceriam? 

Questionamos se o funcionário recebeu treinamento sobre as normas e procedimentos da 

VISA antes de iniciarem suas atividades e as respostas foram surpreendentes: 

 
                                                           Figura 19  
 

                     
Fonte: Questionários respondidos pelos agentes de saúde pública da VISA de Vitória – 2005 
 

Apenas 5 funcionários (19%) admitiram terem recebido treinamento antes do início de suas 

funções. Esta informação aliada à anterior nos preocupou profundamente. Se a maioria não sabia 

sequer quais atividades desenvolveriam, como serem expostas ao cotidiano de trabalho sem receber 

o treinamento adequado e as explicações das normas e dos procedimentos adotados pela VISA? 

Conseguimos entender de que forma os profissionais ingressam nas rotinas de trabalho após o 

desabafo de dois entrevistados: 

“O funcionário novo sai (para inspeções) com um antigo que passa o trabalho”. 

“Aprendemos no dia-a-dia, com a prática, o que vamos fazer, geralmente quem ensina é o 

funcionário que trabalha aqui há mais tempo que os novos”. 

As rotinas de trabalho, os procedimentos, as formas corretas de ação são repassadas por 

outros funcionários que também não recebem a capacitação necessária e ainda precisam ensinar o 

serviço aos novatos que iniciam suas atividades sem o treinamento adequado. Esse é um ponto 

crucial que nos elucida quanto o tipo atenção que é disponibilizada a informações fundamentais 

para o inicio das atividades profissionais. O mínimo que se espera do empregador é que ele forneça 

as orientações necessárias para o bom desenvolvimento do serviço que o empregado se propõe a 

executar. Mais grave ainda é quando recordamos que estamos aqui falando de um serviço essencial 

de saúde capaz de garantir o nível sanitário dos produtos oferecidos à população, que depende de 

informações para se concretizar e que deveriam ser prioritárias para a realização do serviço.  

Perguntamos aos funcionários se eles receberam algum treinamento sobre como se 

comunicar corretamente com o requerente e as respostas foram: 

Treinamento 

19% 

81% 

Sim (19%) 
Não (81%) 
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                                                                   Figura 20 
 

                          
Fonte: Questionários respondidos pelos agentes de saúde pública da VISA de Vitória – 2005 
 

 
Assim como não há preocupação com informações básicas para o ingresso no exercício das 

atividades, as respostas desta pergunta não foram diferentes: 85% alegam não ter recebido nenhum 

treinamento específico sobre como se comunicar com o requerente enquanto apenas 15% dizem ter 

recebido. Todos os que receberam essas instruções, participaram do mesmo curso: Qualidade no 

atendimento, um curso de 8 horas ministrado por uma psicóloga.  

Se estamos aqui defendendo a hipótese da importância da comunicação como instrumento 

fundamental no exercício das atividades de Vigilância Sanitária e se acreditamos que sem a 

comunicação adequada essas atividades não se efetivam, seria razoável que as autoridades 

responsáveis pelo serviço considerassem a importância de treinamentos e capacitações sobre o 

assunto, a má circulação de informações internas pode além de prejudicar, impedir o bom exercício 

da função que resulta na má qualidade dos serviços e produtos consumidos pela população.  

Perguntamos se o respondente se considera preparado para se comunicar com o requerente 

transmitindo informações sobre a Vigilância Sanitária: 

                                                            Figura 21            

                 
Fonte: Questionários respondidos pelos agentes de saúde pública da VISA de Vitória – 2005 

 
Nenhum dos entrevistados alegou ser inapto para comunicação. 65% se consideram 

parcialmente preparados e 35% se consideram totalmente preparados para se comunicar. A maioria 

Noções de comunicação em 
treinamentos 

15% 

85% 

Sim (15%) 
Não (85%) 

Habilidade comunicacional 

35% 

65% 

Totalmente (35%) 
Parcialmente (65%) 
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admite que há uma insegurança no que tange a comunicação e uma das explicações que damos para 

essa insegurança é a ausência do preparo profissional para lidar com essa habilidade. Segundo os 

entrevistados a insegurança geralmente ocorre quando não há dados suficientes para sanar as 

dúvidas do requerente, o que reforça a idéia de que há uma fragilidade relacionada com as 

informações que circulam internamente no setor. Os funcionários alegam não serem capazes de 

responder perguntas, principalmente quando elas estão relacionadas com a tramitação do processo e 

com prazos para entrega de licenças.  

Perguntamos sobre a participação dos entrevistados em cursos de reciclagem para Agentes 

de Saúde Pública: 

Figura 22 

                
 

Fonte: Questionários respondidos pelos agentes de saúde pública da VISA de Vitória – 2005 
 

Apenas 28% participaram de curso de reciclagem enquanto 72% não tiveram acesso a este 

tipo de curso e o motivo que levou a pouca participação se revelou na pergunta que fizemos 

posteriormente a esta, que indaga sobre a periodicidade de oferecimento de curso de capacitação e 

reciclagem pelo setor, as respostas foram: 

 Figura 23 

             
Fonte: Questionários respondidos pelos agentes de saúde pública da VISA de Vitória – 2005 
 

A justificativa para a não participação da maioria em cursos de reciclagem se dá pelo fato do 

setor, segundo os entrevistados, não oferecer esse tipo de capacitação. A resposta de um dos 

entrevistados demonstra uma certa frustração em relação a esta ausência: “Se nos fosse oferecido 
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este tipo de curso com freqüência, teríamos menos problemas em lidar com as dúvidas que 

aparecem no decorrer do desenvolvimento do trabalho, ou ao menos, saberíamos onde saná- las”.            

Esta ausência de cursos de reciclagem aliada ao fato de apenas 5 dos 26 entrevistados terem 

sido capacitados no início de suas atividades ocupacionais revela que o funcionário não recebe do 

setor o preparo necessário para o exercício de suas funções.  

Perguntamos aos entrevistados que tipo de informações eles gostariam de receber em cursos 

de capacitação e reciclagem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 Figura 24 
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Fonte: Questionários respondidos pelos agentes de saúde pública da VISA de Vitória – 2005 

 

A carência de informações gerais sobre Vigilância Sanitária aparece nas respostas de forma 

explicita, 14% das respostas mencionam ser necessário um curso completo sobre o assunto. Esta 

carência é superada apenas pela necessidade de informações sobre legislação que é a preferência de 

tema de 6 dos entrevistados. A necessidade de informações sobre legislação se dá porque o número 

de leis e portarias homologadas mensalmente varia incontestavelmente e há a necessidade dos 

funcionários terem acesso a estes documentos oficiais para desenvolverem suas atividades. 

Hierarquicamente a Vigilância Sanitária obedece as normas e leis municipais, mas deve atender as 

estaduais e federais com a mesma obediência, portanto os funcionários devem estar atentos 
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diariamente à publicações e homologações de normas e portarias que tenham relação com os ramos 

de atividades por eles fiscalizados.  

Os demais temas citados pelos entrevistados nos relevam a necessidade de informações 

variadas que os funcionários apresentam. Chamamos atenção para solicitação de curso sobre direito 

sanitário, biossegurança, risco sanitário, atendimento ao público, comunicação, ética, e 

humanização que demonstram que os funcionários almejam um aprofundamento em temas 

relacionados com as ações de prevenção e promoção da saúde e que estão preocupados com a forma 

de lidar com o público.   

Sobre como preferem receber informações internas no setor os entrevistados revelaram que: 

Figura 25 

                
Fonte: Questionários respondidos pelos agentes de saúde pública da VISA de Vitória – 2005 
 

84% preferem além de receber orientações orais do que recebê- las por escrito. Uma das 

reclamações mais latentes dos entrevistados foi a ausência de circulação interna de documentos 

escritos com orientações para os funcionários, segundo os entrevistados essas informações 

geralmente são repassadas oralmente o que dificulta a padronização das atividades, porque só quem 

recebe a orientação oral que sabe o que deve ser feito, se um não recebe fica sem a informação e 

pode proceder de forma incorreta. Um dos entrevistados acredita que se o repasse de informações 

fosse feito de forma padronizada e por escrito os funcionários não teriam a desculpa de que não 

foram avisados e todos teriam acesso as mesmas informações, ele explica: “A chefia dá uma ordem 

(oralmente) quem ouvir, ouviu. Quem não ouviu ou pergunta a alguém, que pode não repetir a 

ordem de forma certinha, ai vira um telefone sem fio. Se isso fosse feito por escrito melhoraria 

muito, todo mundo pega o documento com as instruções e assina, depois não pode dizer que não foi 

orientado”.  

A fala deste entrevistado revela um ruído que pode acometer a comunicação interna no setor 

e dificultar a comunicação com o público externo. O não entendimento de uma ordem ou orientação 

pode prejudicar o desempenho do agente no exercício de suas funções e há um consenso, por parte 
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dos entrevistados, em relação a importância de informações serem passadas através de documentos 

escritos oficialmente, mas isto, segundo eles, raramente acontece. Perguntamos que tipo de 

informações o entrevistado sente falta no setor e as respostas foram:  

  Figura 26  
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Fonte: Questionários respondidos pelos agentes de saúde pública da VISA de Vitória – 2005 

 

Das respostas 28% mencionava a necessidade de atualização em legislação. Os entrevistados 

destacam a necessidade de atualizar as leis e normas semanalmente. Alegam que as normas e 

portarias ent ram e saem de vigor e os funcionários sequer ficam sabendo. Reclamaram da ausência 

de um lugar apropriado para pesquisar essas leis como, por exemplo, uma biblioteca ou um 

computador ligado na Internet à disposição para essas pesquisas.  

12% das respostas dizem respeito a ausência total de informações no setor e este foi outro 

dado que nos despertou preocupação. Se a base das ações de Vigilância Sanitária é a comunicação e 
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a informação, como defendemos anteriormente, o fato dos funcionários sentirem falta de todo tipo 

de dados é relevante. Falamos da informação como antídoto para males sanitários, se o responsável 

pelo repasse para a população, o agente de saúde, não consegue obtê- la dentro do seu ambiente de 

trabalho como essa comunicação externa vai se efetuar? É preciso que a detecção desta carência 

seja levada em consideração e que caminhos alternativos para disseminação de informação se 

estabeleça internamente.  

Menções sobre o não compartilhamento de informações entre os colegas revelam a 

importância de incentivo da comunicação interna. Um dos entrevistados desabafa dizendo: “Já não 

temos informações sobre nada aqui dentro, o colega que sabe não ensina e nem orienta o que não 

sabe, assim fica difícil. Depois falamos algo errado por ai, a culpa é nossa”. 

Os demais itens relacionados pelos entrevistados dizem respeito as rotinas de trabalho e 

podem ser disponibilizados de forma simples. Dois entrevistados alegaram não sentirem falta de 

nada.  

Quando perguntados se há dificuldades em preencher a notificação os entrevistados 

responderam:  

Figura 27  

 
Fonte: Questionários respondidos pelos agentes de saúde pública da VISA de Vitória – 2005 

 

Apenas um entrevistado alegou ter dificuldades, segundo ele, a dificuldade é conseguir 

passar para o papel tudo que ele constatou na vistoria de forma sucinta e clara e que fica receoso do 

requerente não se lembrar depois de todas as orientações que são feitas oralmente.  

Quanto aos procedimentos da VISA explicamos anteriormente que uma dupla de agentes faz 

a vistoria e em caso de irregularidades, lavra uma notificação com um prazo para o cumprimento e 

cessado o prazo é feito um retorno para cobrança da notificação. Perguntamos, então, aos 

entrevistados se a mesma dupla que lavra a notificação volta para cobrá- la.  

Figura 28 
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Fonte: Questionários respondidos pelos agentes de saúde pública da VISA de Vitória – 2005 
 

Apenas 12% alegam que quando lavra a notificação, retorna para cobrança da mesma, 19% 

diz que somente em algumas vezes é a mesma pessoa que lavra e cobra a notificação, enquanto 69% 

dizem não serem os mesmos funcionários responsáveis pela primeira e pela segunda visita.  

Perguntamos então, se ele concordam com o procedimento de uma dupla lavrar a notificação 

e a outra dupla cobrar e a resposta foi unânime: NÃO. Perguntamos porque e as respostas foram: 

Figura 29  

            
Fonte: Questionários respondidos pelos agentes de saúde pública da VISA de Vitória – 2005 
 

80% justifica a discordância com o procedimento devido a diferença dos olhares. Segundo 

esses entrevistados a vistoria é presencial, o agente vai até o local observa, destaca o que está fora 

da norma técnica que rege o estabelecimento e lavra a notificação com as mudanças que devem ser 

efetuadas. Quem lavrou foi quem viu as imperfeições, quem avaliou, é um olhar particular. Quando 

outro profissional volta para cobrar a notificação, o olhar é diferente, ele não sabe o que o outro viu 

anteriormente, não pode comparar se melhorou ou piorou. Na opinião deles e de outros 8%, quem 

lavra a notificação deve voltar para cobrar. 4% alegam que essa troca na hora da cobrança gera 

novas notificações, um agente vê o que o outro não viu e ao invés de cobrar a notificação antiga, 

lavra uma nova e isso na opinião deles, confunde o requerente.  
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Questionamos sobre o que o profissional faz quando tem uma dúvida e as respostas foram: 

  Figura 30  
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Fonte: Questionários respondidos pelos agentes de saúde pública da VISA de Vitória – 2005 
 
 

Em caso de dúvida 15 profissionais procuram as referências técnica para saná- las, 9 

informaram que preferem as orientações da chefia, 7 procuram a lei que pode esclarecer a dúvida, 5 

conversam com os colegas e 4 buscam as respostas na Internet.  

Sobre o contato com o requerente perguntamos como o agente é recebido no ato da 

inspeção:  

Figura 31 

 
Fonte: Questionários respondidos pelos agentes de saúde pública da VISA de Vitória – 2005 

 

Segundo 46% dos entrevistados alega que o requerente trata o agente de forma normal, 

enquanto 42% diz que ele é cordial. 12 % responderam que a forma como o requerente recebe o 

agente varia de acordo com o tipo de inspeção, segundo estes entrevistados quando as vistorias 

envolvem ações de coerção como, por exemplo, apreensão e inutilizações, suspensão das atividades 

há uma certa hostilidade no tratamento.  

Questionamos se o requerente faz perguntas durante a inspeção: 

Figura 32 
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Fonte: Questionários respondidos pelos agentes de saúde pública da VISA de Vitória – 2005 
 
 

Segundo 62% dos respondentes o requerente costuma fazer perguntas durante a inspeção, 

21% alegam que essas perguntas só são feitas às vezes e 17% afirmam que não são questionados 

durante a inspeção. 

Questionamos quais são os assuntos que mais geram perguntas durante a inspeção e 13 

entrevistados disseram que são mais questões relacionadas com as normas técnicas que regem o 

estabelecimento que está sendo vistoriado, 7 respondentes atribuem os questionamentos a entrega 

de Alvarás de Licença Sanitária. Para 5 dos entrevistados as perguntas mais freqüentes são sobre os 

documentos exigidos pela VISA, 4 alegaram que são relacionadas a prazos, perguntas sobre valor 

de taxa foram lembradas por 3 dos respondentes. Destaque para as perguntas sobre lei, 

procedimentos, situação do local, andamento dos processos multas que foram citadas por um 

entrevistado.  

Perguntamos sobre a freqüência com que o agente consegue responder aos questionamentos 

dos requerentes e as respostas foram: 

 

 

 

 

 

Figura 33 
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Fonte: Questionários respondidos pelos agentes de saúde pública da VISA de Vitória – 2005 
 

A maioria dos entrevistados 53% alegou que quase sempre consegue responder às 

perguntas, as dificuldades geralmente são encontradas quando o requerente quer saber sobre o prazo 

de entrega dos alvarás, valores de taxas, e sobre normas técnicas. Um dos entrevistados salienta: 

“quando me perguntam em quanto tempo o alvará ficará pronto, tenho vontade de responder: boa 

pergunta! Nunca sabemos quanto tempo levará para a referência analisar, o apoio emitir o alvará e a 

chefia assinar”. 35% dos respondentes se julgam aptos a responder as perguntas sempre, enquanto 

8% raramente responde à perguntas e 4% não se julgam capazes de realizar tal tarefa nunca. 

Salientamos que nesses dois últimos casos os funcionários trabalham há apenas um mês na 

Vigilância Sanitária.  

Quando perguntados sobre o que faz quando não se sente capaz de responder a pergunta os 

19 entrevistados alegaram que procuram saber e retornam com a informação para o requerente, 4 

orientam o requerente a procurar a referência técnica na Vigilância Sanitária, 2 ligam para a VISA e 

perguntam a encarregada de fiscalização, 1 fornece o telefone da VISA para que o requerente ligue 

e tire as dúvidas, 1 orienta procurar a legislação que rege seu estabelecimento e 1 sugere que o 

requerente contrate uma consultoria. 

Questionamos sobre a forma preferida de repassar informações para os requerentes e os 

entrevistados responderam: 

 Figura 34 

 
Fonte: Questionários respondidos pelos agentes de saúde pública da VISA de Vitória – 2005 
 

A forma preferida é a escrita e oral 84% dos entrevistados, segundo eles somente falar não é 

o suficiente é fundamental deixar um documento oficial (notificação) para que o requerente depois 

não possa alegar o desconhecimento das orientações. 

Sobre o uso de panfletos explicativos e folderes perguntamos: A VISA fornece material 

impresso com informações para distribuição? E a resposta foi unânime: NÃO. 

Questionamos se o funcionário julga esse tipo de material importante para o 

desenvolvimento de suas funções e novamente obtivemos unanimidade nas respostas: SIM. 
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Cinco funcionários informaram que sentem falta de um impresso padrão para entrega em 

caso do estabelecimento estar fechado e explica: “Muitas vezes vamos a uma local para vistoria e 

está fechado se tivéssemos um impresso padrão com a logomarca da secretaria de saúde, 

informando que representantes da Vigilância Sanitária estiveram no local e o encontraram fechado 

no dia tal, horário tal (a ser preenchido pelo agente) e contendo o telefone da VISA para posterior 

contato e agendamento de nova vistoria, perderíamos menos tempo indo, às vezes duas ou três 

vezes em um estabelecimento”.  

Segundo outro respondente alguns folderes explicativos, com informações especificas como 

normas de esterilização, limpeza de piscina ou até mesmo sobre documentos necessários para 

solicitação de alvará, seriam muito úteis para o desenvolvimento do trabalho.  

Solicitamos que o funcionário avaliasse o serviço executado pela Vigilância Sanitária de 

Vitória e as respostas foram: 

  Figura 35 

 
Fonte: Questionários respondidos pelos agentes de saúde pública da VISA de Vitória – 2005 
 

A maioria avaliou o serviço como regular 65%, enquanto que 25% considera o serviço bom, 

apenas 4% julgaram o desempenho da VISA como muito bom e outros 4% como péssimo. 

Solicitamos então uma auto-avaliação do serviço que o entrevistado executa e as respostas 

foram: 

 

Figura 36  
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Fonte: Questionários respondidos pelos agentes de saúde pública da VISA de Vitória – 2005 
 

46% alegaram executar um serviço de boa qualidade enquanto 42% julgam seu desempenho 

regular, apenas 12% consideram que suas atividades são muito bem desenvolvidas. Nestas respostas 

os participantes da pesquisa alegaram que não executam um serviço de melhor qualidade devido a 

falta de estrutura do setor, então questionamos: o que pode ser feito para melhorar o serviço da 

Vigilância Sanitária em Vitória e obtivemos as seguintes informações: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37  
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Fonte: Questionários respondidos pelos agentes de saúde pública da VISA de Vitória – 2005 

 

As necessidades de compreensão, troca de experiência, responsabilidade do gestor, 

integração da equipe, melhorar o apoio administrativo, organização, extinção contratos temporários, 

entrosamento, concretude, curso prático, alfabetização do agente, linguagem adequada, cassação do 

ALS para reincidentes, foram lembradas por um dos participantes da pesquisa.  

Na opinião dos respondentes os problemas podem ser solucionados com mais organização 

administrativa e disponibilidade de condições de trabalho. A insuficiência de espaço físico no setor 

(17) e a necessidade de curso de nivelamento para os funcionários (17) foram os itens mais 

lembrados dos que necessitam de melhoria. A ausência de material de trabalho também foi destaque 
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nas respostas obtidas, segundo um dos entrevistados o setor não disponibiliza sequer caneta para a 

realização das atividades diárias e dois deles destacaram a falta de vales transportes para efetuação 

de vistorias29.   

Problemas relacionados com o quadro de pessoal também foram destacados: quantitativo 

insuficiente (4), necessidade de efetivação dos contratados (4), ausência de qualificação profissional 

(2).  

Com relação dificuldades comunicacionais foram elencadas a necessidade de melhoria da 

comunicação (5), da circulação de informações internas (4), do banco de dados e um dos 

funcionários mencionou a importância do uso de linguagem adequada no setor.  

Sobre os procedimentos internos dois respondentes destacaram que estabelecer uma 

normatização interna facilitaria o desenvolvimento do trabalho. Também foram lembradas a 

importância de acesso a legislação (4) e a construção de uma biblioteca (2) para pesquisas de leis e 

normas.  

O que nos chamou atenção foi o destaque que os respondentes deram a palavras que indicam 

ressentimento e desestímulo como, por exemplo, comprometimento e respeito que apareceram em 3 

respostas e compreensão e entrosamento lembrados por dois dos respondentes.  

A insatisfação salarial citada por 8 dos funcionários também é um dado que nos chama 

atenção. Segundo um dos funcionários a própria nomenclatura de definição do cargo de agente de 

saúde pública dificulta a melhoria salarial e explica: “Somos chamados agentes de saúde pública, 

mas na verdade somos fiscais sanitários, exercemos atividades de fiscalização. Todo fiscal tem 

direito a receber pela produtividade, ou seja, pelo que ele arrecada para o município, menos nós. A 

Secretaria de Saúde não quer mudar o nome de nosso cargo para não ter que pagar mais por isso, 

então, temos que produzir muito, porque tem muito trabalho, a Prefeitura fica com nossa 

arrecadação e recebemos menos que dois salários mínimos”.  

1. 2 A VISÃO DAS REFERÊNCIAS TÉCNICAS 
 

Quando convidados para responder a pesquisa quatro funcionários que ocupam o cargo de 

referência técnica se prontificaram participar.  

 

 

Sobre o perfil dos respondentes detectamos: 

                                                 
29 As vistoria são realizadas pelas duplas de agentes de ônibus e o encarregado de fiscalização disponibiliza vales 
transportes para a execução dos trabalhos, o setor faz uso de veículos apenas em caso de emergência, ou grandes 
apreensão, mas o transporte utilizado pelos agentes é o coletivo da cidade.  
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   Figura 38  

 
Fonte: Questionários respondidos pelas referências técnicas da VISA de Vitória – 2005 
 

Figura 39  

 
 

Fonte: Questionários respondidos pelas referências técnicas da VISA de Vitória – 2005 
 

Figura 40  

 
Fonte: Questionários respondidos pelas referências técnicas da VISA de Vitória – 2005 

 

Que todas as respondentes são do sexo feminino, 75% fazem parte do quadro efetivo da 

Secretaria Municipal de Saúde, 50% têm menos de um ano de tempo de serviço, 25% tem entre um 

e três anos de trabalho na Vigilância Sanitária e apenas uma funcionária trabalha no setor a mais de 

três anos.  

Com idades que variam entre 30 e 49 anos três das funcionárias têm como nível de 

escolaridade pós-graduação sendo uma em farmacologia, uma em saúde pública e uma em 

engenharia de segurança do trabalho e ambiental. A outra funcionária tem superior completo em 
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odontologia. Lembramos que para o exercício desta função o grau de escolaridade mínimo exigido 

é o superior completo.  

Solicitamos que as funcionárias associassem espontaneamente palavras à Vigilância 

Sanitária e que respondessem quais são as atribuições da VISA: 

Figura 41 
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            Fonte: Questionários respondidos pelas referências técnicas da VISA de Vitória – 2005 
 
  Figura 42 
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Fonte: Questionários respondidos pelas referências técnicas da VISA de Vitória – 2005 

 

As palavras associadas à VISA dizem respeito ao caráter mais orientador e preventivo de 

suas ações: prevenção, cuidado, saúde, condições sanitárias; assim como quando perguntadas sobre 

as atribuições do setor a associação se dá com o caráter da promoção com palavras como: oferecer 

segurança, minimizar riscos, saúde. A outra conotação dada às atividades desenvolvidas dizem 

respeito às atividades diárias executadas no setor que incluem inspeção sanitária, demanda cartorial, 

projetos, licença.  

Perguntamos qual é a função da referência técnica:  
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  Figura 43 
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Fonte: Questionários respondidos pelas referências técnicas da VISA de Vitória – 2005 

 

Duas das entrevistadas julgam o auxílio técnico como a principal atribuição das referências 

técnicas. Não houve nessas respostas uma unanimidade em relação as funções por elas exercidas, 

cada entrevistada destacou uma atividade diferente o que demonstra uma variedade de ações 

desenvolvidas e a ausência da definição clara de qual é realmente a função da referência técnica. O 

motivo da falta de clareza em relação essas atividades nos pareceu claro quando perguntamos se 

quando contratadas para exercer as funções de referência técnica as profissionais conheciam os 

procedimentos utilizados no exercício da função e se elas receberam treinamento antes do início de 

suas atividades e a resposta foi unanimemente não.  

Como apenas uma delas trabalha no setor a mais de três anos, sendo que as demais têm 

menos do que três anos de experiência, e que nenhuma delas recebeu nenhum tipo de treinamento e 

iniciaram suas atividades sem saber ao certo que funções exerceriam, é aceitável que as respostas 

não apresentem sincronia.  

O que nos chamou atenção foi o desabafo de uma das referências que destaca: “Quando 

chegamos para trabalhar temos que contar com a colaboração dos agentes de saúde e dos colegas 

antigos para nos ensinar o serviço, possuímos bagagem técnica para avaliar riscos, analisar 

processos, mas o que querem que façamos aqui é treinar e capacitar agentes, tirar dúvidas deles 

sobre procedimentos administrativos, normas, mas não fomos treinados para isso e sequer 

recebemos informações suficientes para tal”. Para a entrevistada cursos de capacitação deveriam ser 

ministrados por profissionais habilitados para tal, e ela discorda de ter que ensinar ao agente, porque 

muitas vezes, o agente sabe mais que ela sobre procedimentos internos.  
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Perguntamos se algum curso de habilidades comunicacionais foi ministrado para facilitar a 

realização de atividades diárias das referências técnicas e a resposta foi não. Questionamos então se 

as entrevistadas se sentiam aptas a se comunicara com os colegas de trabalho e com os requerentes 

e detectamos que: 

 Figura 44 

                  
Fonte: Questionários respondidos pelas referências técnicas da VISA de Vitória – 2005 

Apenas uma das entrevistadas alega ser totalmente apta a se comunicar enquanto que duas 

delas alegam que a ausência da prática e o pouco tempo de atuação no serviço dificultam a 

comunicação que está presente em todas as atividades desenvolvidas por elas. Todas mencionaram 

a importância de um curso onde fossem ministradas aulas sobre comunicação e uso de linguagem 

adequada. Perguntamos se o serviço oferece curso de atualização profissional para as referências 

técnicas e nenhuma delas havia tido acesso a eventos específicos de reciclagem. Pedimos que 

fossem dadas sugestões de temas para esse tipo de curso e os escolhidos foram: 

Figura 45 
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Fonte: Questionários respondidos pelas referências técnicas da VISA de Vitória – 2005 

Sobre a melhor forma de receber informações na VISA, perguntamos a preferência por 

orientações orais, escritas ou ambas e apenas uma das entrevistas diz se sentir mais segura 

recebendo informações orais, as outras três alegam que as informações quando escritas, 

principalmente através de oficio, são mais bem aceitas e que o registro do que foi falado é 

fundamental para o bom andamento das atividades.  
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Quando questionadas sobre quais tipos de informações as respondentes sentem falta as 

respostas foram: informações relacionadas com outros setores, horário de trabalho dos agentes e 

legislação. Uma delas se referiu a ausência de todo tipo de informação no setor com um dos 

problemas mais graves e que mais dificultam o andamento do serviço e destacou: “Tudo. Sinto falta 

de todo tipo de informação, aqui informação vale ouro, quem tem ao invés de dividir, segura, nem 

parecemos uma equipe.” 

Perguntamos se existe algum tipo de dificuldade em compreender os despachos emitidos 

pelos agentes de saúde nos processos e 50% alegou que os erros de português, a falta de clareza e a 

caligrafia são os principais motivos que levam ao não entendimento de alguns despachos. Segundo 

as respondentes o fato de não entender um despacho pode significar um risco grave para a 

referência técnica e uma das respondentes explica: “Quando não entendo um despacho, chamo o 

agente que despachou e questiono o que está escrito, porque todas as decisões que tomo são em 

cima do que ele escreve tanto na ficha (roteiro de inspeção), quanto no processo. Já é uma 

responsabilidade grande assinar em baixo do que eu não vi, pior se fizer isso com o que também 

não entendi”. 

Sobre as leis, normas e procedimentos perguntamos se a Vigilância Sanitária disponibiliza 

acesso às leis antigas e novas para as referências técnicas e 50% das entrevistas informaram que 

recebem cópias das leis e que no setor tem computador conectado na Internet. As outras duas 

alegaram que o computador não pode ser usado a qualquer momento e que além de não receberem 

atualizações constantes dessas leis, quando recebem é só para elas, os agentes não têm acesso e uma 

delas destaca: “deveria ser feito cópia do material para todos os agentes com atualizações das leis, 

porque eles é que executam as inspeções e que fazem as avaliações então devem ter o instrumento 

legal em mãos”. 

Questionamos então o que deveria ser feito para que esse acesso fosse garantido de forma 

igualitária no setor e as respostas foram que a atualização de leis, portarias e normas deveriam ser 

feitas semanalmente por um grupo de pessoas, que essas atualizações deveria ser  fotocopiadas e 

entregues a todos os funcionários que ficariam responsável por lê- la e tirar dúvidas com a referência 

e que o setor deveria dispor de uma biblioteca contendo todas as leis que envolvem a Vigilância 

Sanitária, para pesquisas constantes e que um computador com acesso a Internet deveria ficar 

disponível para consultas. O setor tem apenas 3 computadores que são usados pelos funcionários do 

apoio administrativo para resolução da parte burocrática e emissão de Alvarás de Licença Sanitária.  

Em relação as possíveis dúvidas das referências perguntamos: Quando você tem dúvida 

sobre uma norma técnica, um procedimento, uma lei o que você faz para saná- la? 
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E as respostas foram: 

Figura 46 

Quando tem dúvida como faz para 
saná-la?

1
1
1
1

2
2

Outro colega
Anvisa

Encarregada
Legislação

Gerência
VISA estadual

 
Fonte: Questionários respondidos pelas referências técnicas da VISA de Vitória – 2005 

 

Seguindo a hierarquia de poder das três instâncias de governo, duas das quatro referências 

técnicas, buscam informações na Vigilância Sanitária Estadual, duas alegaram procurar a gerência 

do setor em caso de dúvidas, uma a encarregada de fiscalização e uma procura pela Anvisa. As 

outras respostas fizeram referência a legislação ou a outro colega como fontes de elucidação de 

dúvidas.  

Perguntamos para as referências técnicas se o requerente costuma procurá- la para tirar 

dúvidas e sobre que assuntos geralmente perguntam. Três das entrevistadas alegaram serem 

procuradas pelos requerentes que costumam perguntar sobre procedimentos, manuais, alvará, prazo, 

normas e leis, adequações, documentos e estrutura física. Sobre a freqüência com que as 

entrevistadas conseguem sanar essas dúvidas: 

Figura 47  

 
Fonte: Questionários respondidos pelas referências técnicas da VISA de Vitória – 2005 

Apenas uma das três respondentes alegou conseguir sempre responder aos questionamentos dos requerentes. E 

quando não conseguem responder às perguntas as referências alegam que procuram a informação e ligam de volta para 

orientar o requerente.  

Duas das entrevistadas preferem passar as informações, tanto para os agentes, como para os requerentes 

oralmente, uma utiliza mais material escrito e a outra utiliza as duas formas, explica oralmente e escreve.  

Com que freqüência tira as dúvidas 
do requerente? 

25% 

75% 

Sempre (25%) 
quase sempre (75%)  
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Sobre a disponibilidade de material impresso no setor, como folderes e panfletos, perguntamos se a Vigilância 

Sanitária disponibiliza esse tipo de material para distribuição e todas responderam que apesar da importância e dos 

benefícios que essa prática poderia proporcionar ela não é utilizada.  

Solicitamos que as referências fizessem uma avaliação do serviço executado pela VISA e depois uma auto-

avaliação do serviço executado pelas próprias referências: 

Figura 48 

 

Fonte: Questionários respondidos pelas referências técnicas da VISA de Vitória – 2005 

 

Figura 49  

 
 

Fonte: Questionários respondidos pelas referências técnicas da VISA de Vitória – 2005 

50% das entrevistadas julgam o serviço executado pela VISA regular enquanto os outros 50% avaliam o 

serviço como ruim. Quanto a pergunta direcionada ao próprio serviço 75% das entrevistadas acreditam executar um 

bom serviço e uma delas justifica: “diante das condições de trabalho que nos oferecem acho até que fazemos milagre. 

Não temos material de trabalho, não recebemos treinamento, o espaço físico é insuficiente, não temos acesso a 

informações, são tantos os problemas que acredito até que fazemos além do que podemos”.   Todas atribuem a falta de 

qualidade do serviço a ausência de condições no setor.  

Pedimos que fossem dadas sugestões para melhoria do setor e as respostas obtidas foram:  

Figura 50 

Avaliação do serviço da VISA 

50% 50% 
Ruim (50%) 
Regular (50%) 
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Regular (25%) 
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Sugestões para melhora no setor
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Espaço físico

 
Fonte: Questionários respondidos pelas referências técnicas da VISA de Vitória – 2005 

As sugestões são praticamente as mesmas dos agentes de saúde, aumento do espaço físico (3), padronização, 

normas internas, estrutura física, aumento dos recursos humanos e capacitação dos funcionários (2) e acesso a 

legislações, existência de um fluxograma que funcione foram destacados por uma das respondentes e a necessidade de 

punição com multa, também lembrada por uma das entrevistadas.  

Destacamos aqui a resposta relacionada com a necessidade de punição e de aplicação de multas. Segundo uma 

das entrevistadas o setor está muito desorganizado e há uma desmotivação dos agentes de saúde em lavrar multas 

durante o desenvolvimento de suas atividades. Segundo explicações dela alguns agentes se recusam a multar devido ao 

fato de não estarem recebendo a produtividade sobre a arrecadação feita pela Secretaria Municipal de Saúde em cima 

das multas, outros dizem que precisam que a nomenclatura do cargo mude de Agente de Saúde Pública para fiscal 

sanitário e que os nomes dos fiscais sejam homologados no diário oficial municipal para que possam oficialmente lavrar 

autos de infração, os que lavram as multas estão muitas vezes despreparados e preenchem alguma coisa errada no auto 

de infração aumentando o índice de cancelamentos de multas por erros dos agentes.  

A entrevistada disse ainda que muitas multas não se efetivam devido a desorganização na conclusão do tramite da multa 

que acaba sendo anulada por não atender aos prazos estipulados pelas normas. Ela alega ainda que os requerentes sabem da 

existência dessa  impunidade e que se aproveita disso para não resolver os problemas em seus estabelecimentos. Ela concorda que as 

ações da Vigilância Sanitária devem ter caráter educativo, mas ressalta que a falta de punição leva ao descaso do poder de polícia que 

a VISA possui e prejudica sua imagem e sua autoridade. Ela explica: “Esses problemas internos de ordem burocrática ou política 

devem ser sanados para que possamos efetuar nosso trabalho, sei que os problemas internos são muitos mas a população não pode 

ficar exposta a  riscos por nossa causa temos que punir que não trabalha dentro das normas”. 

 
1.3 A VISÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO APOIO ADMINISTRATIVO 
 

 

 

Duas funcionárias do apoio administrativo se disponibilizaram a responder ao questionário da pesquisa, ambas 

do sexo feminino, tendo como vínculo empregatício contrato temporário de trabalho, uma com ensino superior 

completo em ciências contábeis e 4 meses de tempo de serviço e a outra com um ano e cinco meses exercendo as 

atividades na VISA e ensino médio completo. 

Solicitamos que as entrevistadas associassem espontaneamente palavras a Vigilância Sanitária e as escolhidas 

foram: inspeção, processos, denúncias, risco sanitário, prevenção, responsabilidade com a sociedade, credibilidade, 

compromisso e perguntamos quais são as atribuições da VISA obtendo as seguintes respostas: fiscaliza 

estabelecimentos de interesse a saúde e estabelece qualidade na área de saúde.  
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Perguntamos se ao serem contratadas para a função conheciam as atividades desenvolvidas 

na Vigilância Sanitária e se receberem treinamento sobre as normas e procedimentos do setor nas 

duas perguntas as respostas foram não. 

Sobre a habilidade comunicacional perguntamos se as funcionárias se sentem preparadas 

para se comunicar quando executam atividades de atendimento ao público e as duas se julgaram 

parcialmente capazes e alegaram que muitas vezes a ausência de informação é que impede que esta 

comunicação se efetive. Questionamos se alguma vez o setor disponibilizou treinamento que incluía 

noções de comunicação e as respostas foram não.  

As duas entrevistadas admitiram que preferem receber informações do setor oralmente e 

escritas e que sentem falta de informações sobre o andamento dos processos e da tramitação interna 

desses processos, tanto no setor quanto em outros setores que trabalham em parceria com a 

Vigilância Sanitária.  

Perguntamos o que elas fazem quando surge uma dúvida o que elas fazem para sanar e 

ambas responderam que procuram a chefia para obter a informação.  

Segundo as entrevistadas os requerentes que vão a VISA ou que telefonam para fazer 

perguntas geralmente querem saber sobre o andamento dos processos, sobre taxas, sobre legislação 

e que elas conseguem quase sempre responder aos questionamentos, mas alegam que quando o 

requerente quer saber quanto tempo vai levar para um alvará ficar pronto, ou para uma vistoria ser 

feita, elas nunca conseguem responder.  
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Quando elas não conseguem a informação de imediato pedem um telefone para contato e 

ligam depois com a informação.  

Uma das funcionárias prefere passar informações para os requerentes de forma oral 

enquanto a outra além de oralmente, escreve as orientações que está fornecendo. Ambas concordam 

que apesar da VISA não disponibilizar material impresso contendo informações sobre o setor, se 

esse material existisse facilitaria muito o andamento do trabalho e uma delas explica: “o requente 

pergunta quais documentos são necessários para dar entrada no alvará, nós perguntamos qual é o 

ramo de atividade, se tivéssemos folderes com a lista de todos os documentos, entregaríamos a eles 

e pronto, como não temos damos as informações ele anota e isso leva um bom tempo”.  
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Solicitamos que elas avaliassem o serviço executado pela VISA e uma o avalia como muito 

bom enquanto a outra acha que é regular. Quando pedimos que fosse feita uma auto-avaliação de 

desempenho, ambas julgam que executam um bom trabalho. Perguntamos o que poderia ser feito no 

setor para melhorar o serviço e as respostas foram relacionadas com a administração: aumento dos 

recursos humanos e capacitação dos funcionários, padronização das atividades, ampliar o espaço 

físico, disponibilizar equipamentos e material de trabalho, contratar um profissional exclusivo para 

atender ao telefone, investimento financeiro no setor com recursos da arrecadação e providenciar 

um sistema de informação eficiente.  
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1.4 A VISÃO DOS REQUERENTES 

 

Iniciamos a aplicação do questionário perguntando quem é o responsável por receber o 

agente de saúde no ato da inspeção e as respostas foram : 

Figura 51 

                   
                  Fonte: Questionários respondidos pelos requerentes atendidos pela VISA/Vitória – 2005 
 

Apenas 3% alegam que qualquer funcionário recebe o agente de saúde, 7% respondeu que 

essa responsabilidade cabe ao proprietário do estabelecimento e 90% dos entrevistados afirma que o 

gerente, que é o responsável pelo estabelecimento, é quem recebe o agente de saúde durante a 

inspeção sanitária.  

Após a realização desta pergunta informamos que o responsável por receber o agente de 

saúde deveria responder ao questionário e assim foi feito em todos os estabelecimentos.  

O perfil dos entrevistados é na verdade o perfil dos responsáveis por atender aos agentes de 

saúde no ato da inspeção, ou seja, o receptor das mensagens emitidas pelos agentes.  

    Figura 52 

 
Fonte: Questionários respondidos pelos requerentes atendidos pela VISA/Vitória – 2005 

 
 
 
 
 

Quem recebe a visita do agente de 
saúde? 

7% 

90% 

3% Proprietário (7%) 

Gerente (90%) 

Qualquer 
Funcionário (3%) 

Faixa etária dos entrevistados 

41% 

59% 

De 20 a 29 anos (41%) 
De 30 a 39 anos (59%) 
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Figura 53 

                              

  

Fonte: Questionários respondidos pelos requerentes atendidos pela VISA/Vitória – 2005 
 
     

Figura 54 

         
Fonte: Questionários respondidos pelos requerentes atendidos pela VISA/Vitória – 2005 

 
 
A maioria do sexo masculino (52%), com ensino médio completo (45%) e na faixa etária 

que vai de 30 a 39 anos (59%).  

Quanto escolaridade chamamos atenção para o fato de apenas 3% possuir baixo grau de 

escolaridade, com apenas o fundamental incompleto e por 28% ter nível superior.  

Solicitamos que os requerentes associassem espontaneamente palavras a Vigilância 

Sanitária e o quadro a seguir mostra as respostas obtidas: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 55 
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Fonte: Questionários respondidos pelos requerentes atendidos pela VISA/Vitória – 2005 

 
Esses dados deixam claro que a VISA de Vitória é reconhecida pelo seu desempenho 

cartorial porque as palavras mais lembradas dizem respeito a suas ações diárias e sua função de 

atendimento da demanda (fiscal (22), alvará (20), multa (9), documentos (6), apreensão (4), 

inutilização (2)) enquanto as palavras relacionadas com sua verdadeira missão que são proteção (2), 

saúde (3), cuidado (1) aparecem menos vezes.  

O mesmo aconteceu quando questionamos quais são as atribuições da Vigilância Sanitária e 

o que faz o agente de saúde: 

Figura 56 
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Fonte: Questionários respondidos pelos requerentes atendidos pela VISA/Vitória – 2005 
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Figura 57 
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Fonte: Questionários respondidos pelos requerentes atendidos pela VISA/Vitória – 2005 

 

As principais atribuições, como prevenção, promoção e proteção, sequer são lembradas em 

detrimento das atividades cartoriais e das ações punitivas e coercitivas desenvolvidas pela VISA. Se 

comparáramos as respostas obtidas pelos funcionários da VISA e pelos requerentes veremos que 

cada um destes grupos tem uma visão diferenciada das reais atividades desenvolvidas no setor.  

 Perguntamos como o respondente prefere receber as orientações dos agentes de saúde 

durante a inspeção e as respostas foram: 

Figura 58 

                           
             Fonte: Questionários respondidos pelos requerentes atendidos pela VISA/Vitória – 2005 

 
A preferência por informações orais e escritas representa o desejo de 86% dos entrevistados 

enquanto 14% preferem que estas informações seja repassadas apenas oralmente. Um dos 

entrevistados explica o porquê da necessidade de deixar o que foi falado registrado: “É melhor o 

agente deixar tudo escrito porque não corremos o risco de esquecer depois”.  

Perguntamos quanto a clareza da linguagem utilizada pelos profissionais da Vigilância 

Sanitária e as respostas foram: 

Figura 59 
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do agente de saúde? 
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Orais e Escritas (86%) 



   125 

               
Fonte: Questionários respondidos pelos requerentes atendidos pela VISA/Vitória – 2005 
 

Figura 60  

        
            Fonte: Questionários respondidos pelos requerentes atendidos pela VISA/Vitória – 2005 
 

A alegação de 86% dos entrevistados é que às vezes a linguagem é clara, e 62% acham a 

linguagem boa. Muitos justificam que o uso de termos técnicos é o que prejudica o entendimento da 

mensagem mas em alguns casos, foram salientados que a falta de clareza e a linguagem ser 

considerada razoável (38%) são atribuídas ao fato do agente não conseguir explicar algumas coisas 

de forma simples.  

Perguntamos se quando o entrevistado não entende uma orientação ele pede explicações e 

todos os entrevistados responderam que sim. O que demonstra a preocupação dos requerentes em 

receber as orientações de forma integral e clara.  

Questionamos se quando perguntado o agente consegue tirar as dúvidas do requerente e as 

respostas foram: 

Figura 61 

                     
                         
Fonte: Questionários respondidos pelos requerentes atendidos pela VISA/Vitória – 2005 
 

O agente consegue esclarecer suas dúvidas com clareza? 

3% 

97% 

Sempre (3%) 
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O agente utiliza linguagem clara? 

14% 
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38% 
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   126 

Apenas 3% alegam que as dúvidas são sempre respondidas. 97% dizem que somente às 

vezes as perguntas são respondidas. Se compararmos esses dados com as respostas emitidas pelos 

agentes de saúde, encontraremos uma discordância. 35% dos agentes de saúde alegam que sempre 

conseguem sanar as dúvidas dos requerentes, mas os entrevistados nesta etapa dizem que quando 

perguntam aos agentes sobre prazos para entrega do alvará de licença sanitária e valores de taxas 

raramente tem suas dúvidas sanadas.  

Indagamos se o agente tem calma e paciência durante a inspeção e no repasse de 

informações e as respostas foram: 

 

Figura 62 

                         
Fonte: Questionários respondidos pelos requerentes atendidos pela VISA/Vitória – 2005 
 

Os 66% que alegaram que às vezes os agentes são impacientes referem-se a ausência de 

calma no momento de ouvir críticas do setor, como explica um entrevistado: “Damos entrada no 

pedido de Alvará de Licença Sanitária porque precisamos dele para trabalhar, muitos de nós 

comerciantes só conseguem fazer compras de mercadorias com a Licença. Eles (da VISA) demoram 

um tempão para vistoriar nosso estabelecimento quando chegam temos que reclamar da demora, e 

quando perguntamos quando o documento ficará pronto e o agente não tem nem idéia, reclamamos 

e eles perdem um pouco da paciência alegando que a culpa não é deles, mas eles que tem que ouvir, 

são os representantes da Vigilância Sanitária”. 

Perguntamos se o agente que faz a primeira vistoria é o mesmo que retorna para cobrar as 

orientações fornecidas e as respostas foram: 
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Figura 63 

                          
Fonte: Questionários respondidos pelos requerentes atendidos pela VISA/Vitória – 2005 

 
Assim como responderam os profissionais da VISA os requerentes alegam que em 93% dos 

casos não é o mesmo agente que faz as duas inspeções. E assim como os agentes, os requerentes 

discordam desse procedimento adotado pela Vigilância Sanitária e as justificativas são basicamente 

as mesmas: 

17 entrevistados alegam que quando outra dupla de agentes retorna para cobrar a notificação 

acaba solicitando mudanças que o anterior não havia pedido, 10 entrevistados alegam que as 

orientações são sempre diferentes e que esses procedimentos despadronizados causam confusão 

para quem recebe as informações. Dois entrevistados dizem que não há um nivelamento da 

qualificação dos agentes, uns sabem muito mais que outros.  

Questionamos se a Vigilância Sanitária disponibiliza material informativo impresso como 

folderes e panfletos e todos os respondentes disseram que não. Quando perguntados se eles 

consideram esse tipo de material útil todos disseram que sim. Pedimos que eles citassem que tipo de 

informações esse material impresso deveria conter e as respostas foram: 

O agente que faz a primeira vistoria é 
o mesmo que volta para cobrar as 

orientações? 

7% 

93% 

Ás vezes (7%) 
Nunca (93%) 
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Figura 64 
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            Fonte: Questionários respondidos pelos requerentes atendidos pela VISA/Vitória – 2005 

 

As informações que mais foram lembradas pelos entrevistados dizem respeito as norma que 

regem seu estabelecimento (17). Nove pessoas mencionaram a importância de um folder com os 

documentos necessários para a solicitação do alvará sanitário, quatro pessoas querem informações 

gerais, os demais mencionaram a necessidade de informações sobre esterilização, higiene, assepsia, 

segurança do trabalho e biossegurança.  
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Perguntamos se o requerente sabe que existe uma norma técnica que rege o funcionamento 

de seu estabelecimento e eles responderam: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65 

 
                      Fonte: Questionários respondidos pelos requerentes atendidos pela VISA/Vitória – 2005 

 
Perguntamos se quando o requerente precisa ter acesso as normas técnicas do seu ramo de 

atividade e 59% disseram não terem acesso, dado que não surpreendeu, uma vez que 52% sequer 

sabe sabem que existe uma norma técnica que regulamenta seu estabelecimento.  

Questionamos sobre se o acesso a esse tipo de norma é fácil e as respostas foram: 

            Figura 66 
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Fonte: Questionários respondidos pelos requerentes atendidos pela VISA/Vitória – 2005 
 

Dos 41% que alegaram ter acesso as normas indagamos onde essas normas são encontradas 

e fomos informados que os locais mais acessados para este fim são a Internet e a Vigilância 

Sanitária.  

Quando perguntados sobre o que fazem quando precisam de informações da Vigilância 

Sanitária, 97% revelaram que telefonam para a VISA e 3% alegam irem até o setor para buscar 

informações como mostra o gráfico abaixo: 

 

 Figura 67 

 
Fonte: Questionários respondidos pelos requerentes atendidos pela VISA/Vitória – 2005 

 
Sobre a forma como o requerente é atendido pelos funcionários da Vigilância Sanitária 83% 

dos respondentes alegaram que são bem atendidos e 17% dizem que o atendimento é razoável.  

     

 

Figura 68  
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Fonte: Questionários respondidos pelos requerentes atendidos pela VISA/Vitória – 2005 

 
Ainda sobre o atendimento na Vigilância Sanitária perguntamos com que freqüência suas 

dúvidas são sanadas ao procurar o setor: 

Figura 69 

 
Fonte: Questionários respondidos pelos requerentes atendidos pela VISA/Vitória – 2005 
 

As perguntas que geralmente ficam sem respostas são as relacionadas com prazos seja de 

entrega do ALS, de em quanto tempo será feita a vistoria e algumas perguntas sobre legislação e 

normas.  

Questionamos se a VISA promove encontros com requerentes de ramos de atividades iguais 

para sanar dúvidas e fornecer informações gerais, com que freqüência e se o requerente julga este 

tipo de encontro importante: 
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Figura 70 

 
Fonte: Questionários respondidos pelos requerentes atendidos pela VISA/Vitória – 2005 
 

Figura 71 

 
Fonte: Questionários respondidos pelos requerentes atendidos pela VISA/Vitória – 2005 
 
 

Seis respondentes alegaram ter esse tipo de encontro anualmente. São encontros promovidos 

pela VISA antes do início da execução do projeto que abrange sempre um ramo de atividade 

específico para orientações e informações dos procedimentos que serão tomados, segundo os 

respondentes 86%, esse tipo de encontro é importante e até mesmo os que não freqüentam as reuniões as julgam 

importantes. 

Sobre as notificações perguntamos como é o entendimento das orientações que o agente deixa por escrito: 

     Figura 72 

 
Fonte: Questionários respondidos pelos requerentes atendidos pela VISA/Vitória – 2005 

A VISA promove encontros com 
outras pessoas do seu ramo de 

atividades? 

21% 

79% 

Sim (21%) 
Não (79%) 

Você considera esse tipo de encontro 
importante? 

86% 

14% 
Sim (86%) 
Não (14%) 

Como você entende o que está 
escrito na notificação? 

69% 

31% 
Bem (69%) 
Razoável (31%) 
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O 31% que responderam que entendem razoavelmente a notificação alega que geralmente o que dificulta o 

entendimento é a caligrafia ou a falta de clareza, segundo um dos entrevistados “se fosse só a notificação ficaria difícil 
atender as orientações, é preciso prestar bastante atenção nas explicações orais, a notificação é só pra lembrar depois de 
tudo que o agente disse”.  

Quando perguntamos se o requerente já foi multado alguma vez curiosamente nenhum dos entrevistados 
respondeu que sim. Encontramos uma justificativa para o fato de dos requerentes que participaram da pesquisa não 
terem recebido multas em uma explicação dada por uma referência técnica durante a coleta dados, ela explica que há 
problemas internos na Vigilância Sanitária e que muitos agentes não lavram autos de infração: “Muitos agentes de 
saúde, principalmente os mais antigos se recusam a lavrar autos de infração devido a um problema político. Eles tentam 
há muito tempo o enquadramento de suas funções e a troca de nomenclatura de seu cargo de agente de saúde pública 
para fiscal sanitário para que eles possam receber produção em cima do que é arrecadado. É que na verdade o salário 
deles é muito baixo e eles não recebem nada pelas multas que emitem e ainda alegam que não podem multar porque não 
tiveram seus nomes homologados no diário oficial sendo outorgados como autoridades sanitárias, responsáveis pelo 
poder de punir. Isso dificulta muito nosso trabalho, porque às vezes o infrator não atende as exigências porque sabe que 
não será punido”.  

Solicitamos que os requerentes avaliassem o serviço executado pela VISA e obtivemos a seguinte 
classificação: 

 Figura 73 

 
Fonte: Questionários respondidos pelos requerentes atendidos pela VISA/Vitória – 2005 

A maioria (66%) julga o serviço bom enquanto 34% o julga razoável. Pedimos para que eles dessem opinião a 
respeito do que deve ser feito na VISA para melhorar o serviço e obtivemos as seguintes respostas: 

Figura 74  

                           

Sugestões para melhoria VISA

1
2

3
7
7

8
18

Menos burocracia

Referência fazer vistoria

Qualificação dos agentes

Padronizar informações

Mais orientações

Mais Agentes de saúde

Mais agilidade

 
Fonte: Questionários respondidos pelos requerentes atendidos pela VISA/Vitória – 2005 
 

2. AS INFORMAÇÕES LATENTES DOS QUESTIONÁRIOS 
No CD anexo ao trabalho podem ser encontrados os questionários da pesquisa de campo devidamente 

preenchidos e separados por tipo de respondentes. O objetivo de incluir no ANEXO 12 esses questionários é permitir 

que outras interpretações possam ser feitas com os dados extraídos para a pesquisa. Salientamos durante toda análise 

que trabalhamos com os dados que na nossa visão foram os mais importantes, mas outros trabalhos podem ser 

elaborados utilizando as informações coletadas.  

Combinações latentes podem, por exemplo, do número de pessoas do sexo feminino que trabalha na vigilância 

sanitária e que nunca recebeu treinamento, ou número de pessoas que tem ensino médio como grau de escolaridade e 

idade superior a 30 anos, são informações que podem ser úteis em outro momento para essa pesquisadora ou para outros 

pesquisadores interessados no tema.  

Como você avalia o serviço 
executado pela VISA? 

66% 

34% 
Bom (66%) 
Razoável (34%) 
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CAPÍTULO V 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

pesar de termos durante todo desenvolvimento do trabalho salientado a 

importância das ações de Vigilância Sanitária para a garantia da saúde 

população, ficou claro com a pesquisa, que o desconhecimento sobre sua 

abrangência e atuação não é exclusividade dos requerentes atendidos pelo setor, os próprios 

funcionários reconhecem a Vigilância Sanitária apenas por seu caráter burocrático e fiscalizador.  

Também identificamos que não há o reconhecimento necessário do uso da comunicação 

como instrumento mister nas ações de Vigilância Sanitária apesar dos respondentes atribuírem 

muitos problemas a ausência de informações. 

Os problemas identificados a partir da visão dos respondentes da pesquisa foram vistos por 

nós, como um direcionador dos caminhos que a Vigilância Sanitária de Vitória deve percorrer no 

intuito de se estabelecer dentro dos princípios da reforma sanitária, trabalhando para garantir a 

melhoria do setor e conseqüentemente a elevação da eficiência e da eficácia dos serviços 

oferecidos. 

Acreditamos que alternativas comunicacionais podem minimizar algumas arestas e auxiliar 

a organização do setor que tanto na visão interna (dos funcionários), quanto na visão externa (dos 

requerentes) é lento, desorganizado, e necessita de melhorias.  

Dissemos na introdução de nossa pesquisa e voltamos a afirmar que as mudanças 

necessárias não são somente de ordem financeira, mas paradigmáticas, políticas, cognitivas e 

tecnológicas e estaremos elencando neste capítulo algumas, que ao nosso ver, são as mais 

significativas na avaliação que fizemos com esta pesquisa.  

Sobre os problemas de ordem administrativa destacamos: 

o Ausência de estrutura física e de disponibilidade de material de trabalho. 

o Insuficiência de recursos humanos e desqualificação profissional apontados não somente 

pelos funcionários, mas também pelos requerentes. 

o Inexistência de uma política que priorize a formação técnica dos profissionais antes do 

início de suas atividades e bem como um programa contínuo de reciclagem e 

treinamento.  

A 
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o Insatisfação salarial que gera desestímulo e descontentamento interno no setor. Ausência 

de uma estrutura de planejamento de cargos e salários. 

o Presença constante de funcionários que não fazem parte do quadro efetivo e que 

permanecem por pouco tempo na função dificultando a continuidade das ações do 

serviço. 

o Demanda massiva de rotina de trabalho que associados às deficiências do setor 

inviabilizam o planejamento racional de ações e política de saúde que visem à prevenção 

e a promoção sanitária, ficando a demanda cartorial como atividade única do setor. 

o Falta de banco de dados que supra a necessidade do setor e que dê suporte para geração 

de relatórios contendo informações necessárias. 

o Ausência do conhecimento da população atendida. O setor não sabe sequer quantos 

estabelecimentos de interesse a saúde tem no município, e é incapaz de gerar um 

relatório concreto sobre as atividades desenvolvidas no setor em anos anteriores. 

o Ausência de registro histórico da Vigilância Sanitária. 

o Cabe ao setor acatar as sugestões de temas de cursos disponibilizadas pelos 

respondentes. 

o Se desvencilhar do papel unicamente cartorial desenvolvido e passar a trabalhar em cima 

do risco sanitário. 

o Despir-se do autoritarismo e priorizar a garantia da segurança dos produtos que o 

cidadão consome e dos serviços que utiliza. 

o Enquadramento dos agentes de saúde como fiscais sanitários. 

 

Sobre os problemas de ordem política salientamos: 

o Envolvimento do gestor com os problemas da VISA, buscando soluções para os 

problemas existentes. 

o Conscientização dos profissionais que ocupam cargo comissionado de gerência sobre a 

importância da continuidade das ações que funcionam e do estímulo aos funcionários em 

participar das atividades do setor opinando sobre o que não funciona na prática.  

o Uso do dinheiro de repasse estadual e federal e da arrecadação municipal para melhorias 

no setor. 

o Ausência da participação popular e falta de integração de populares nas ações da VISA. 



   136 

o Desligamento das relações políticas quando o assunto é a saúde populacional 

minimizando aspectos como privilégios a terceiros e minimizando interferências 

externas no que tange a punição quando esta é necessária. 

 

Sobre os problemas de ordem comunicacional detectamos: 

o Dificuldades na disponibilidade de informações internas do setor e externas para os 

requerentes.  

o Ausência de local específico para pesquisa sobre normas técnicas, leis e portarias 

utilizadas diariamente pelos funcionários da VISA, como computadores, Internet, 

biblioteca. 

o Os funcionários alegam não conhecerem o fluxo de tramitação dos processos no setor e 

em outros setores. 

o Necessidade de disponibilidade de informações por escrito através de ofícios para todos 

os funcionários do setor e não somente as referências técnicas. 

o Necessidade de campanha de conscientização dos objetivos e missão da Vigilância 

Sanitária interna e externa ao setor, conclamando a população a participar de forma mais 

intensa nas atividades desenvolvidas pelo setor.  

o Parceria com meios de comunicação de forma mais intensa para divulgação de ações de 

prevenção e promoção e não somente cobertura para eventos de fiscalização, inutilização 

e apreensões. 

o Utilizar os meios de comunicação para divulgação de informações ao consumidor. 

o Clipagem do material divulgado na imprensa. 

o Confecção de panfletos e folderes para distribuição no balcão de atendimento e para os 

requerentes, principalmente do solicitado pelos funcionários para informação de que o 

agente esteve no local para vistoria e o encontrou fechado. 

o Necessidade de aplicação de curso sobre habilidades comunicacionais, uso de linguagem 

apropriada e como utilizar a comunicação a favor da saúde.  

o  Estimular, ou auxiliar no desenvolvimento, de pesquisas que possam elucidar e auxiliar 

os problemas da VISA, ou pelo menos não dificultar pesquisadores que desejam auxiliar 

com seu trabalho a evolução dos serviços de Vigilância Sanitária.  

o Criar um plano de educação continuada e de disseminação de informações visando a 

conscientização dos profissionais de saúde sobre a importância do exercício de suas 

funções e do comprometimento social que o cargo exige.  



   137 

o Necessidade de padronização das ações e das linguagens, do fluxo de informação 

trabalho garantindo a eficiência e a agilidade dos serviços executados.  

o Investir em uma campanha de divulgação, tanto interna quanto externa, do verdadeiro 

objetivo e da missão da Vigilância Sanitária de Vitória. 

 

Acreditamos que os munícipes de Vitória podem usufruir de um serviço de Vigilância 

Sanitária bem mais estruturado e organizado, e essas mudanças dependem do comprometimento do 

setor em efetuar melhorias internas que não necessitam necessariamente de recursos financeiros. 

Começando pelo reconhecimento da importância da comunicação e da circulação de informações 

no setor e na conscientização geral de que é da VISA a responsabilidade sanitária do município.  

As ações de comunicação têm que atingir a população de uma forma geral porque “o 

consumidor bem informado poderá ser um grande agente de Vigilância Sanitária podendo se 

constituir em grande colaborador para a preservação da saúde da coletividade” (Coutinho,1987) e os 

profissionais de saúde devem estar cientes do papel que exercem na saúde da população.   

Como estruturalistas que somos ressaltamos as preocupações que temos em relação a visão 

incrementalista que se faz visível na saúde pública, acreditar que mais dinheiro resolverá todos os 

problemas funcionais, administrativos, políticos é no mínimo uma atitude insensata. Dizemos isso 

porque no caso da Vigilância Sanitária de Vitória, verificamos um certo descaso no que tange o 

suporte necessário para o desenvolvimento das ações que não envolvem somente a questão 

montaria. Há um desconhecimento ou um desinteresse pelos problemas que envolvem o setor e ao 

invés de resolvê- los as autoridades responsáveis se comprometem a assumir mais responsabilidades 

perante o Estado e o município, conforme notícia divulgada no site da Secretaria de Saúde de 

Vitória em 10/08/2005: 

 

Vigilância Sanitária de Vitória amplia áreas de atuação 

A partir de agora a Vigilância Sanitária de Vitória passa a atuar em todos os 

estabelecimentos de interesse em saúde. O objetivo é eliminar, diminuir e prevenir 

os riscos de saúde e intervir nos problemas sanitários dos estabelecimentos com 

baixa, média e alta complexidade, ou seja, desde restaurantes à hospitais. 

O secretário de saúde, Luiz Carlos Reblin, assinou na manhã dessa terça-

feira (09), um Termo de Adesão para Municipalização dos Serviços de Vigilância 

Sanitária, que passa a operar com o Sistema Nacional de Informação de Vigilância 

Sanitária (Sinavisa). 
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"O município já se responsabiliza por estabelecimentos de média complexidade, 

como consultórios médicos e odontológicos, farmácias de manipulação, entre 

outros estabelecimentos. A partir de agora vamos receber recursos para atender 

essa demanda", explicou o secretário. 

O município vai receber inicialmente R$ 15 mil do governo do Estado para 

compra de equipamentos, como computador, máquinas fotográficas e 

termômetros. Logo depois começa a receber R$ 0,20 per capita por ano do 

governo federal. 

O desenvolvimento de ações de reorganização e reestruturação da vigilância 

sanitária e intensificação das ações de vigilância epidemiológicas, com redução de 

danos e riscos que interferem na saúde da coletividade é uma das metas da 

administração do prefeito João Coser. 

Para isso, estão sendo reestruturados os serviços de Vigilância Sanitária, os 

agentes estão sendo capacitados e até o final do ano será realizado um concurso 

público para contratação de profissionais de nível médio e superior. 

 
Assumir mais responsabilidades sem antes estruturar o setor criando condições de trabalho e 

melhorando a estrutura interna é ao nosso ver uma atitude ousada e perigosa. O compromisso de 

oferecer e ampliar os serviços não tem sentido se não estão acompanhados da eficiência e da 

eficácia. Esperamos que estas observações possam auxiliar os responsáveis pelo setor a organizá- lo 

de forma a atender os anseios populacionais e profissionais dos envolvidos e que a Vigilância 

Sanitária de Vitória encontre o caminho que permitirá seu funcionamento calcado na excelência de 

um trabalho bem feito e bem organizado.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



   139 

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 

1. ABRAMCZYK, Julio. Temas médicos e meios de comunicação. In: EPSTEIN, Isaac et al 

(org.) - Mídia e Saúde  – Adamantina: UNESCO/UMESP/FAI/2001. Conferências 

Brasileiras em Comunicação e Saúde (1999,2000,2001). P. 41-45. 

2. ARAÚJO, I. S. Mercado Simbólico: um modelo de comunicação para políticas públicas, 

Interface - Comunicação, Saúde, Educação, v.8, n.14, p.165-77, set.2003-fev.2004. 

3. ARAÚJO, Inesita. Interface - Comunicação, Saúde, Educação, v.8, n15, p.363-6, mar/ago 

2004. 

4. BELTRÁN, Luiz Ramiro. Adeus a Aristóteles: comunicação horizontal. In: Comunicação e 

sociedade. Revista semestral de estudo de comunicação. São Paulo, nº 6, setembro de 1981. 

P 5-35. 

5. BELTRÁN, Luiz Ramiro. La importancia de la comunicación en la promoción de la salud. 

In: EPSTEIN, Isaac et al (org.) - Mídia e Saúde  – Adamantina: 

UNESCO/UMESP/FAI/2001. Conferências Brasileiras em Comunicação e Saúde 

(1999,2000,2001). P 355- 368. 

6. BELTRÁN, Luiz Ramiro. Promoción de la salud: una estategia revolucionaria cifrada en la 

comunicación. In: Comunicação e Saúde . São Bernardo do Campo, SP: Umesp Ano 22 nº 

35, 2001.  

7. BERINGUER, Giovani. Medicina e Política. São Paulo: HUCITEC, 1978.  

8. BERLO, David K. O processo da comunicação: introdução à tória e à prática. São 

Paulo: Martins Fontes, 1999.  

9. BERTOCHI, Gerson L. Medeiros. A cidade de Marília (SP) e o Programa Saúde da Família. 

In: EPSTEIN, Isaac et al (org.) - Mídia e Saúde  – Adamantina: 

UNESCO/UMESP/FAI/2001. Conferências Brasileiras em Comunicação e Saúde 

(1999,2000,2001). P.211-212.  

10. BOBBIO. N. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus. 1992 

11. BOFF, Leonardo. A Águia e a Galinha, A: Uma Metáfora da Condição Humana 

Editora:  Vozes SP, 1997. 

12. BORDENAVE, Juan A.D., Além dos meios e mensagens. Introdução à comunicação 

como processo tecnologia, sistema e ciência. Ed. Vozes, Rio de Janeiro,1983. 



   140 

13. BOSI. Maria Lúcia. Cidadania, participação popular e saúde na visão dos profissionais 

do setor: um estudo de caso na rede pública de serviços.  

Cad. Saúde Pública vol.10 no.4 Rio de Janeiro Oct./Dec. 1994. 

14. BRASIL. Lei 8080 de 19 de setembro de 1990. Lei Orgânica da Saúde. Dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.  Diário da união, 

Brasília, 1990, Seção 1.  

15. BUENO, Wilson da Costa. A cobertura de saúde na mídia Brasileira: os sintomas de uma 

doença anunciada. In: EPSTEIN, Isaac et al (org.) - Mídia e Saúde  – Adamantina: 

UNESCO/UMESP/FAI/2001. Conferências Brasileiras em Comunicação e Saúde 

(1999,2000,2001).671-687. 

16. BUSS, P. M. Apresentação: In: LEAL, MC; SABROZA, PC;RODRIGUEZ. RH E BUSS 

PM (orgs). Saúde, ambiente e desenvolvimento: processo e consequÊncia sobre as 

condições de vida. SP: HUCITEC/ABRACO, vol. II 1992.  

17. CAMPOS, Juarez de Queiroz ...[et al.].Saúde e Educação Sanitária, São Paulo: Jotacê, 

1995.  

18. CAMPOS, Juarez de Queiroz... [et al.].Técnicas de Organização Sanitária, São Paulo: 

Jotacê, 1996. 

19. CARVALHO, Guido Ivan de, SANTOS, Lenir. Sistema Único de Saúde – Comentários à 

Lei Orgânica de Saúde ( Lei 8080/90 e Lei 8142/90).2º ed. São Paulo: Hucitec,1995. 

20. CARVALHO, José Murilo de. Os bestializados. O Rio de Janeiro e a república que não 

foi. São Paulo: Companhia das Letras, 1987.  

21.  CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999.  

22. CHAUÍ. Marilena. Convite à Filosofia De Marilena Chauí. Ed. Ática, São Paulo, 2000. 

23. COELHO, Teixeira, O que é indústria cultural, 14º ed São Paulo: Brasiliense. 

24. COHN, Gabriel. Comunicação e Indústria Cultural. 3º ed. São Paulo: Companhia Editora 

Nacional,1977. 

25. COSTA, Ediná Alves. Vigilância Sanitária: Desefa e proteção da saúde . In: 

ROUQUAYROL, Maria Zélia. Epidemiologia e Saúde 5ªEd. Rio de Janeiro: MEDSI, 1999.  

26. COSTA, Ediná Alves. “Vigilância Sanitária – Conceitos e área de abrangência” 

27. COSTA, Edna; ROZENFELD, Suely. Constituição da Vigilância Sanitária no Brasil. In: 

ROZENFELD, Suely (org). Fundamentos da vigilância sanitária. Rio de Janeiro: editora 

Fiocruz, p. 15- 59, 2000. 



   141 

28. COUTINHO, A. O. N.  O direito do trabalhador a uma alimentação digna. Revista 

Saúde em debate, 19, p. 80-81,1987.  

29. CYRINO, A. P; CYRINO E.G. Integrando Comunicação, Saúde e Educação: experiência do 

UNI-Botucatu. Interface — Comunicação, Saúde, Educação, v.1, n.1, 1997. 

30. DALLARI, Sueli. Direito à Saúde. Disponível em  

http://www.dhnet.org.br/educar/redeedh/bib/dallari3.htm acessado em 20/05/2005. 

31. DAMATTA, Roberto, O que faz o brasil, Brasil?, 6ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Rocco, 

1984. 

32. DEFLEUR, Melvin, BALL-ROKEACH, Sandra. Teorias da comunicação de massa. Rio 

de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1993. 

33. DIAS, Nelsina Melo de Oliveira, Mulheres “Sanitaristas de pés descalços”, São Paulo: 

editora Humanismo, Ciência e tecnologia “Hucitec”,1991. 

34. ECO, Humberto. Como se faz uma tese. Editora Perspectiva S.A. São Paulo. 2003. 

35. ELER, Sônia Maria Martho de Moura. Um olhar sobre a Vigilância Sanitária. Dissertação 

de mestrado, Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas. 

Campinas, SP , 1998.  

36. ELIAS, Paulo Eduardo. Estado e saúde: os desafios do Brasil contemporâneo São Paulo 

Perspectiva vol.18 no.3 São Paulo Julio/Setembro 2004 disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S01028392004000300005&script=sci_arttext&tlng=pt 

acessado em 25/12/2005. 

37. EPSTEIN, Isaac... [et al.], organizador, Mídia e Saúde , Adamantina: 

UNESCO/UMESP/FAI, 2001. 

38. EPSTEIN, Isaac. Divulgação Científica – 96 Verbetes. Campinas, SP: Pontes, 2002.  

39. EPSTEIN, Isaac. Comunicação e saúde. In: Comunicação e Saúde . São Bernardo do 

Campo, SP: Umesp Ano 22 nº 35, p.159-186.2001. 

40. FANUCK, L. C. Justiça na saúde: quem age na defesa do povo? Revista Saúde em 

Debate 19, p 12-14, 1987.  

41. FAUSTO NETO, Antonio. Percepções acerca dos campos da saúde e da comunicação. In: 

PITTA, Aurea M. da Rocha (org). Saúde e Comunicação. Visibilidades e Silêncios. 

Editora Humanismo, Ciência e Tecnologia HUCITEC. São Paulo.1995, p. 267-293. 

42. FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. Rio de Janeiro: Ed ições Graal, 1979. 

43. FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação? Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. 



   142 

44. FRANCO, Fabiana Campos, DINIZ, Rachel Cristine. Vigilância Sanitária: Instrumento 

de proteção à saúde da população de nossa cidade. Leis Cidadãs, Câmara Municipal de 

Vitória, 1998. 

45. GALLIANO, A. Guilherme, O método científico. São Paulo: Harbra,1986. p 84-97. 

46. GAUDERER, Christian. A informação é a base da decisão do julgamento e da ponderação. 

In: LOPES, Boanerges e NASCIMENTO, Josias et al. Saúde e Imprensa. O público que 

se dane, Rio de Janeiro: Mauad,1996, p.37-43.  

47. GOBBI, Maria Cristina. Escola Latino Americana de Comunicação: O Legado dos 

Pioneiros. Tese de Doutoramento. São Bernardo do Campo, SP. UMESP,2002. 

48. GÓMEZ, Escamilla. Princípios fundamentales de educación sanitária. México, Editorial 

F. Trillas S.A.1967. 

49. HABERMAS, Jürgen.  Consciência moral e agir comunicativo.  Tradução de Guido de 

Almeida. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003.  

50. ISMAEL, J.C. O médico e o paciente breve história de uma relação delicada. São Paulo : 

T.A Queiroz Editor, 2002. 

51. KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. 6 ed. São Paulo: Perspectiva, 

2001.  

52. LAKATOS, Eva Maria, MARCONI, Maria de Andrade. Metodologia do Trabalho 

Científico. 4.ED.São Paulo: Atlas,1995. p.99-113 

53. LASSWELL, Harold D. A estrutura e a função da comunicação na sociedade. In: COHN, 

Gabriel. Comunicação e Indústria Cultural. São Paulo: T.A Queiroz,1987 p.105-117. 

54. LEVÉFRE, Fernando. Eduação, promoção e tomada de decisão em saúde. Acessado em 

21/09/2004. Disponível em  

http://www.usp.br/jrusp/arquivo/1999/jusp492/manchet/rep_res/opiniao.html . 2001. 

55. LEVÉFRE, Fernando. Mitologia Sanitária: Saúde, Doença, Mídia e Linguagem. São 

Paulo, Ed. USP.1999.  

56. LEVÉFRE, Fernando. Saúde Mídia e Reitificação. In: PITTA, Aurea M. da Rocha (org). 

Saúde e Comunicação. Visibilidades e Silêncios. Editora Humanismo, Ciência e 

Tecnologia HUCITEC. São Paulo.1995 p. 138- 147.   

57. LOBATO, Monteiro. Mr. Slang e o Brasil e problema vital. São Paulo. Editora 

Brasiliense, 1972.  

58. LOVATTO, Juceli Morello. A estreita (e difícil) relação entre a linguagem e os 

comunicadores em saúde. In: EPSTEIN, Isaac et al (org.) - Mídia e Saúde  – Adamantina: 



   143 

UNESCO/UMESP/FAI/2001. Conferências Brasileiras em Comunicação e Saúde 

(1999,2000,2001). P.51-73. 

59. LOPES, Boanerges e NASCIMENTO, Josias et al. Saúde e Imprensa. O público que se 

dane, Rio de Janeiro: Mauad,1996. 

60. LOPES, Maria Immacolata Vassalo, “Estratégias metodológicas da pesquisa de recepção”, 

São Paulo: Intercom – Revista Brasiliera de Comunicação,Vol. XVI, nº 2 p. 78-86, jul/dez 

1993. 

61. LUCCHESE, Geraldo. Globalização e regulação sanitária: os rumos da vigilância sanitária 

no Brasil. Tese de doutoramento apresentada a Escola Nacional de Saúde, 2001.  

62. LUCCHESI, Geraldo. Vigilância sanitária: o elo perdido.Divulgação em Saúde para 

Debate (7): 48-52, 1992. 

63. MINAYO, M. C. S. O Desafio do Conhecimento. Pesquisa Qualitativa em Saúde . São 

Paulo: Hucitec/Rio de Janeiro: Abrasco. 1992.  

64. MALDONADO, Maria Tereza e CANELLA, Paulo. Recursos de relacionamento para 

profissionais de saúde: a boa comunicação com clientes e seus familiares em 

consultórios, ambulatórios e hospitais. Rio de Janeiro. Reichamann & Affonso Editores, 

2003. 

65. MARCOLINO, Eliana Martins. Comunicação e Loucura: A representatividade da lei 

antimanicomial nos jornais do Estado de São Paulo e A Tribuna,2003. Dissertação 

(Mestrado em Comunicação Social) Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do 

Campo SP. 

66. MARCONI, Marina de Andrade, LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de Pesquisa. 2ed. São 

Paulo: Atlas,1990 p.57-123.  

67. MARCONDES FILHO, Ciro. Até que ponto, de fato, nos comunicamos? Uma reflexão 

sobre o processo de individuação e formação. São Paulo, Paulus 2004. 

68. MENDES, Eugênio Vilaça. Uma agenda para saúde. São Paulo. Editora Hucitec, 1999. 

69. MENDES, Eugênio Vilaça. Distrito Sanitário. O processo social de mudança das práticas 

sanitárias do sistema único de Saúde. 

70. MENDONZA, Babette de Almeida Prado. O papel da comunicação no programa de 

assistência do doente mental - o modelo de reforma psiquiátrica de Quixadá-CE. In: 

EPSTEIN, Isaac et al (org.) - Mídia e Saúde  – Adamantina: UNESCO/UMESP/FAI/2001. 

Conferências Brasileiras em Comunicação e Saúde (1999,2000,2001). P. 469-487. 



   144 

71. MORAES, Alice Ferry de. Vídeo em saúde – elemento de persuasão. In: EPSTEIN, Isaac et 

al (org.) - Mídia e Saúde  – Adamantina: UNESCO/UMESP/FAI/2001. Conferências 

Brasileiras em Comunicação e Saúde (1999,2000,2001). 771-781. 

72. MATHIAS, Hélia Márcia. 2002 

73. NASCIMENTO, Josias e BOANERGES, Lopes. Saúde & Imprensa : O público que se 

dane . RJ, MAUAD 1996.  

74. OLIOSA, D. M. S. Municipalização da saúde em Vitória-ES: uma experiência 

participativa. Dissertação de mestrado apresentada a Escola Nacional de Saúde Pública da 

Fundação Oswaldo Cruz, 1999. Disponível em: 

http://portalteses.cict.fiocruz.br/transf.php?script=thes_cover&id=000046&lng=pt&nrm=iso

#abstract 

75. PARRY, John, Psicologia da Comunicação Humana, Ed. Cutrix, p. 92-135. 

76. PESSONI, Arquimedes. Distorções na comunicação da saúde nos jornais periférico do 

ABC. 2002 Dissertação (Mestrado em Comunicação Social) Universidade Metodista de São 

Paulo, São Bernardo do Campo SP. 

77. PESSONI, Arquimedes. Contribuições da COMSAÚDE na construção do conhecimento 

em Comunicação para Saúde: regaste histórico e tendências dessa linha de pesquisa. 

Tese de doutorado. Umesp. São Bernardo do Campo: 2005. 

78. PITTA, Áurea M. da Rocha.  Por uma política pública de comunicação em saúde . Saúde 

e Sociedade. Vol.11 n 1 jan- jul 2002. 

79. PITTA, A M. R. e MAGAJEWSKI, F. R. L. Políticas nacionais de comunicação em 

tempos de convergência tecnológica: uma aproximação ao caso da saúde . interface – 

comunicação, saúde, educação,  2000. 

80. PITTA, Aurea M. da Rocha (org). Saúde e Comunicação. Visibilidades e Silêncios. 

Editora Humanismo, Ciência e Tecnologia HUCITEC. São Paulo.1995.  

81. RABELO, Dessiré Cipriano, Comunicação e mobilidade social: a agenda 21 local de 

Vitória-ES. Dissertação de Doutorado. UMESP 2002. 

82. REBELO, Paulo Antonio de Paiva. Qualidade em saúde: modelo teórico, realidade, 

utopia e tendência. Rio de Janeiro. Qualitymark, 1995.  

83. RESENDE, Ênio J. Cidadania: o remédio pra as doenças culturais brasileiras. São 

Paulo: Summus, 1992.  

84. REVISTA RACINE. Vigilância Sanitária. Ano XII nº 70. Setembro/Outubro 2002. 



   145 

85. ROSEN.  Uma história da saúde pública.  UNESP/HUCITEC/ABRASCO, 1994.  

ROZENFELD, Suely (org). Fundamentos da vigilância sanitária. Rio de Janeiro: editora 

Fiocruz, 2000.  

86. ROUQUAYROL, Maria Zélia. Epidemiologia & Saúde. 4ª ed Rio de Janeiro: Medsi, 1993. 

87. ROUQUAYROL, Maria Zélia. Epidemiologia & Saúde. 5ª ed Rio de Janeiro: Medsi, 1999. 

88. RUÓTULO, Antônio Carlos. Audiência e recepção perspectivas. In: Comunicação e 

Sociedade. nº 30 – Universidade Metodista de São Paulo- UMESP- São Bernardo do 

Campo- SP. p 158-170. 

89.SÁ, José de. Ética, Informação e Saúde. In: EPSTEIN, Isaac et al (org.) - Mídia e Saúde  – 

Adamantina: UNESCO/UMESP/FAI/2001. Conferências Brasileiras em Comunicação e Saúde 

(1999,2000,2001). P. 307-310. 

90.SCHERER, M.D. et al. Rupturas e resoluções no modelo de atenção à saúde: reflexões sobre 

a estratégia saúde da família com base nas categorias Kuhnianas. Interface – Comunicação, 

Saúde e Educação. Vol 9, n 16, p. 53-66, set 2004/fev 2005. 

91.SELLTIZ, WRIGHTSAMN e COOK.  Métodos de pesquisa nas relações sociais. São 

Paulo:EDU, 1987 

92.SILVA, Maria Julia Paes da. Comunicação tem remédio: a comunicação nas relações 

interpessoais em saúde. São Paulo: Editora Gente, 1996.  

93.SILVA, J. O; BORDIN, R. (Orgs.). Máquinas de sentido: processos comunicacionais em 

saúde . Porto Alegre: Dacasa Editora/Escola de Gestão Social em Saúde, 2003. Série 

Comunicação e Saúde. vol. 2, 164 páginas. 

94.STARFIELD, Barbara, Atenção primária: equilíbrio entre necessidade de saúde, 

serviços e tencologia, Brasília: UNESCO, Ministério da Saúde, 2002. 

95.TEIXEIRA, Carmem Fontes, Planejamento Municipal em Saúde, ISC Instituto de Saúde 

Coletiva, salvador, BA, 2001. 

96.TEIXEIRA, Ricardo Rodrigues.Modelos comunicacionais e práticas de saúde. In Interface – 

Comunicação, Saúde e Educação. V 1, n 1, 1997, p 7-32. 

97.VIGNERON, Jacques. Comunicação Interpessoal e formação permanente. São Paulo, 

Angellara,1996 (Coleção Permanente). 

98.WEBER, Maria Helena. Comunicação: estratégia vital para a saúde. In: PITTA, Aurea M. da 

Rocha (org). Saúde e Comunicação. Visibilidades e Silêncios. Editora Humanismo, Ciência e 

Tecnologia HUCITEC. São Paulo.1995, p. 151- 165.  

99.WOLF, Mauro. Teorias da comunicação. Lisboa: Presença, 1995.  



   146 

100.YIN, Robert.  Case Study Research - Design and Methods. Sage Publications Inc., USA, 

1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


