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um ser da praxis. Mais ainda: o homem é praxis 

e, porque assim o é, não pode se reduzir a um 

mero espectador da realidade, nem tampouco a 
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outros homens que o transformarão em "coisa". 

Sua vocação ontológica, que ele deve tomar 

existência, é a do sujeito que opera e transforma 

o mundo. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho se constitui em uma pesquisa qualitativa, cujo objetivo é levantar, analisar 

e desvelar o processo de constituição da atividade do trabalhador da Vigilância Sanitária nos 

municípios da jurisdição da Superintendência Regional de Saúde de Diamantina (SRSD), 

Minas Gerais e especificamente, na Microrregião de Saúde Araçuaí. Buscamos desvelar os 

dificultadores e facilitadores da execução das ações de Vigilância Sanitária, bem como os 

sentidos atribuídos pelos trabalhadores a este processo de execução. Adotamos como eixo 

teórico-metodológico a Psicologia Sócio-Histórica e a Clínica da Atividade.  A primeira 

concebe o homem a partir da ideia de “condição humana”, em que os sujeitos são vistos como 

históricos, datados, concretos, criadores de ideias e consciência que, ao produzirem e 

reproduzirem dialeticamente a realidade social são, ao mesmo tempo, produzidos e 

reproduzidos por ela. A Clínica da Atividade propõe um método de análise da atividade de 

trabalho, onde a subjetividade dos trabalhadores ocupa lugar central. Para a coleta de 

informações, utilizamos questionário semiestruturado, entrevistas centralizadas, 

semiestruturadas e entrevistas de narrativa de história de vida. Os sujeitos da pesquisa foram 

os trabalhadores de Vigilância Sanitária de vinte e quatro municípios da jurisdição SRSD. 

Para análise das informações dos questionários foi utilizado o software Epiinfo®6.04d, sendo 

calculadas frequências absolutas e relativas, medianas e desvio padrão. As entrevistas foram 

analisadas à luz de núcleos de significação. Como facilitadores à execução das ações de 

Vigilância Sanitária foram apontados: a parceria de outros profissionais, o apoio de gestores e 

da população, recursos materiais e humanos e treinamentos/capacitações. Os dificultadores 

apontados foram: insuficiência de recursos humanos, de equipamentos e recursos materiais, 

ausência ou déficit na legislação, profissionais não capacitados ou pouco capacitados. 

Observamos que a atividade de trabalho na Vigilância Sanitária é constituída por sentidos de 

desânimo, impotência, negociação e pela dialética satisfação/frustração. As condições 

concretas, aliadas aos sentidos atribuídos pelos trabalhadores à sua atividade de trabalho 

apontam para a necessidade da implementação de políticas de saúde e de Vigilância Sanitária 

que propiciem aos trabalhadores o poder de agir, como sujeitos concretos, na defesa e 

promoção da saúde coletiva. 

 

Palavras-chave: Vigilância Sanitária; Superintendência Regional de Saúde de Diamantina; 

Psicologia Sócio-Histórica; Clínica da Atividade; Atividade de trabalho. 

 



 

ABSTRACT 

 

This work is based on qualitative research, the objective of which is to examine, analyze, and 

unfold the process that constitutes the activity of Health Surveillance workers in the 

municipalities under the jurisdiction of the Regional Health Superintendency of Diamantina, 

Minas Gerais state - Brazil, and specifically in the Araçuaí Health Microregion.  We seek to 

reveal the factors hindering and facilitating the implementation of Health Surveillance 

actions, as well as the meanings attributed by workers to this implementation process.  Socio-

Historical Psychology and Activity Clinic are adopted as the theoretical and methodological 

framework.   Socio-Historical Psychology conceives man based on the idea of the “human 

condition”, wherein subjects are regarded as “historical”, dated, concrete, creators of ideas 

and awareness, and when such subjects dialectically produce and reproduce  social reality, 

they are, at the same time, produced and reproduced by it.  The Activity Clinic, in turn, 

proposes a method for analyzing work activities, where the subjectivity of workers takes 

center stage.  A semi-structured questionnaire, centralized and semi-structured interviews and 

life-story narrative interviews were used for data collection.  The research subjects were 

people who work with Health Surveillance in the twenty-four municipalities under the 

jurisdiction of the Regional Health Superintendency of Diamantina.  The information in the 

questionnaires was analyzed using Epi Info® 6.04d software. Absolute and relative 

frequencies, medians and standard deviation were calculated.  The interviews were analyzed 

in the light of meaning cores.  As factors that facilitate the implementation of the actions as 

appointed: partnerships with other professionals, the support of health managers and of the 

population, material and human resources, and training and qualification activities.  The 

hindering factors appointed were:  absence of human resources, of equipment and material 

resources, failure to apply the legislation concerned or shortfalls in the enforcement thereof, 

and unqualified or poorly trained professionals.  We observe that the work activity in the 

Health Surveillance service is constituted by feelings of dismay and powerlessness, as well as 

by negotiation, and the satisfaction/frustration dialectics.  The concrete conditions, combined 

with the meanings attributed by workers to their work activity, indicate the need to implement 

heath and Health Surveillance policies that provide workers with the power to act, as concrete 

subjects, in the defense and promotion of collective health.  

 

Key words: Health Surveillance; Regional Health Superintendency of Diamantina; Socio-

Historical Psychology; Activity Clinic; Work Activity. 
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“Nos cabelos, escova progressiva, na pele, 

autobronzeamento, nos dentes branqueamento, 

no corpo, auto-hemoterapia, na alma 

antidepressivo, nos músculos ácido linoléico 

conjugado, no rosto toxina botulínica, no sexo 

estimulantes, nos excessos, nas gorduras, 

cirurgias... Nos serviços de saúde, alta 

tecnologia. Nos ambientes, concreto sobre os 

rios. Nas baladas, ecstasy. Na fome de ser 

sujeito, mais mercado, menos valor [...] 

Antiinflamatórios não estereoidais, 

nanotecnologia, enzimocosmético, células 

tronco, midiatrogenia... temas que nos guiam ou 

nos embriagam? Muitos riscos para um país 

informado de mais, informado de menos. 

Paradoxos e provocações que devem nos colocar 

atentos como cidadãos, como profissionais de 

saúde”. 

                                              (Daniella Araújo)
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INTRODUÇÃO 

 

 

O tema Vigilância Sanitária (VISA)
1
 tem cada vez mais ocupado espaço na mídia e em 

debates de setores diversos. Seja por meio da divulgação de uma nova conquista da ciência 

para a cura de doenças, ou da comercialização de alimentos adulterados
2
, o noticiário tem, 

ainda que indiretamente, alertado para a importância desse campo na defesa e proteção da 

saúde coletiva. Quanto ao aumento de sua presença nos debates, um exemplo é a realização, 

em período recente, da II Semana de Vigilância Sanitária no Congresso Nacional, envolvendo 

temas como a defesa da regulação sanitária pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), segurança sanitária em eventos de massa e modelos de gestão em vigilância 

sanitária para o enfrentamento das atuais demandas sociais e econômicas do país (ANVISA, 

2013).  

A despeito das desigualdades sociais e econômicas que ainda persistem em todo o 

mundo, a intensa evolução tecnológica vem inserindo no cotidiano de consumidores e 

usuários, em escala global e em ritmo acelerado, um volume cada vez maior de novos 

produtos e serviços. Estes vão desde artigos essenciais à sobrevivência humana, como 

alimentos, a serviços de consumo induzidos pela indústria da beleza – como a radiação para 

bronzeamento artificial. Enumerar a oferta desses produtos e tecnologias que prometem 

longevidade, satisfação e equilíbrio para o corpo e o ambiente seria impossível neste espaço, 

nem tampouco é esta a proposta.  

Porém é nesse cenário de rápidas transformações no estilo de vida de milhões de 

pessoas que deve operar a Vigilância Sanitária. Como campo da saúde coletiva e do Sistema 

Único de Saúde (SUS), cabe à VISA regular e mediar complexos interesses presentes nas 

relações de produção-consumo, por meio de medidas que se estendem da produção ao 

consumo de produtos e serviços, tais como: elaboração de normas e regulamentos, 

autorização de funcionamento de empresas e registro de produtos, monitoramento e avaliação 

de qualidade de produtos, serviços e ambientes, controle da propaganda, comunicação e 

educação sanitária, etc.  
                                                             
1 Neste texto, serão utilizados os termos Vigilância Sanitária e a sigla VISA, para designar tanto o campo quanto 

os serviços instalados  nas  instâncias de gestão do SUS. A escolha por um ou outro termo deriva de sua melhor 

adequação à frase/texto. 

 
2 Uma crônica a respeito do assunto, escrita por Gislaine Barbosa de Toledo, pode ser acessada no sítio Âmbito 

Jurídico, disponível em  

<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2567>.   
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A livre propaganda midiática de produtos que devem ser consumidos com segurança – 

como medicamentos e fertilizantes agrícolas – ou a divulgação de infrações graves como a 

adulteração de leite para consumo humano dão a dimensão da importância dessas ações, pelo 

conflito ou predomínio de interesses econômicos sobre interesses da coletividade, como o 

direito à saúde, assegurado constitucionalmente. São riscos
3
 para os quais a VISA deve dispor 

de capacidade técnica, humana e operacional para prevenir, minimizar, reduzir ou eliminar 

(BRASIL, 1999).  Não à toa este campo tem sido apontado, ele mesmo, como a face mais 

complexa da Saúde Pública (COSTA, 2009).  

Contudo, é possível afirmar que tanto quanto há desigualdades nos padrões de renda e 

consumo, a produção, distribuição, bem como a natureza dos riscos é também desigual e 

diversa (ARAÚJO, 2008). E é também em nome dessa diversidade e desigualdade que o 

desafio da Vigilância Sanitária se complexifica, exigindo sua implementação e fortalecimento 

em todas as instâncias de gestão do SUS, ou seja, União, Estados e Municípios. Foi esta a 

proposta inserida na Constituição da República/88 (BRASIL, 1988) e instituída na Lei 

8.080/90 (BRASIL, 1990): um sistema de saúde que tem como um dos princípios a 

descentralização dos serviços, como pressuposto à garantia de outros princípios, como 

universalidade (atenção a todos os brasileiros), integralidade (acesso a todos os níveis de 

atenção) e equidade (atenção baseada nas distintas necessidades de grupos e de indivíduos)
4
.   

Reafirma-se, pois, que nesta conjuntura de transformações das relações de produção e 

consumo, e de conflitos entre direitos coletivos - como a segurança sanitária - e interesses 

econômicos privados, torna-se cada vez mais necessária a atuação da Vigilância Sanitária, 

conforme preconizado nas normas do SUS, sendo que isto só será possível por meio do 

incremento da descentralização desses serviços, em todos os municípios do país; município 

este entendido como o cenário privilegiado da “cena e o seio do dinamismo da vida individual 

e coletiva” (MINAYO, 2010, p.14). 

 Contudo, se a conjuntura atual não deixa dúvidas quanto à necessidade do 

desenvolvimento e fortalecimento dos serviços e ações de VISA, a realidade concreta de 

sistemas de gestão pública da saúde, a quem cabe implementá-las, levantam dúvidas sobre sua 

capacidade de cumprir a tarefa. 

                                                             
3 O conceito de risco, inserido na legislação sanitária será explicitado no Capítulo I deste trabalho. 
 
4 Os princípios do SUS têm sido alvo de reinterpretações, debates e críticas no âmbito acadêmico (MARQUES e 

MENDES, 2002; PAIM, 2008; TEIXEIRA e COSTA, 2008; ALMEIDA FILHO, 2011). A forma aqui 

explicitada refere-se ao modo como esses conceitos são inseridos nas normas e divulgados no âmbito dos 

serviços de saúde. 
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Estudos de várias partes do país, realizados tanto por pesquisadores do meio  

acadêmico (COSTA, 2008; DE SETA e SILVA, 2008; LUCCHESE, 2008a; SOLLA e 

COSTA, 2007; etc.), 
 
quanto por trabalhadores da VISA (MARANGON, SCATENA e 

COSTA, 2009; SOUZA e AGNOL, 2008; SOUSA e VIANA, 2008; PIOVESAN et. al., 2005; 

COHEN, MOURA e TOMAZELLI, 2004; JULIANO e ASSIS, 2004; etc.), têm apontado 

inúmeras dificuldades e entraves para sua descentralização, especialmente na esfera 

municipal. No âmbito da Superintendência Regional de Saúde de Diamantina (SRSD), uma 

instância da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG), o quadro que se 

apresenta não difere daquele apontado nos referidos estudos.  

A SRSD tem sob sua jurisdição trinta e três municípios, situados nos Vales do 

Jequitinhonha (28) e Rio Doce (05), cuja população total é de 415.476 habitantes, variando 

entre 2.956 e 45.884, nos municípios de menor e maior população, respectivamente
5
.  O Atlas 

de Desenvolvimento Humano aponta que para os municípios da jurisdição SRSD, o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH)
6
 é variável entre 0,618 e 0,748 (MINAS GERAIS, 2000), 

ou seja, é considerado médio segundo esse conjunto de indicadores. Em que pesem as críticas 

ao IDH, os índices da jurisdição SRSD, somados a alguns indicadores de saúde e outros 

(apontados no capítulo II deste texto), apontam necessidades e desafios, que demandam 

conhecimentos e o fomento de políticas públicas (especialmente de saúde) que contribuam 

efetivamente na reversão do quadro apresentado. 

Corroborando as informações acima, Domingues, Magalhães e Faria (2008), ao avaliar 

os impactos dos investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), em Minas 

Gerais, aponta que nas regiões Norte, Jequitinhonha (à qual pertence a maioria dos municípios 

da SRSD), e Mucuri, o Programa apresentou resultados inferiores a outras regiões do estado, 

devido ao tipo de investimento realizado, que privilegiou setores já consolidados. O estudo 

                                                             
5 Nesta seção, são abordados estudos referentes apenas ao Vale do Jequitinhonha. A região agrega 85% dos 

municípios da jurisdição SRSD e os municípios pertencentes ao Vale do Rio Doce apresentam indicadores 

semelhantes aos do Jequitinhonha. Maiores informações sobre a organização político-administrativa e os 

territórios de saúde são apresentadas no Capítulo 2 deste estudo.  

 
6 O IDH compara indicadores de países nos itens riqueza, alfabetização, educação, esperança de vida, natalidade 

e outros, com o intuito de avaliar o bem-estar de uma população, especialmente das crianças. Varia de zero a um 
e é divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Regiões com IDH até 0,499 

são considerados de desenvolvimento humano baixo, e os com índices entre 0,50 e 0,799 são considerados de 

desenvolvimento humano médio. Entre 0,8 e 1,0 o índice é considerado elevado (MINAS GERAIS, 2000). 

Autores como Machado e Pamplona (2008), apontam fragilidades na formulação do conceito de 

desenvolvimento humano adotado pelo PNUD, calcado na noção de bem-estar, e que desconsideram aspectos 

com as carências acumuladas e as implicações da ordem econômica mundial sobre os indicadores. Deste modo, 

consideramos que esse índice pode mascarar desigualdades e induzir políticas que não contemplem as reais 

necessidades da população abrangida. 
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aponta assim o aprofundamento das desigualdades regionais, há muito presentes no Estado. O 

tratamento diferenciado na implantação de macro políticas como as do PAC indica a 

necessidade de avaliação e reorientação dessas políticas e do atual modelo de crescimento 

adotado, para a melhoria dos indicadores atualmente verificados nessas regiões. 

Sobre a região do Vale do Jequitinhonha, Silva (2005, p.103) afirma que “o velho 

modelo conservador e clientelista, tido como padrão local de fazer política e ainda em 

evidência está, aos poucos, sendo superado”. A afirmação delineia o pano de fundo que 

compõe a imagem da região projetada para o país e o mundo, ou seja, marcada pela “carência 

de infraestrutura de saúde, educação, produção, transporte [...] como também pela pobreza 

material da maioria de sua gente” (SILVA, 2005, p.18). Para o autor, a superação desse 

modelo, mesmo que lentamente, pressupõe a formulação de políticas sociais voltadas ao 

desenvolvimento regional, que devem levar em conta as características e potenciais naturais, 

culturais e históricos da região. Silva afirma que a capacidade associativa da sociedade civil, 

com o apoio de Organizações não Governamentais e do poder público tem resultado em 

iniciativas e projetos localizados que tem contribuído para a melhoria da qualidade de vida em 

alguns municípios da região. Essas iniciativas estão ligadas, predominantemente,  à pequena 

produção regional, em setores como agricultura familiar, artesanato e mineração. São setores 

tradicionais que vem buscando se firmar em meio às pressões da grande indústria capitalista, 

cuja característica é a contínua ampliação de seu mercado consumidor.  

Imbricado a esse processo de mudança, o aumento do número de estabelecimentos e 

serviços de interesse da saúde na jurisdição SRSD pode ser identificado no cadastro de 

estabelecimentos do Núcleo Regional de Vigilância Sanitária (NUVISA). São novos produtos 

e serviços que demandam atuação da VISA, e que são ligados às áreas de medicamentos, 

saneantes, cosméticos, alimentos, beleza e estética, artigos médico-hospitalares, laboratórios 

clínicos, bem como serviços de assistência à saúde (clínicas médicas e odontológicas, etc.), e 

de radiodiagnóstico (raio X, mamografia, ultrassonografia, densitometria, dentre outras)
7
. 

Frente às informações acima descritas, entendemos que a VISA adquire papel 

estratégico: deve atuar sobre riscos que a produção, circulação e consumo de produtos e 

serviços apresentam à saúde, bem como sobre a melhoria da qualidade daqueles produzidos 

no nível local. Nesse sentido, sua atuação pode contribuir também na geração de renda para a 

                                                             
7 Há indícios evidentes de aumento na produção, circulação e consumo de produtos, bens e serviços na região, a 

partir da implantação de programas de distribuição de renda do Governo Federal como o bolsa-família, e de 

infraestrutura, como a pavimentação de estradas. Mesmo compreendendo a importância dessa abordagem para a 

Vigilância Sanitária, não aprofundamos na elucidação e avaliação dos impactos dessas medidas, por 

entendermos que isto demanda outros estudos e abordagens, que não estão entre os objetivos deste trabalho. 
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população local. Concordamos com Silva (2005), que o fortalecimento das iniciativas 

regionais pelo poder público é decisivo para a superação da propalada precariedade dos 

municípios da jurisdição SRSD.  

A despeito de sua relevância, a operacionalização da Vigilância Sanitária, como já 

apontado, tem representado um desafio ao NUVISA, o braço estadual do setor na 

Superintendência Regional de Saúde de Diamantina. Destacamos que, mesmo previsto desde 

a implementação do SUS, o planejamento de ações para o setor nos Planos Municipais de 

Saúde locais, ocorre a partir de dois marcos recentes: a edição do Pacto pela Saúde (BRASIL, 

2006b), que explicitou mais claramente os meios e modos para a gestão das políticas de 

saúde, privilegiando a responsabilidade pública e o aprofundamento da descentralização e 

regionalização; e o Plano Diretor de Vigilância Sanitária (PDVISA), que apontou o 

planejamento anual de ações de VISA como pré-condição ao repasse de recursos financeiros a 

estados e municípios (ANVISA, 2007). No entanto, o acompanhamento da execução dessas 

ações pelo NUVISA/SRSD, entre 2008 e 2010, mostra que, neste período, o número de 

municípios que informaram a execução de alguma ação prevista na Programação Anual de 

Vigilância Sanitária não ultrapassou os 51%. Em levantamento mais recente do setor, os 

dados apontam que em doze municípios (36%), não se realiza ações de VISA, sendo que em 

cinco (15%), ainda não há técnicos designados para a função (NUVISA/SRSD, 2011a; 2013). 

O que apreendemos dos dados é que várias medidas de controle e/ou eliminação de fatores de 

riscos deixam de ser realizadas, com impactos negativos sobre a saúde da população adstrita. 

Diante disso, ressaltamos o entendimento de que o quadro acima descrito oferece 

justificativas suficientes para uma atenção especial de pesquisadores, profissionais, gestores 

públicos e sociedade civil para a adoção de medidas que levem à compreensão e superação 

dos fatores que dificultam a operacionalização da VISA. Entraves estes que trazem, em menor 

ou maior magnitude, agravos à saúde de pessoas e grupos. Se tomarmos como referência de 

análise os Determinantes Sociais em Saúde (DSS)
8
, o problema se amplia, considerando as 

possibilidades e impactos da atuação do setor, imbricada aos modos de vida das pessoas.  

A despeito das justificativas sociais apresentadas, as vivências, escolhas e 

circunstâncias de ordem pessoal justificam, em larga medida, a realização deste trabalho.  

                                                             
8 A Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS) conceitua os DSS como os fatores 

sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de 

problemas de saúde e seus fatores de risco na população. A Organização Mundial da Saúde (OMS) define os 

DSS como as condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham (BUSS e PELEGRINI FILHO, 2007). 
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Iniciei a trajetória na Saúde Pública em 1984 (SES/MG), como Técnica em Higiene 

Dental (hoje Técnica em Saúde Bucal). Neste percurso, residi em Belo Horizonte, retornei à 

cidade natal - Coronel Murta - e em 1996 me transferi para Diamantina. Em 1998 fui lotada 

na Coordenação de Vigilância Sanitária da então Gerência Regional de Saúde de Diamantina, 

hoje NUVISA/SRSD, como responsável pelo Núcleo de Vigilância de Alimentos.  A função 

preponderante era inspecionar indústrias de alimentos instaladas na jurisdição, composta na 

época por trinta e oito municípios. Outra tarefa era assessorar tecnicamente os municípios na 

implantação dos serviços e desenvolvimento das ações de vigilância de alimentos.  

Naquele momento, a primeira surpresa foi constatar que havia apenas quatro indústrias 

(microempresas), que se enquadravam no âmbito de atuação da VISA regional. As demais 

empresas produziam alimentos de origem animal, sob controle sanitário do Ministério da 

Agricultura ou Secretaria Estadual de Agricultura, por meio do Instituto Mineiro de 

Agropecuária (IMA).  

Assim, as ações estatais de controle sanitário de alimentos, na região, dividiam-se 

entre a VISA estadual e o IMA. Ao observarmos a procedência dos produtos alimentícios 

consumidos na região, era claro que, além daqueles produzidos pelas quatro empresas locais, 

citadas acima, contávamos com a circulação e consumo de gêneros industrializados 

originários de outras regiões e ainda com uma infinidade de produtos considerados 

clandestinos, por não disporem de regulamentação na receita fazendária (Razão Social, CNPJ, 

etc.)
9
. 

O sentimento recorrente naquele momento foi de estar fora do lugar, ou seja, não 

existia uma Vigilância Sanitária estadual que abarcasse meu universo profissional. 

Identificando (e sentindo) aí uma condição de exclusão das políticas de controle sanitário 

vigentes no país e do arcabouço normativo que regulamentava o setor. A legislação de 

referência não oferecia muitas possibilidades de atuação nesse cenário. Deste modo, desde o 

início meus esforços se voltaram para o fortalecimento da Vigilância Sanitária nos municípios 

da região. Se não cabia à VISA estadual regular mercado informal de alimentos, os princípios 

do SUS apontavam a responsabilidade para os municípios; se estes não implementassem as 

ações, perpetuaria a existência de um sistema de saúde e de Vigilância Sanitária que ignorava 

a dinâmica e as demandas locais, assim como uma realidade concreta de produção e consumo 

                                                             
9 Hoje o termo clandestino é menos usual, e foi substituído, na legislação e documentos oficiais, por outros, 

conforme sua origem: produtos da agricultura familiar, produtos artesanais e/ou produtos de fabricação caseira 

ou comunitária.  
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que igualmente ignorava a existência da Vigilância Sanitária.  Ou seja, não se tratava de 

ausência de demanda de regulação e investimentos, mas de um vazio de ação pública.  

O fato de ter nascido em Coronel Murta, uma pequena cidade do Médio 

Jequitinhonha, contribuiu para aprofundar esse sentimento de exclusão, pois minha atividade, 

enquanto agente pública estadual, deixava de fora exatamente o universo da minha história, 

afetos e constituição.  Assim, os esforços se concentraram, desde o início, em cursos de 

capacitação para trabalhadores de Vigilância Sanitária e gestores municipais, organização de 

seminários, encontros, reuniões, mobilização social e projetos em parceria com outras 

instituições, no intuito de fortalecer o papel e as ações da VISA na região.  

Contudo, como mostram os dados acima apresentados, os avanços foram lentos e 

incipientes. Nessa trajetória, foram se avolumando as inquietações, transformadas em 

perguntas como: quais as reais dificuldades da descentralização da VISA e execução das 

programações anuais? O sistema normativo é capaz de abarcar a complexidade das questões 

locais? Se sim, porque não tem dado resultados? Se não, para onde direcionar os esforços 

normativos, de modo a incluir essas ações? O modelo de Sistema proposto para a VISA e a 

política de descentralização do SUS são suficientes para esta realidade? Outras razões não 

percebidas subjazem a essa realidade?  

Somada a este conjunto de questões, a provocação da Profª Ediná Costa, do Instituto 

de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, em 2010, veio “jogar lenha na fogueira” 

e alimentar o desejo de compartilhar com colegas de ofício essas inquietações.  Frente a 

algumas questões que levantei após a realização do V Simpósio Brasileiro de Saúde Coletiva, 

Ediná respondeu com generosidade: [...] “esta área é algo digno de um estudo de antropologia 

social, pois há tantas singularidades!... [...] Desde sempre tentamos colocar o tema no mundo, 

desvendar, instigar a todos a pensar o que falta ser pensado, pois o pensamento em saúde 

ainda é muito restritivo e assim, com você e outros vamos construindo esse negócio tão 

diferente do restante” (Grifo nosso). 

Assim, o trabalho ora apresentado é um percurso de busca de pistas e de entendimento 

para algumas dessas perguntas e inquietações. E claro, de tentar, com modéstia, encarar o 

convite a não desistir da busca. Vale ressaltar que não há e nem poderia haver a pretensão de 

responder à complexidade dessas questões, mas abrir a perspectiva de que, junto com os 

sujeitos de pesquisa, possamos apontar caminhos possíveis e mais do que isto, instigar novas 

perguntas e questionamentos. Concordamos com Minayo (2010, p. 12) que “a provisoriedade, 

o dinamismo e a especificidade são características de qualquer questão social”, do que 

podemos concluir que essas características marcam também qualquer abordagem que se faça 
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dessas questões. Sobre essa especificidade, gostaríamos de explicitar nossas certezas de que 

não são novas as perguntas, mas questões que tantos autores (como os referidos acima), têm 

buscado responder. Salientamos, contudo, que neste trabalho, a escolha do trajeto é 

compartilhada com sujeitos concretos, que pouco ou nunca são ouvidos, mas que têm na 

Vigilância Sanitária seu dever de ofício. Uma Vigilância como fenômeno concreto e objetivo 

que, no nosso entendimento, constitui e é constituída por esses sujeitos.   

  Deste modo, elegemos como objetivos levantar, analisar e desvelar o processo de 

constituição da atividade do trabalhador da VISA nos municípios da jurisdição da 

Superintendência Regional de Saúde de Diamantina, Minas Gerais (SRSD), e mais 

especificamente, na microrregião de saúde de Araçuaí. A intenção é poder contribuir com 

gestores e técnicos na implementação de estratégias que contribuam para a superação do 

quadro já referido. 

 Adotamos como eixo teórico-metodológico a Psicologia Sócio-Histórica e a Clínica da 

Atividade.  A primeira concebe o homem a partir da ideia da “condição humana” onde os 

sujeitos são vistos como “históricos, datados, concretos, marcados por uma cultura, como 

criadores de ideias e consciência que, ao produzirem e reproduzirem dialeticamente a 

realidade social são, ao mesmo tempo, produzidos e reproduzidos por ela”. Nessa perspectiva, 

o homem é historicamente e dialeticamente constituído. A Clínica da Atividade propõe um 

método de análise da atividade de trabalho, onde a subjetividade dos trabalhadores ocupa 

lugar central (MURTA, 2008), propiciando, ao mesmo tempo, transformações no seu 

processo.  

 Ancorado nesses pressupostos, o presente trabalho está dividido em três capítulos. No 

Capítulo I explicitamos os pressupostos teórico-metodológicos que nortearam o processo de 

investigação; no Capítulo II trazemos as análises e reflexões acerca das informações 

produzidas e, no Capítulo III, apresentamos as conclusões das reflexões que empreendemos 

sobre o assunto tratado.  

 Por fim, ressaltamos nossa convicção de que os pressupostos teórico-metodológicos 

utilizados na pesquisa, e mais especificamente, a fala dos sujeitos, oferecem algumas 

contribuições para o desvelamento de aspectos da Vigilância Sanitária; apontam alguns 

caminhos para a implementação das proposições do Plano Diretor de Vigilância Sanitária 

(PDVISA), no debate acerca deste que se configura como um campo da saúde cada vez mais 

presente no cotidiano de todos, sejam habitantes de vales, montanhas, planícies, sertões ou 

cidades. Ou que deveria estar presente, como demonstra o farto noticiário que invade nosso 

cotidiano. Essas abordagens, quase sempre superficiais, jamais buscam desvelar a essência, a 
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complexidade das condições objetivas que permeiam a notícia, e cuja elucidação pode 

contribuir para a reversão do quadro de risco anunciado.  
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CAPÍTULO I 

 

PRESSUPOSTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

“[...] o empírico é infinito, múltiplo e escapa de 

qualquer dos registros sensoriais humanos. 

Todo saber é uma aproximação ao empírico 

desde um tecido complexo de representações do 

sujeito configuradas em suas práticas culturais, 

sejam estas cotidianas (representações sociais), 

ou científicas.”  

                                                       (Gonzalez Rey) 
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1.1 Considerações sobre o arcabouço teórico 

         

                      

1.1.1 Vigilância Sanitária  

  

 

1.1.1.1 Aspectos Históricos 

  

 

A Vigilância Sanitária no Brasil configura-se em um modelo sistêmico, o Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), coordenado pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária e instituído pela Lei Federal 9.782/1999. No âmbito federal o Sistema conta, além da 

ANVISA, com o Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde/Fundação Oswaldo 

Cruz (INCQS/FIOCRUZ). Sendo um dos componentes do Sistema Único de Saúde, deve se 

submeter a seus princípios, cabendo ao Ministério da Saúde acompanhar e avaliar suas 

diretrizes. Deste modo, a gestão do SNVS é descentralizada aos estados e municípios, 

exercida, respectivamente, pelos órgãos estaduais de VISA e os Laboratórios Centrais 

(LACEN), de cada Unidade da Federação e pelos serviços de VISA de todos os municípios do 

país. Consta na norma ainda a participação no Sistema, de forma indireta e em cooperação, de 

conselhos de secretários estaduais e municipais de saúde, bem como outras instituições, 

inclusive da sociedade civil (BRASIL, 1999). 

A criação da ANVISA e do SNVS surge no bojo de reformas neoliberais instituídas na 

década de 1990 no país, fundamentadas na redução do tamanho do Estado, com mudanças nas 

regras macroeconômicas e medidas como: privatização, liberalização de preços, liberalização 

do comércio internacional e investimentos estrangeiros, demissão de funcionários, entre 

outras, com vistas ao restabelecimento do crescimento econômico e combate à inflação 

(LUCCHESI, 2008a).  Essas reformas impulsionam a produção, circulação e consumo de 

novos produtos e mercadorias, exigindo estrutura reguladora capaz de atender a esta demanda. 

Entretanto, o que emerge é uma grave crise no setor, então gerido pela Secretaria Nacional de 

Vigilância Sanitária, e sua incapacidade em responder aos desafios criados pelas reformas.  O 

acidente com material radioativo em Goiânia (GO), os anúncios de contrabando e fraudes em 

medicamentos, as mortes em serviços de saúde e outros graves acidentes divulgados na mídia 

nacional são o espelho da ineficiência da Vigilância Sanitária no país, impulsionando assim a 

reconfiguração do SNVS.  
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O processo representa um avanço da Vigilância Sanitária no país, mas mantém o 

desafio de superar a fragmentação e consolidar o Sistema. Criada como autarquia especial, a 

ANVISA é caracterizada pela independência administrativa, estabilidade de seus dirigentes, 

sendo detentora de autonomia financeira (BRASIL, 1999). No âmbito dos Estados e 

Municípios, contudo, os serviços de Vigilância Sanitária se subordinam à administração 

direta, sem as prerrogativas da esfera federal. Assim, tornam-se mais vulneráveis às 

mudanças, influências e interferências dos gestores públicos e das políticas locais, fato que 

compromete a consolidação do Sistema. 

Um indicativo das dificuldades encontradas na consolidação do SNVS pode ser 

percebido na mobilização realizada por gestores, trabalhadores, universidades e instâncias da 

sociedade civil, e que resultou na publicação da Portaria GM/MS nº 1.052/2007, que institui o 

Plano Diretor de Vigilância Sanitária (PDVISA)
10

. O Plano “contempla as diretrizes 

norteadoras necessárias à consolidação e fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária”, reconhecendo a heterogeneidade das três esferas de gestão e as especificidades 

locorregionais. O texto explicita ainda o objetivo de orientar o planejamento, a integração e 

possibilitar a definição de responsabilidades, em conformidade com os instrumentos de 

pactuação intergestores do Sistema Único de Saúde.  

Os cinco eixos de discussão que compõem o PDVISA (Organização e gestão do 

SNVS no âmbito do SUS; Ação regulatória: vigilância de produtos, de serviços e de 

ambientes; A vigilância sanitária no contexto da atenção integral à saúde; Produção do 

conhecimento, pesquisa e desenvolvimento tecnológico e Construção da consciência sanitária: 

mobilização, participação e controle social) dão a dimensão da amplitude do campo da 

Vigilância Sanitária e as diretrizes necessárias à superação do modelo arcaico e centralizado 

que marca sua história. Assim, o PDVISA tem caráter teleológico, aponta finalidades, metas, 

caminhos, um vir-a-ser, um futuro que se pretende alcançar.  

Nesse contexto, torna-se importante, para compreender a Vigilância Sanitária (e operá-

la), buscar apreender algumas facetas do que ela tem sido, especialmente no contexto de sua 

descentralização aos municípios. Ou seja, o movimento dialético e multifacetado do estar 

sendo, o foi e o vir-a-ser.  

  Advertimos que a intenção não é realizar um levantamento histórico da Vigilância 

Sanitária
11

, mas apontar algumas circunstâncias que caracterizam sua gênese e 

                                                             
10 O PDVISA pode ser acessado na íntegra em: www.anvisa.gov.br. 

 
11 COSTA (2004) realizou um amplo trabalho sobre a história e configuração da Vigilância Sanitária no Brasil.  
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operacionalização no país, como subsídio ao entendimento de sua configuração atual, no 

âmbito da investigação e à luz dos objetivos dessa pesquisa. 

No Brasil Colonial, a VISA opera como modelo fragmentado entre o poder central - 

incumbido do controle do exercício da medicina e farmácia – e as Câmaras Municipais, 

responsáveis por ações relativas à limpeza das cidades, água e esgoto, ao comércio de 

alimentos, abate de animais, lixo e portos, sendo regulamentadas e impostas à população 

como posturas municipais (COSTA, 2004).  

A gênese da atual configuração da VISA no Brasil se assenta no início do século XIX, 

no contexto do seu surgimento e desenvolvimento como estado-nação. O ano de 1808 é 

considerado seu marco referencial. Neste ano é instituída a regulamentação do comércio de 

bebidas e alimentos; bem como das atividades ligadas à arte de curar e da inspeção (grifo 

nosso)
12

. O ano marca a chegada de D. João VI e a Corte Portuguesa ao Brasil, e o Rio de 

Janeiro transforma-se na sede do Império Português, com toda a sua estrutura administrativa, 

e, portanto, o centro das trocas comerciais e políticas.  

O conjunto de intervenções, especialmente no Rio de Janeiro, torna-se ainda 

preponderante para o fortalecimento das trocas comerciais, uma vez que com a vinda da Corte 

o Brasil é inserido nas rotas de comércio inglesas, que faz aumentar o fluxo de imigrantes e 

estrangeiros em seu território. Surge daí a necessidade de se evitar o  contágio e disseminação 

de doenças epidêmicas ainda muito presentes na Colônia. Imbricado ao imperativo das trocas 

comerciais, a instalação de uma nova elite concorre para o aumento do controle das doenças, 

forçando a regulamentação e a intervenção do Estado sobre o ambiente e os indivíduos 

(GABLER, 2012). Porém o modelo é centralizado, restringindo-se a áreas portuárias. 

A regulamentação da Coroa explicita ainda preocupações com e queda no número dos 

súditos. No contexto do surgimento das monarquias absolutistas e do capitalismo comercial 

europeu, no século XVI, o estado de saúde ganha importância. Na doutrina mercantilista a 

população é vista como o recurso mais importante do Estado e o trabalho torna-se o elemento 

principal na geração da riqueza, e, por conseguinte, no fortalecimento do Estado. É nesse 

contexto que surge o conceito de polícia médica ou polícia sanitária
13

, que deve ser entendido 

                                                             
12 Ver Mostra Cultural Vigilância Sanitária e Cidadania, organizada pelo Centro Colaborador em Vigilância 

Sanitária da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz (CECOVISA/ENSP/FIOCRUZ), 
disponível em: http://www.ccs.saude.gov.br/visa/historia1.html. 

 
13 Pelo conceito moderno, adotado no direito brasileiro, o poder de polícia é a atividade do Estado consistente em 

limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público (DI PIETRO, 2001, citado por 

AITH; MINHOTO e COSTA, 2009, p. 52).  
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como suporte para intervenções administrativas do Estado sobre a saúde do povo, visando ao 

seu bem-estar, visto como garantia do bem-estar do próprio Estado
14

 (COSTA, 2004). 

Com a independência, o país assiste a sucessivas criações e recriações de políticas 

voltadas à organização administrativa do novo Estado Nacional. Nesse contexto, a saúde 

pública, entendida como problema social, é alvo de diversos regulamentos e órgãos de 

controle, tendo nos moldes da polícia médica ou polícia sanitária sua base de intervenção.  

Segundo Foucault (2001, p. 189), a nova configuração do poder, originário na Europa 

oitocentista e difundido no mundo ocidental busca assegurar a contraposição ao poder 

soberano dos reis absolutistas, mantendo a noção de disciplina, que embasa o controle sobre a 

sociedade no estado liberal, sob domínio da burguesia capitalista: 

 

[...] As disciplinas veicularão um discurso que é o da regra, não da regra 

jurídica derivada da soberania, mas da regra “natural”, quer dizer, da norma: 

definirão um código que não será o da lei mas o da normalização; referir-se-

ão a um horizonte teórico que não pode ser de maneira alguma o edifício do 
direito mas o domínio das ciências humanas; a sua jurisprudência será a de 

um saber clínico. 

 

No processo de reconfiguração da nação emergente, é promulgada a Lei de 

Municipalização dos Serviços de Saúde, com as Juntas Municipais de Saúde, ficando o poder 

central isento de responsabilidades sobre sua gerência.  

A segunda metade do século é marcada por significativas transformações, com o 

desenvolvimento do mercado interno e aceleração do processo de urbanização. Em 1889 é 

regulamentado o serviço de polícia sanitária, com medidas de combate ao desenvolvimento de 

epidemias. Data do mesmo ano a organização das administrações sanitárias nos estados. As 

políticas públicas vêm ao encontro do discurso moderno cientificista e das preocupações das 

elites com o controle da mão-de-obra
15

 e a formação de uma imagem de nação progressista. 

                                                             
14 A obra de Costa (2004) traz uma ampla discussão acerca dos conceitos de polícia, polícia médica ou polícia 

sanitária, apontando sua sistematização no território germânico, em fins do século XVIII. Vem daí as bases para 

o surgimento da Epidemiologia, com a introdução de práticas estatísticas para calcular a força ativa da população 

e a introdução do conceito de política nacional de saúde, aparecendo pela primeira vez como política médica de 

um Estado. É nesse contexto que surge a noção de polícia (do grego politeia, que significa constituição ou 

administração de um Estado) e sua correspondente polícia médica, calcada na ideia de criação de uma política 

médica, efetivada pela regulação administrativa dos governos. Esses conceitos ultrapassam as fronteiras do 

mundo germânico, subsidiando a implementação e desenvolvimento das políticas de saúde nos Estados 

ocidentais a partir do século XIX, conforme os interesses e níveis de organização local. 

15 Segundo Costa (2004, p. 44), “com a intensificação da industrialização dá-se a ampliação do campo 

regulatório. Atividades produtivas e produção do saber articulam-se de forma complexa: por um lado 

impulsionam as forças produtivas, e por outro criam novas demandas para a Saúde Pública, gerando, para o 

Estado, a necessidade de regulamentação dos interesses e a sua administração”. Nessa perspectiva, a ação 

regulatória do Estado deve incidir sobre o conjunto das forças produtivas, ou seja, o controle sobre a produção e 
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Nesse contexto, recrudescem as ações do Estado, que trazem embutidas as ideias higienistas, 

e as prerrogativas da polícia administrativa e polícia judiciária se confundem (PINTO, 2005). 

No século XIX se consolidam as ideias de saneamento e higienização das cidades; 

higienização entendida não apenas como saneamento material, mas também como moral. É 

nesse século também que são instituídos, como parte da política de saúde e da intervenção da 

polícia médica, os lazaretos para isolamento dos doentes, os hospícios como asilos higiênicos 

e de tratamento moral, além das medidas de saneamento ambiental, controle de produtos e 

serviços, medidas de quarentena em portos e o controle do exercício da medicina e farmácia 

(BOCK, 2001; COSTA, 2004). Destacamos ainda neste processo a implantação de institutos 

de pesquisa e os laboratórios de saúde pública, no final do século, conferindo critérios de 

validade científica às ações de vigilância sanitária. Dá-se ainda o desenvolvimento da 

Epidemiologia e a formulação do conceito de risco, um dos conceitos fundamentais da saúde 

coletiva, que:  

 

ao confrontar o poder econômico das indústrias, para interferir, regulando a 

produção e o consumo de série de objetos de interesse da saúde, a Saúde 

Pública/Vigilância Sanitária necessita de fundamentação , estatisticamente 
comprovada, para demonstrar o que é danoso ou nocivo à saúde da 

coletividade (COSTA, 2004, p. 44). 

  

Podemos afirmar (admitindo o risco das simplificações), que as condições acima são 

facetas do cenário onde se estabelecem e se conformam as práticas da Vigilância Sanitária 

como campo da Saúde Pública no Brasil. Campo este cuja atuação só pode ser compreendida, 

em suas origens, como modos de responder aos imperativos da saúde pública dentro de um 

ideário complexo de consolidação do país como nação moderna, atrelada aos ideários 

burgueses de desenvolvimento, mediados por conhecimentos científicos e tecnológicos. 

Assim, sua atuação, desde cedo, envolve a regulação e fiscalização de ambientes portuários, 

urbanizados e de grande circulação de produtos e serviços, onde a falta de saneamento 

ambiental e moral compromete interesses econômicos e a imagem do país como nação capaz 

de aspirar ao futuro de progresso infinito prometido pela ciência moderna (SANTOS, 2007). 

Deste modo, é possível afirmar que a ideologia na qual se assentam as políticas de saúde 

adotadas não subsidia projetos que contemplem o conjunto da população do território e exclui 

áreas periféricas. Mantêm-se as desigualdades e autoritarismo próprios do sistema 

                                                                                                                                                                                              
circulação de produtos e tecnologias e também da mão-de-obra. Desse modo, o conjunto de normas jurídicas, 

sob a noção de direito, igualdade e isonomia jurídica no Estado Moderno, podem escamotear desigualdades 

sociais.  
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escravocrata. Entretanto, não é possível negar que desde o primeiro momento, e a despeito 

dos modelos adotados, são reconhecidos os impactos de ambientes, produtos e serviços sobre 

a saúde coletiva, e, portanto, a importância da atuação da VISA como campo de sua proteção 

e defesa.  

Os ideários de desenvolvimento e modernização representam a base do projeto 

republicano para o Brasil, na chegada do século XX. A despeito das iniciativas voltadas à 

industrialização, o país se mantém e busca se fortalecer no contexto internacional como 

economia agroexportadora. Assim, a atuação privilegiada da VISA continua a recair sobre 

portos e o controle de epidemias, bem como sobre o exercício profissional da medicina. A 

Constituição da República (1891) centraliza essas ações como competência da União, 

enquanto atribui aos governos das unidades federadas a responsabilidade de prover, às suas 

expensas, suas próprias necessidades.  Aos municípios, a constituição delega a administração 

dos cemitérios. É a partir desse período que são instituídos os Códigos Sanitários nos estados 

da federação  

Ao longo do século XX o Brasil passa por transformações sociais e rearranjos 

políticos e econômicos, com impactos sobre a configuração da Saúde Pública e da Vigilância 

Sanitária
16

. Podemos apontar a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), 

que posteriormente compôs o Ministério da Educação e Saúde – 1930. É importante destacar 

que por todo o período anterior e até meados da década de 1970, não há o entendimento do 

setor de Vigilância Sanitária como é hoje compreendida. O termo era utilizado tanto para 

doentes ou suspeitos de doenças transmissíveis como para ambientes e estabelecimentos. Sua 

atuação, como política de Estado, encontra-se assim inserida no conjunto das políticas de 

saúde pública e do aparato normativo, sendo identificada, contudo, por sua face mais 

autoritária, ou como polícia sanitária (COSTA, 2004).  

Segundo Lucchesi (2008a), a partir da década de 1940 até os anos 1990, frente aos 

variados momentos de sua história, o Brasil concentra seus esforços numa estratégia 

desenvolvimentista, com o incremento da industrialização interna, em substituição às 

importações. O controle de endemias e epidemias passa a compor o campo da Vigilância 

                                                             
16 O início do século é marcado por inúmeros levantes populares e movimentos de trabalhadores no eixo Rio-São 

Paulo, insatisfeitos com a carestia, escassez e qualidade dos alimentos, provocados pelo aumento das 

exportações à Europa durante a primeira grande guerra. Esses levantes forçaram o governo a promover algumas 

medidas no setor de alimentos, surgindo também nesse período a Liga Pró-Saneamento do Brasil e a primeira 

política oficial de medicamentos para o controle de doenças endêmicas e epidêmicas, capitaneada pelo Instituo 

Osvaldo Cruz. A partir daí surgem regulamentações trabalhistas e a ampliação dos serviços de saúde, com a 

Reforma Carlos Chagas (1920), ampliando a atuação do estado no território brasileiro. Essa atuação, entretanto, 

mantinha o caráter interventivo e autoritário sobre a vida da população, e nome do saneamento e do controle das 

endemias/epidemias (COSTA, 2004).  
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Epidemiológica e o controle de produtos de interesse sanitário passa a ser denominado 

Vigilância Sanitária, a partir de 1975, quando os dois setores são separados. Ressaltamos que 

em 1976 é criada a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, integrando a estrutura do 

Ministério da Saúde. Deste modo, questionamos se em algum momento as ações 

tradicionalmente vinculadas ao campo da VISA têm presença, e qual a sua natureza, na 

maioria dos estados e municípios do país, ao longo desse período. 

As décadas de 1960-1970 são marcadas pelo impulso à industrialização, com 

ampliação da produção de medicamentos e alimentos industrializados, tanto para consumo 

interno quanto para o mercado externo. Nesse contexto, intensifica-se o processo de 

urbanização e ocupação do campo pelas indústrias multinacionais de alimentos. 

Especialmente na década de 1970 ocorre ampla reformulação das bases legais da VISA, 

regulando especialmente a produção de medicamentos e alimentos. Essa regulamentação, ao 

mesmo tempo requerida por consumidores e organismos nacionais e internacionais de defesa 

da saúde, privilegia a indústria capitalista multinacional, com instituição de normas 

inaplicáveis a pequenas e microempresas, ou omissão sobre uso de alguns produtos (como 

aditivos químicos, fertilizantes, medicamento, etc.), ou ainda por indefinição ou conflitos de 

competência
17

 (COSTA, 2004, LUCCHESI, 2008a).  

A criação da Secretaria de Nacional de Vigilância Sanitária definiu a nova 

configuração da VISA no país, com competências distribuídas entre a União e os Estados, 

voltadas às exigências da expansão de novos produtos e tecnologias no mercado interno, 

como mediadora das relações produção-consumo, pelo interesse da saúde coletiva. O modelo, 

segundo Lucchesi, que implicitamente aponta para uma articulação interfederativa, não 

garante estrutura e organização capazes de acompanhar o crescimento do setor produtivo ou 

atender à tarefa legal da qual era investida. Nesse arranjo, não se define atribuição aos 

municípios. 

 É nessa conjuntura que o Movimento da Reforma Sanitária
18

, em ampla articulação 

com a sociedade civil, garante na Constituição da República de 1988, a inclusão da saúde 

                                                             
17 Os alimentos industrializados têm seu controle divido entre os Ministérios da Saúde e Agricultura. Os 

produtos de origem animal são regulados pelo Ministério da Agricultura a partir da década de 1950, voltado 
preferencialmente para produtos para o grande mercado internacional. Na ausência de estrutura técnica, humana 

e normativa para a pequena produção interna, esses produtos, especialmente a carne, ainda são consumidos, na 

maioria dos pequenos municípios do país, sem qualquer controle sanitário. Informações recentes publicadas na 

imprensa nacional apontam que 30% da carne consumida no Brasil não passa por nenhum tipo de fiscalização, e 

que 80% dos frigoríficos e abatedouros sob responsabilidade de estados e municípios não são fiscalizados 

(BORIN, 2013). 

 
18 Para aprofundamento na temática Movimento da Reforma Sanitária Brasileira e o Sistema Único de Saúde, ver 

Giovanella et. al., 2008.  



32 

 

como direito social e a implantação do Sistema Único de Saúde. No bojo dessa reformulação 

jurídica e conceitual, a VISA se insere como área estratégica na promoção e proteção da 

saúde, ganhando um conceito amplo, explicitado no art. 6º, § 1º da Lei Orgânica da Saúde, 

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 da 

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; II – o controle da prestação de serviços 

que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde (BRASIL, 1990). 

 

 Ainda segundo Lucchesi (2008a), desde o primeiro momento de sua implementação, 

fica evidente a necessidade de reestruturação e ampliação do Sistema Nacional de Vigilância 

Sanitária, a partir da percepção da precariedade da VISA federal e a ineficiência do setor, 

conforme já explicitado.  

 Segundo De Seta e Silva (2008, p. 195), mesmo integrando o SUS no plano 

institucional e legal, a VISA permanece,  

 

na prática, como espaço restrito e resguardado, pouco permeável à 

participação da comunidade, consolidando uma atuação na esfera federal que 

se pautava pela fragmentação das ações e pela prioridade atribuída ao campo 

da vigilância de produtos e, em menor grau, à área de portos, aeroportos e 
fronteiras. Nesse sentido, a Visa pouco contribuiu para a (re)estruturação dos 

sistemas e dos serviços de saúde, demanda expressiva dos setores mais 

organizados da sociedade brasileira. 

 

 Deste modo, o processo de reformulação do setor, com a definição do Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária e a criação da ANVISA representa um avanço da Vigilância 

Sanitária no país, mas mantém o desafio de superar a fragmentação e consolidar o Sistema, 

conforme explicitam as diretrizes do PDVISA.  

 

 

1.1.1.2 Aspectos da atividade de trabalho na Vigilância Sanitária 

 

 

 A Vigilância Sanitária como campo da Saúde Coletiva, integra um conjunto de saberes 

e práticas, cujo escopo de ação se situa no âmbito da prevenção e controle de riscos, proteção 
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e promoção da saúde e “conforma um campo singular de articulações complexas entre o 

domínio econômico, o jurídico-político e o médico-sanitário” (COSTA, 2009, p. 11). 

 Segundo Paim (2008, p. 69), o objeto último da Vigilância Sanitária são os meios de 

vida, constituídos pelo “estado de saúde, as energias, os nutrientes, (e poderíamos citar 

contemporaneamente os medicamentos, tecnologias, ambientes etc.,)”, consumidos e 

incorporados no processo de produção. Para Paim, os meios de vida se inserem nas 

necessidades sociais que são objeto ampliado das práticas de saúde, tendo a Vigilância 

Sanitária lugar específico como partícipe da divisão técnica do trabalho em saúde.   

Para Lucchesi (2008), a Vigilância Sanitária no modo de organização atual pode ser 

vista como ação de saúde coletiva característica do modelo industrial da sociedade 

contemporânea. Atua, portanto, no âmbito das relações de produção-consumo, no controle dos 

riscos que novos produtos, tecnologias e serviços oferecem ao ambiente e à saúde humana. 

Conforme Souza e Costa (2010, p. 3330), o trabalho da VISA, 

 

opera na dinâmica das relações sociais produção-consumo de bens e 

serviços, tendo por finalidade a defesa e proteção da saúde que, em sua 

dimensão sócio-histórica, está determinada pela racionalidade econômica 
capitalista e por uma racionalidade sanitária que busca moldar, no âmbito do 

Estado, uma dada organização do trabalho para mediar os interesses do 

mercado e os da saúde pública. 

 

A atuação da VISA abrange um elenco ampliado de ações, que somadas ao tradicional 

controle de Portos, Aeroportos e Fronteiras incluem: Autorização de Funcionamento de 

Empresas, Notificação e Registro de produtos para comercialização (ANVISA), emissão de 

Licença de Funcionamento para serviços de saúde (hospitais, consultórios, clínicas, 

hemocentros, etc.) e de interesse da saúde (medicamentos, alimentos, agrotóxicos, 

cosméticos, saneantes, beleza e estética, ensino, lazer e diversão, hospedagem, dentre outros). 

O controle sanitário abrange também a avaliação, o monitoramento, a inspeção e a 

fiscalização do processo de produção, matérias-primas, destinação de resíduos, ambiente de 

trabalho, responsabilidade técnica, qualidade dos produtos, etc. Essas ações devem ser 

desenvolvidas em toda a cadeia produção-consumo, ou seja, nos estabelecimentos 

produtores/industrializadores, na distribuição, circulação e comercialização, conforme a 

natureza do produto ou serviço. A VISA deve atuar ainda no controle da propaganda, na 

investigação de agravos, surtos e eventos adversos, por meio de vigilância de toxinfecções 

alimentares, de infecções hospitalares, farmacovigilância, tecnovigilância, hemovigilância, 

etc. (COSTA, 2009, LUCCHESE, 2008a).  
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Destacamos que a amplitude dessas ações implica a efetiva implementação dos 

serviços de Vigilância Sanitária em todos os componentes do SNVS – União, Estados e 

Municípios – frente à ampliação do mercado consumidor e a persistência de condutas dolosas 

do setor produtivo, cujos interesses econômicos, calcados no lucro, tendem a se sobrepor aos 

interesses coletivos e o direito à saúde. 

O desenvolvimento efetivo e eficaz das ações da Vigilância Sanitária demanda a 

utilização de um conjunto de instrumentos e tecnologias que incluem a legislação sanitária, 

laboratórios de saúde pública, sistemas de informação, bem como um leque de conhecimentos 

acerca das tecnologias médicas, de produção e processos de trabalho, regulamentos e normas 

técnicas e jurídicas, políticas públicas e metodologias de comunicação e educação em saúde.  

No âmbito jurídico
19

, a Vigilância Sanitária se configura como um campo de atuação 

exclusiva e dever do Estado. Na atualidade, a concepção de Estado de Direito, 

 

modela-se no sentido de direcionar a estrutura estatal para a promoção e 

proteção dos direitos humanos, ou seja, os direitos civis, políticos, sociais, 
econômicos, culturais, difusos e coletivos. Para sua promoção e proteção, 

esses direitos exigem um ambiente social dotado de regras de convivência 

que garantam a todos, sem exceção, o respeito à vida e à dignidade do ser 
humano (AITH; MINHOTO e COSTA, 2009, p. 38).  

 

 Nesta perspectiva a Constituição de 1988 institui o Sistema Único de Saúde como um 

direito social, amplia a concepção de saúde, que deve ser garantida mediante políticas de 

redução de risco, promoção, proteção e recuperação, dentre as quais está inserida a 

organização da Vigilância Sanitária (BRASIL, 1988), bem como da vigilância ambiental, da 

saúde dos trabalhadores e da vigilância epidemiológica.  

  O dever constitucional do Estado é exercido pelos órgãos da Administração Pública, 

sendo a Vigilância Sanitária uma dessas instâncias 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” (LUCCHESI, 2008a). 

Sendo que essas instâncias (como a VISA) devem regular atividades públicas e privadas na 

perspectiva da supremacia do interesse coletivo, e sendo o Estado o representante dessa 

coletividade, suas ações têm caráter intransferível. Deste modo, só podem ser exercidas por 

trabalhadores da administração pública com investidura legal, ou seja, é função exclusiva do 

Estado e competência comum às três esferas da gestão pública. A natureza do trabalho em 

                                                             
19 Para maior aprofundamento no assunto, ver AITH, MINHOTO e COSTA, 2009; DALLARI, 2008; RIBEIRO, 

2008. 
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Vigilância Sanitária impõe ainda que seus trabalhadores tenham exercício exclusivo, não 

podendo manter vínculo empregatício com os setores sobre os quais exercem ações 

fiscalizatórias (SOUZA e COSTA, 2010). 

Segundo Ribeiro (2008, p. 161), “o poder de polícia é exercido para fora da 

administração pública, interferindo de forma mais contundente no cotidiano do particular, 

pois impõe condições para o exercício de direitos individuais que, eventualmente, possam 

causar danos ao interesse público”.  

Assim, de um lado existe o “poder-dever” da administração pública em adotar as 

medidas necessárias à garantia dos direitos coletivos, de caráter preventivo ou coercitivo, não 

sendo facultado ao agente abdicar ao poder de polícia, quando esses interesses se encontrarem 

ameaçados. De outro, existem os limites e meios específicos ao seu exercício, tais como a 

exclusividade do interesse público, a adequação das medidas à proporcionalidade dos riscos 

ou agravos, o fundamento legal e a observância dos ritos processuais regulamentados no 

direito administrativo. A não observância desses preceitos sujeita os profissionais, no 

exercício de suas ações, a penalidades administrativas, penais ou civis (AITH; MINHOTO e 

COSTA, 2009).   

Diante do exposto, podemos observar a complexidade da atividade de trabalho dos 

profissionais da Vigilância Sanitária. Frente à amplitude de suas práticas e objetos, torna-se 

necessário ampliar a compreensão do papel dos trabalhadores, cujo exercício profissional vai 

além dos limites da fiscalização. Para Costa (2008, p. 82), a atividade de trabalho na VISA, 

 

requer multiprofissionalidade de seu corpo técnico, informação e 
conhecimento científico amplo, aprimorado e permanentemente atualizado, 

de modo a que a vigilância sanitária funcione como uma “inteligência 

sanitária” capaz de lidar, de forma competente, com uma variedade 
multiforme de riscos em correlação com noções como inocuidade, 

segurança, nocividade, eficácia, qualidade (grifos no original). 

 

A autora aponta como um dos desafios que se coloca ao setor é a construção de uma 

nova identidade para os trabalhadores da VISA, ou seja, não apenas fiscais, mas profissionais 

de saúde.  

Corroborando essa ideia, Garibotti, Hennington e Selli (2006), afirmam que a 

organização dos serviços de VISA, especialmente nos estados e municípios guarda 

características do antigo modelo, calcado nas ações de caráter fiscalizatório, fragmentadas e 

desenvolvidas segundo áreas de intervenção (alimentos, medicamentos, serviços de saúde, 

etc.). Essa organização, segundo as autoras, deixa de lado a integração e o planejamento 
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voltado às prioridades e necessidades de saúde, e consequentemente, a redefinição das 

práticas sanitárias, que têm caráter interdisciplinar e interinstitucional. As autoras chamam 

atenção para a importância de se dar ouvidos aos trabalhadores, suas possibilidades, limites e 

angústias, como um possível começo para potencializar as mudanças no modelo de Vigilância 

Sanitária que ainda perdura, marcado pelo isolamento, fragmentação e, muitas vezes, pelo 

autoritarismo.  

 

 

1.1.1.3 Os desafios da descentralização da Vigilância Sanitária 

 

 

Na trajetória da Vigilância Sanitária no Brasil, desde a consolidação do Estado 

Nacional, a descentralização de ações de controle e regulação sanitária mereceu pouco 

destaque, conforme pudemos observar nas regulamentações do século XIX e XX. Os modelos 

adotados demonstram pouca articulação entre as três instâncias do poder político e a ausência 

ou indefinição do papel dos municípios. Observamos ainda que apenas a partir da 

Constituição da República de 1988 e da implantação do Sistema Único de Saúde a questão da 

descentralização/municipalização dos serviços de saúde ganha destaque. Lucchesi (2008a, p. 

176), afirma que essa preocupação e importância,   

 

se origina do fato de ser a antítese da centralização dos sistema de saúde 
anterior ao SUS, no qual a assistência médica era preponderantemente 

realizada pelo Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), 

através do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Médica 
(INAMPS), e a saúde pública ficava a cargo do Ministério da Saúde – ambas 

realizadas de forma vertical e centralizada [...] A descentralização das 

políticas sociais passou a ser vista como uma estratégia para a 

democratização das instituições e a aproximação dos cidadãos dos centros de 
decisões de seu interesse. 

 

 Solla e Costa (2007) apontam que a descentralização apresenta vantagens ao setor 

saúde nos âmbitos administrativo, político e econômico, ao propiciar, dentro da diversidade 

do país, condições ao desenvolvimento de estratégias e arranjos para demandas locais; 

condições de organização mais racional dos sistemas locais baseados em estrutura 

administrativa própria, especialmente para a atenção básica; maior contato entre os gestores 

públicos e a população; soluções para problemas de distância, comunicação e acesso, 

capacidade de ação intersetorial, entre outras. 
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Autores como Juliano e Assis (2004), no entanto, apontam desequilíbrios e limites 

observados no modelo de descentralização adotado, afirmando que há, de um lado, a 

desresponsabilização da União e Estados com as ações de saúde, que são repassadas aos 

municípios sem a contrapartida financeira necessária. De outro, não há incentivos ao controle 

do poder de caciques e coronéis, que são marcas ainda presentes no cenário das políticas 

locais. Marques e Mendes (2002), por sua vez, apontam fragilidades advindas da ausência de 

instrumentos de regulação e monitoramento nos sistemas locais e indução equivocada das 

políticas centrais ao desenvolvimento dos sistemas locais, por meio das políticas de 

financiamento, respectivamente. 

 De Seta e Silva (2008) apontam que a gestão pública da saúde é complexa, agregando 

interesses conflitantes relacionados à responsabilidade de ampliação da cobertura, redução de 

gastos, pressão de fornecedores, fabricantes e prestadores de serviços para aumentar seus 

lucros, pressão ou ausência de pressão de cidadãos e interesses em ganhos políticos. Nesse 

cenário, as características da VISA adquirem maior complexidade, cujo sistema enfrenta, 

além dos fatores acima citados, a pouca tradição em gerenciamento por parte dos gestores e o 

leque ampliado de competências, que são compartilhadas entre as três esferas de governo 

(União, Estados e Municípios). Soma-se a isso a divisão de competências com diferentes 

órgãos da administração pública, fora do Sistema de Saúde, em todas as esferas de governo
20

. 

 Destacamos ainda a amplitude e imprecisão do conceito de risco que perpassa o 

discurso e a atividade de trabalho da Vigilância Sanitária, como um dos dificultadores das 

ações. O conceito de risco adotado pela VISA é tomado da Epidemiologia, e significa a 

probabilidade de ocorrência de um evento (mórbido ou fatal) (GUILAM e CASTIEL, 2008)
21

. 

Czeresnia (2008), alerta para os limites deste conceito, historicamente atrelado à doença. Os 

modelos de risco que norteiam as ações não consideram a dimensão do tempo enquanto 

história, que deixam de apreender o movimento e a diversidade, ao pretender extrair 

                                                             
20 No âmbito da União, a ANVISA deve articular suas ações com a Secretaria de Vigilância em Saúde/MS, 

Sistema Nacional de Meio Ambiente e Saneamento, Ministério da Agricultura/MAPA, Ministério Público, 

Conselhos Profissionais, dentre outros. No nível estadual os Serviços devem fazer interface com os 
representantes estaduais dos órgãos federais, além de outros, conforme a estrutura local. Nos municípios, além 

da indefinição de competências, as ações de VISA se conflitam, mais do que se articulam, com as secretarias 

municipais de obras públicas e saneamento (posturas municipais), além de setores do SUS como Zoonoses e 

Epidemiologia. Podemos apontar ainda o vazio das ações de produção e consumo de carne, uma vez que os 

municípios ainda não contam com Secretarias Municipais de Agropecuária com funções regulatórias desses 

produtos. 

   
21 Críticas às noções de risco adotadas pelo pelos sistemas de saúde na atualidade são encontradas também em 

Castiel, Guilam e Ferreira, 2010. 
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características generalizáveis das populações humanas. Ou seja, o conceito de risco, por si só, 

não é suficiente para abarcar a complexidade da realidade na qual a Vigilância Sanitária atua. 

 Referente às dificuldades na efetivação da descentralização da VISA aos municípios, 

podemos apontar alguns estudos, empreendidos por profissionais que apontam suas 

dificuldades na operacionalização dos serviços municipais. 

Piovesan et al. (2005, p. 92) analisam a relação entre os serviços de vigilância sanitária 

e os contextos sanitário, epidemiológico, político, social e econômico de  seus territórios em 

oito municípios da Paraíba, constatando que,  

 

Em 75% dos serviços de Vigilância Sanitária não tinham visibilidade para a 

sociedade, que 87% dos entrevistados (profissionais) desconheciam seu 
papel de proteção e promoção da saúde, 75% não entendiam o exercício de 

seu poder de polícia; para 87,5% a influência político-partidária prevalecia 

sobre a missão da Vigilância e, na totalidade (100%) dos municípios 
pesquisados, a Vigilância Sanitária não tinha influência no contexto político-

social.  

 

Cohen, Moura e Tomazelli (2004), Marangon, Scatena e Costa (2009) e Souza e Stein 

(2008), enumeram outros problemas na descentralização das ações de vigilância sanitária para 

os municípios, dentre os quais podemos destacar: estrutura física e material inadequados às 

atividades, recursos financeiros insuficientes aliados à falta de repasse e autonomia financeira 

dos serviços, alta rotatividade dos trabalhadores, ausência de concursos públicos, planos de 

carreira e baixos salários, interferências políticas e pouca responsabilização dos gestores, 

pouco investimento e comprometimento da esfera estadual, bem como o pouco envolvimento 

das instâncias de controle social do SUS com as ações de VISA. Esses autores apontam ainda 

algumas causas para a persistência do quadro citado, tais como: ausência de definição da 

responsabilidade dos estados da federação nas Normas Operacionais do SUS, ausência de 

instrumentos de regulação e monitoramento da execução dos recursos e serviços pelos 

gestores de saúde e ação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária precariamente 

articulada com as instâncias estaduais e municipais. 

Diante do exposto, ressaltamos que os estudos acima citados vão ao encontro das 

informações levantadas nesta pesquisa, que a partir dos relatos de profissionais da VISA da 

área de atuação da jurisdição SRSD, explicitam sua atividade de trabalho, permeada pelos 

conflitos advindos das condições objetivas encontradas.  
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1.1.2 Psicologia Sócio-histórica 

 

 

A Psicologia Sócio-Histórica tem sido desenvolvida no Brasil nos últimos trinta anos, 

por grupos de pesquisadores vinculados a instituições de ensino superior como Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, Universidade de São Paulo, Universidade Federal de 

Juiz de Fora, Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade Federal de São Carlos. 

Esta corrente “busca falar do fenômeno psicológico, como registro que o homem faz da 

realidade e das experiências vividas, de modo a não dissociá-lo do mundo social e cultural, no 

qual o homem se insere e no qual encontra todas as suas possibilidades e limites” (MURTA, 

2008; 2004, p.23).  Toma como base a Psicologia Histórico-Cultural, formulada pelos 

pesquisadores soviéticos Vigotski, Leontiev e Luria, nas primeiras décadas do século XX, e 

tem no materialismo histórico dialético, desenvolvido por Karl Marx e Friederic Engels seu 

fundamento epistemológico.  

A Revolução Russa de 1917 suscitou, na nascente União Soviética, a necessidade de 

responder a demandas concretas de um período pós-revolucionário, que buscava abordagens 

que subsidiassem a organização de uma nova sociedade. Lev Vigotski, principal representante 

da Psicologia Histórico-Cultural, considerava insatisfatórias as concepções e análises  sobre o 

psiquismo humano que vigoravam naquele período.  Afirmava que essas concepções se 

dividiam em “um ramo com características de „ciência natural‟, que poderia explicar os 

processos elementares sensoriais e reflexos, e outro com características de „ciência mental‟, 

que descreveria as propriedades emergentes dos processos psicológicos superiores” (COLE e 

SCRIBNER, 1989, p.7).  

Segundo Cole e Scribner (1989), Vigotski se propôs à tarefa de criar uma teoria que 

superasse esses antagonismos, encontrando na teoria marxista os fundamentos para tal, ou 

seja, na concepção de que é na vida material e em sociedade, que se encontra a gênese do 

desenvolvimento humano, processo este mediado por instrumentos produzidos na e pela 

atividade. Os autores acrescentam que, 

 

Embora essa proposta geral tivesse sido repetida por outros, Vygotsky foi o 
primeiro a tentar correlacioná-la a questões psicológicas concretas. Nesse 

seu esforço, elaborou de forma criativa as concepções de Engels sobre o 

trabalho humano e o uso de instrumentos como os meios pelos quais o 

homem transforma a natureza e, ao fazê-lo, transforma a si mesmo (Ibid., 
p.8). 
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 Nos seus Manuscritos Econômico Filosóficos, de 1844, Marx afirma que  

 

“[...] toda a assim denominada história mundial nada mais é do que o 

engendramento do homem mediante o trabalho, enquanto o vir a ser da 

natureza para o homem, então ele tem, portanto, a prova intuitiva, 
irresistível, do seu nascimento por si mesmo, do seu processo de geração 

(MARX, 2004, p. 114) (Grifos no original). 

 

 Entendemos que o trecho acima sintetiza a gênese da concepção de homem adotado 

pela Psicologia Sócio-Histórica, ou seja, de que o mesmo se constitui no e por meio do 

trabalho, entendido como produção social de transformação da natureza para a produção da 

existência humana. Dito de outro modo, o homem torna-se humano agindo sobre a natureza 

que, ao ser transformada, transforma também ao próprio homem. É derivada desta proposição 

a compreensão de condição humana contraposta à de natureza humana, esta objetiva, fixa e 

predominantemente biológica, enquanto a condição, ao contrário, é processo, movimento e 

desenvolvimento, constituído historicamente, em sociedade, na e pela atividade, sendo a 

consciência e a linguagem elementos constituintes e constitutivos desse processo (MURTA, 

2008; BOCK, 2009). 

 Nessa perspectiva, Vigotski ocupou-se com a construção de uma psicologia que 

concebe o homem em sua totalidade, “articulando dialeticamente os aspectos internos com os 

externos”, na relação com a sociedade na qual se insere; e de um método capaz de apreendê-lo 

“como unidade de corpo e mente, ser biológico e ser social, membro da espécie humana e 

participante do processo histórico” (FREITAS, 2002, p.21). Totalidade, no entanto, 

compreendida não apenas como a soma de partes, mas processo, movimento contraditório
22

 e 

síntese de múltiplas determinações.  

 Na crítica às abordagens teóricas dos processos psicológicos humanos vigentes em sua 

época, Vigotski (1989, p.67), afirmou que tanto as teorias objetivistas quanto as subjetivistas 

baseavam-se no que ele denominou “estrutura estímulo-resposta”, diferenciando-se apenas na 

“interpretação teórica dada pelos psicólogos às consequências de várias situações 

estimuladoras”. O desenvolvimento desses processos nessas abordagens, segundo ele, se dá 

num contexto apenas reativo, “ligados direta e univocamente a agentes externos” 

                                                             
22 A contradição é um princípio intrínseco ao movimento dialético e que expressa o movimento do real nessa 

perspectiva. Significa o Ser e o Não-Ser em simultaneidade (KAHHALE e ROSA, 2009, p. 29). Segundo Silva 

(2006, p.3), a categoria contradição surge com o método dialético de Hegel, sendo este princípio atrelado à 

negatividade que é imanente ao movimento (a negação da negação), e  que leva à superação. Entendemos a 

contradição como tensão que propicia o movimento de superação, pela negatividade, no SER/NÃO SER. 
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(VIGOTSKI, 1989, p. 68), ou seja, o homem com um ser predominantemente biológico, 

produto do meio natural. E ao propor o materialismo histórico dialético como fundamento de 

um novo método para as ciências humanas, Vigotski afirma que “o comportamento humano 

difere qualitativamente do comportamento animal” e que “o desenvolvimento psicológico dos 

homens é parte do desenvolvimento histórico geral de nossa espécie e assim deve ser 

entendido” (VIGOTSKI, 1989, p. 69). (Grifos no original). Mais adiante, toma como 

referência as teses de Engels, segundo as quais,  

 

a abordagem dialética, admitindo a influência da natureza sobre o homem, 
afirma que o  homem, por sua vez, age sobre a natureza e cria, através das 

mudanças provocadas por ele na natureza, novas condições naturais para sua 

existência. Essa posição representa o elemento-chave de nossa abordagem 
do estudo e interpretação das funções psicológicas superiores do homem

23
 e 

serve como base dos novos métodos de experimentação e análise que 

defendemos (VIGOTSKI, 1989, p.70).  

 

 Freitas (2002), ao destacar a dialeticidade intrínseca à concepção de homem na 

psicologia de Vigostki, aponta que a mesma, no âmbito da pesquisa científica, significa uma 

abordagem metodológica que compreende qualquer fenômeno humano em constante 

movimento e em relação dialética. Segundo Aguiar e Ozella (2006), a hipótese fundamental 

da dialética é de que não existe nada eterno, fixo e imutável. 

 Diante disso, na abordagem teórico-metodológica da Psicologia Sócio-Histórica, são 

adotadas categorias de análise que se fundam no materialismo histórico e dialético e que são 

intrínsecas aos seus pressupostos.  

Categorias são entendidas como “abstrações que se constituem a partir da realidade e 

que orientam a investigação de processos, procurando apreender as múltiplas determinações 

dos fenômenos e seus nexos, relações contraditórias, que não se manifestam diretamente”. As 

categorias de análise “[...] cumprem a função de auxiliar a desvendar os fenômenos [...]” 

(KAHHALE e ROSA, 2009, p.26).  

 Nesta pesquisa abordamos algumas categorias que consideramos importantes para a 

compreensão de seu percurso: totalidade, dialeticidade (referidas sucintamente acima), 

                                                             
23 São funções psicológicas superiores, especificamente humanas (ou culturais): a memória e atenção voluntária, 

raciocínio dedutivo, sensação, percepção, imaginação, criatividade, pensamento, linguagem, etc. Funções 

psicológicas inferiores  ou naturais são: memória, atenção, percepção, associações simples, etc. (pertencem aos 

animais superiores em geral (VIGOTSKI, 1989; MURTA, 2008).  
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historicidade, mediação, atividade
24

, consciência, pensamento, linguagem, significado e 

sentido.  

Segundo Kahhale e Rosa (2009, p. 39), processo histórico, na abordagem sócio-

histórica, engendra a noção de historicidade como  

 

[...] referência fundamental, pois aponta a necessidade de se incluir, na 

compreensão dos processos da realidade, o conteúdo que identifica cada 
fenômeno na sua relação com a produção humana histórica, inclusive e 

principalmente, na sua relação com diferentes grupos sociais, definidos por 

diferenças no lugar social produzido pelas contradições da base material. 

 

 Ainda segundo estas autoras, a categoria historicidade torna-se, na Psicologia Sócio-

Histórica, fundamental para a construção de um conhecimento que rompe com pressupostos 

mecanicistas de ciência que, no bojo do surgimento e desenvolvimento do capitalismo 

industrial, contribuiu na instauração do “princípio de que a vida social é regida e dominada 

por leis que são naturais e invariáveis” – portanto, a-históricas – e outro, pautado num 

subjetivismo que nega qualquer objetividade ao indivíduo (KAHHALE e ROSA, 2009, p.49).  

 Para Bock (2001, p. 22), na perspectiva Sócio-Histórica o fenômeno psicológico se 

desenvolve ao longo do tempo. Assim [...] “não pertence à Natureza Humana; não é 

preexistente ao homem; reflete a condição social, econômica e cultural em que vivem os 

homens”, marcando assim a sua historicidade.  

 A historicidade é tomada, nessa perspectiva, como categoria de análise capaz de 

produzir um conhecimento que apreenda os fenômenos como processualidade e atrelado às 

condições materiais concretas de sua existência. 

 Para Pino (2000, p.48-75), é o caráter histórico que confere à concepção de 

desenvolvimento de Vigotski seu caráter inovador. É o caráter histórico que constitui o 

elemento que vincula seus postulados à sua matriz, o materialismo histórico dialét ico. 

Segundo esse autor, Vigostski entendia história de duas maneiras: significa, “em termos 

genéricos”, uma „abordagem dialética geral das coisas‟, história da natureza. “Em sentido 

estrito, „significa a história humana”; e ambas como síntese.  

 Destacamos ainda que no materialismo histórico dialético e nas teorias sobre o 

desenvolvimento humano concebidas por Vigotski, a realidade concreta experienciada pelo 

homem como objeto cognoscível e sua totalidade não é dada naquilo que se apresenta, pois 

sua aparência é apenas um momento do conhecimento. Portanto, para apreendermos os 

                                                             
24 A categoria atividade será abordada no tópico da Clínica da Atividade. 
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fenômenos em seu movimento implica um esforço que leve para além da aparência, do 

imediato; um esforço de superação da pseudoconcreticidade.  Na acepção de Kosik (1976, p. 

15), 

 

O complexo dos fenômenos que povoam o ambiente cotidiano e a atmosfera 
comum da vida humana, que, com a sua regularidade, imediatismo e 

evidência, penetram na consciência dos indivíduos agentes, assumindo um 

aspecto independente e natural, constitui o mundo da pseuconcreticidade. 

[...] 

O mundo da realidade não é uma variante secularizada do paraíso, de um 
estado já realizado e fora do tempo; é um processo no curso do qual a 

humanidade e o indivíduo realizam a própria verdade, é o mundo em que a 

verdade não é dada e predestinada, não está pronta e acabada, impressa de 
forma imutável na consciência humana: é o mundo em que a verdade devém 

(Ibid. p. 23).(Grifos no original).  

 

 Assim, o conhecimento dos fenômenos se dá por meio de um movimento de superação 

da pseuconcreticidade, que vai do abstrato (aparência, imediato), ao concreto (essência), isto 

é, a apreensão da totalidade como “articulação dialética entre a parte e o todo”, se processa, 

ontologicamente, por mediações (KAHHALE e ROSA, 2009, p. 30). E o que entendemos por 

mediação? A mediação é entendida como uma categoria de análise do materialismo dialético 

e é considerada categoria fundamental para análise da Psicologia Sócio-Histórica. Ela 

possibilita a apreensão do movimento do objeto, não o tomando como algo fixo e acabado. A 

mediação possibilita ainda a ruptura com visões dicotômicas e naturalizantes da realidade. 

Configura-se como categoria ontológica, visto que expressa uma característica do real, e 

metodológica, colocando-se como recurso na orientação de um modo de olhar, apreender e de 

agir no real (MACHADO, 2009; KAHHALE e ROSA, 2009). 

Silva (2006, p. 4) aponta que a mediação, “articulada com a totalidade e a contradição 

[...] rompe com a ideia que o imediato é a fonte única e pura do conhecimento”. E 

complementa que “[...] deve-se partir dele para se chegar às mediações, contudo, não se pode 

concebê-lo, o imediato, como fonte única do conhecimento da verdade”. 

 Ao refletir sobre a “importância da mediação no processo de humanização”, Murta 

(2004, p. 61), afirma que  

 

A ideia de mediação funda-se na teoria marxista da produção, segundo a 

qual o desenvolvimento humano é o resultado da atividade do trabalho, ato 

que se dá entre o indivíduo e a natureza. Por meio daquele, esta é modificada 
e, ao ser modificada, modifica o homem.  
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 Podemos assim compreender mediação como constituinte da ideia de gênese social do 

indivíduo expressa no materialismo histórico dialético, uma vez que é “[...] constitutiva do ser 

social e dos produtos por ele produzido”, pois “[...] as relações sociais dos e entre os homens 

só são possíveis por meio de uma atividade, em especial o trabalho, que tem” [...] “a função 

de mediatizar homem e natureza” (SILVA, 2006, p.8). Assim, podemos entender a mediação 

também como um processo que propicia ligações entre fenômenos distintos. 

 Continuando as discussões sobre categorias, temos na Psicologia Sócio-Histórica as 

categorias atividade e consciência, sendo a primeira condição essencial para o 

desenvolvimento da segunda. 

 Para Aguiar, essas categorias “permitem nomear a relação do homem com o mundo” 

(e) “expressam e contêm o processo de construção do fenômeno psicológico”. Este, a autora 

conceitua como a “atividade do homem de registrar a experiência e a relação que mantém 

com o ambiente sociocultural” (2001, p. 96).  

 Luria discute o desenvolvimento da atividade consciente, que marca a diferenciação 

entre homens e os outros animais, sintetizando-a em três traços fundamentais: sua 

independência de motivos eminentemente biológicos (a busca de conhecimento é exemplo de 

atividade não ligada necessariamente a motivos biológicos); não ser necessariamente 

determinada pelas experiências imediatas, mas resultado da capacidade de abstrair as 

impressões dessas experiências (como o conhecimento metereológico); carregar, além dos 

programas hereditários do genótipo e os resultados da experiência individual, como observado 

nos animais, a “experiência de toda a humanidade, acumulada no processo da história social e 

transmissível no processo de aprendizagem” (LURIA, 1979, p. 73).  Julgamos pertinente 

afirmar, então, que apenas a atividade humana é produtora de cultura, sendo seu caráter 

consciente o que a faz humana. 

 Citando a categoria atividade em Vigotski, Murta (2008), afirma que para esse autor, 

atividade não é apenas reflexo ou resposta ao estímulo, mas implica no processo dialético de 

transformação homem-mundo, diferenciando da atividade animal pelo uso de instrumentos 

psicológicos (signos linguísticos) e instrumentos materiais (pás, faca, etc), isto é, por seu 

caráter mediatizado e teleológico. Concluímos então que é neste sentido, do papel da 

atividade mediatizada, que se assenta a afirmação de Vigotski, de que “todas as funções 

superiores originam-se das relações reais entre indivíduos humanos” (1989, p. 64). São, 

igualmente, produção e produto social e cultural. 

 Com relação à categoria consciência, Vigostki, Luria e Leontiev e seus seguidores, 

apontam a sua gênese na atividade social do homem, mediada pela linguagem. 
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 Mello, partindo do materialismo histórico e dialético, afirma que a consciência se 

desenvolve na atividade, na medida em que os homens vão se relacionando com os objetos e a 

apropriação dessa realidade objetiva vai sendo percebida como diferente de si, fora de si. Para 

a autora, “essa apropriação cada vez mais complexa do objeto vai aos poucos superando seu 

sentido imediato e utilitarista e vai se refletir nos sentidos humanos cada vez mais 

humanizados que podem, cada vez mais, perceber os objetos em sua especificidade e 

globalidade” (2000, p.5). A consciência pode então, ser entendida como a ciência de si e de 

estar ciente de si, processo esse necessariamente mediado pela realidade objetiva, ou seja, na 

relação homem-mundo. 

 Aguiar (2001), nessa mesma perspectiva, define consciência como a capacidade 

humana de constituir suas formas de pensar, sentir e agir. 

 Segundo Luria “a consciência é a habilidade em avaliar as informações sensórias, em 

responder a elas com pensamentos e ações críticas e em reter traços de memória de forma que 

traços ou ações passadas possam ser usados no futuro” (VIGOTSKI, LURIA E LEONTIEV, 

2001, p. 196). 

 Leontiev (1978, p. 88), conceitua consciência como “reflexo da realidade refratada 

através do prisma das significações e dos conceitos linguísticos”.  

 Aguiar (2001, p. 98) aponta que Vigotski, ao abordar a questão, chama atenção para a 

complexidade da reflexão, negando o caráter de cópia fiel da realidade, “ou a ideia de que a 

consciência seria determinada mecânica e linearmente pela atividade”.  E afirma que para o 

autor, 

Ao contrário, a consciência deve ser vista como um sistema integrado, numa 

processualidade permanente, determinada pelas condições sociais e 
históricas, que num processo de conversão se transformam em produções 

simbólicas, em construções singularidades.  

 

 Dessa forma, entendemos que a consciência é uma categoria complexa que abriga as 

relações do homem com o mundo, do mundo com o homem, dele com ele mesmo e que 

possibilita ao homem orientar e projetar sua atividade futura.   

 Outras duas categorias importantes desse eixo teórico, a linguagem e o pensamento se 

constituem como determinados e determinantes do processo de desenvolvimento humano, e 

se constituem na e pela atividade. Essas funções, desenvolvidas historicamente - nas 

transformações dadas na relação do homem com o meio e com outros homens - configuram-

se também como elementos fundamentais de diferenciação entre estes e outros animais. 
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 Para Vigotski (2010, p.10), “pensamento é a função psíquica superior que „reflete a 

realidade na consciência de modo qualitativamente diverso que o faz a sensação imediata”. 

 A linguagem, por sua vez, é, segundo Marx (1975, p. 159, citado por LEONTIEV, 

s.d., p. 92), „a consciência prática dos homens‟ [...] tal como a consciência, a linguagem é o 

produto da coletividade e da atividade humana, mas é igualmente, „o ser falante da 

coletividade”.  

 Luria (1979, p. 78), considera a linguagem a segunda e principal condição no 

desenvolvimento da consciência humana, sendo a primeira o preparo de instrumentos para 

realização de atividades voltadas à satisfação de necessidade biológicas (como a caça). Para 

Luria, linguagem é entendida como “um sistema de códigos por meio dos quais são 

designados os objetos do mundo exterior, suas ações, qualidades, relações entre eles, etc.”. 

Dessa forma, apenas entre humanos a linguagem pode ser identificada, surgindo na transição 

da história natural à história humana, ou seja, como um dos elementos da humanização. 

Num estágio inicial, a linguagem surge como necessidade de transmissão interpessoal de 

informações, como “sons entrelaçados a atividades práticas, acompanhados de gestos e 

entonações”. Nessas condições, compreender seu significado só se torna possível na presença 

dos objetos e da situação concreta a ser comunicada. Num estágio posterior, os sons adquirem 

independência, transformando-se em signos (palavras) ou combinados de palavras, servindo 

para designar qualidades e conferir ação aos objetos. Estes por sua vez, vão adquirindo 

significados mais ou menos estáveis, compartilhados socialmente, assegurando um processo 

de abstração da realidade objetiva (apreensão e fixação da imagem ou características dos 

objetos, mesmo na sua ausência). Opera-se assim um movimento de reorganização do 

pensamento mediado pela linguagem, e as condições ao desenvolvimento da consciência. 

Ressaltamos ainda que, para Luria, a linguagem configura-se ainda em “veículo fundamental 

de transmissão de informação, que se formou na história social da humanidade” (LURIA, 

1979, p.81; AGUIAR et.al., 2009) (Grifos no original). 

 Em estudos realizados com crianças, Vigotski aponta quatro estágios básicos no 

desenvolvimento da linguagem e do pensamento no indivíduo, que elucidam o 

desenvolvimento dessas funções também no plano filogenético. O primeiro é identificado 

como natural ou primitivo, correspondente ao que denominou linguagem pré-intelectual e 

pensamento pré-verbal. Depreendemos daí a existência de condições biológicas para o 

desenvolvimento dessas funções.  Afirma ainda que, inicialmente, pensamento e linguagem 

têm trajetórias diferentes, cruzando-se, num dado momento do desenvolvimento filogenético 

(e ontogenético) - da espécie e do indivíduo - respectivamente (VIGOTSKI, 2010). 
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 Explicitando mais detalhadamente suas conclusões, Vigotski afirma que,  

 

[...] poderíamos conceber a relação entre pensamento e linguagem como dois 

círculos que se cruzam, mostrando que em uma parte desse processo os dois 

fenômenos coincidem, formando o chamado campo do „pensamento 
verbalizado‟. Mas este pensamento não esgota todas as formas de 

pensamento nem de linguagem. Há uma vasta área do pensamento que não 

mantém relação direta com o pensamento verbal (VIGOTSKI, 2010, p. 139). 
[...] 

[...] não há nenhum fundamento psicológico para se considerar que todas as 

formas de atividade verbal sejam derivadas do pensamento. Não pode existir 

nenhum processo de pensamento quando alguém reproduz na linguagem 
interior um poema aprendido de cor ou repete mentalmente uma frase que 

lhe foi ensinada para fins experimentais. 

[...] 
[...] Do mesmo modo, a linguagem „de colorido lírico‟, que tem função 

expressivo-emotiva, mesmo dotada de todos os traços de linguagem, ainda 

assim não pode ser inserida na atividade intelectual propriamente dita 
(VIGOTSKI, 2010, p. 140).  

 

 Ainda a esse respeito, Vigotski afirma o caráter dialético da relação pensamento e 

linguagem, apontando que esta (linguagem) “não serve como expressão de um pensamento 

pronto. Ao transformar-se em linguagem, o pensamento se reestrutura e se modifica. O 

pensamento não se expressa, mas se realiza na palavra (VIGOTSKI, 2010, p.412). Aponta 

ainda que o “pensamento não nasce de outro pensamento, mas do campo da nossa consciência 

que o motiva, que abrange os nossos pendores e necessidades, os nossos interesses e 

motivações, os nossos afetos e emoções” (VIGOTSKI, 2010, p.479). 

 Essas questões remetem às categorias significado e sentido, desenvolvidas por 

Vigotski, e comentadas a seguir. Ressaltamos que essas categorias são discutidas 

separadamente apenas como abstração, formam porém uma unidade e não podem ser 

compreendidas separadamente, ainda que cada uma guarde sua singularidade. 

 Conforme explicitamos anteriormente, a linguagem surgiu como necessidade de 

comunicação de informações entre os homens, no contexto do trabalho realizado socialmente, 

tendo na palavra sua unidade. Configura-se, portanto, como “mediação na relação dialética 

entre o interno e externo” (AGUIAR et.al., 2009, p. 56). Nessa perspectiva, o externo deixa de 

ser apenas a materialidade como dada na natureza, e adquire significados específicos, 

relativamente estáveis, e que são generalizados e compartilhados pelo grupo, e sem os quais a 

comunicação seria impossível. Podemos compreender então que o significado é social, 
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cultural
25

 e histórico, podendo variar face aos valores e necessidades dos grupos. Essas 

questões são complementadas por Leontiev quando este afirma que “quando [...] a palavra e a 

linguagem se separam da atividade prática imediata, as significações verbais são abstraídas do 

objeto real e só podem, portanto, existir como fato de consciência, isto é, pensamento” 

(LEONTIEV, s.d., p. 94). 

 Nas teorias de Vigotski, essas categorias adquirem lugar central, sendo resultado de 

sua busca por um novo método de análise dos processos psicológicos superiores (MURTA, 

2008; MACHADO, 2009). No estudo do desenvolvimento do pensamento e da linguagem, 

Vigotski critica as abordagens fragmentárias, que separam som e significado como unidades 

autônomas, afirmando que a palavra “representa uma unidade viva de som e pensamento”. 

Nesse sentido, somente investido de algum significado o som torna-se som da fala humana. 

Da mesma forma, o “significado isolado do aspecto sonoro da palavra seria mera 

representação, ou puro ato do pensamento”. O autor aponta o significado como o aspecto 

interno da palavra, “o outro lado da lua”; unidade que não se deixa decompor e que contém as 

propriedades inerentes ao pensamento verbalizado como uma totalidade.  Significado é ainda, 

generalização (VIGOTSKY, 2010, p.9).  

 

[...] o essencial e determinante da natureza interna do significado da palavra 

não está onde se costuma procurar. A palavra nunca se refere a um objeto 
isolado mas a todo um grupo ou classe de objetos. Por essa razão, cada 

palavra é uma generalização latente [...] em termos psicológicos, é antes de 

tudo uma generalização. Mas a generalização, como é fácil perceber, é um 
excepcional ato verbal do pensamento, ato esse que reflete a realidade de 

modo inteiramente diverso daquele como esta é refletida nas sensações e 

percepções imediatas (VIGOSTKY, 2010, p.9). 
[...] 

[...] o significado pode ser visto igualmente como fenômeno da linguagem 

por sua natureza e como fenômeno do campo do pensamento. Não podemos 

falar de significado da palavra tomado separadamente. O que ele significa? 
Linguagem ou pensamento? Ele é ao mesmo tempo linguagem e pensamento 

porque é uma unidade do pensamento verbalizado (VIGOSTKY, 2010, 

p.10). 
 

 Aguiar e Ozella (2013, p. 304), apontam que os significados são constitutivos do 

processo de produção social, cultural e pessoal operado historicamente pelo homem; que no 

agir humano a atividade é orientada externa e internamente, como unidade dialética, sendo 

sempre operada com os significados. Estes autores citam ainda que para Vigotski (2001) não 

                                                             
25 Pino, 2000, p. 54, afirma que, “para Vigotski a cultura é a totalidade das produções humanas (técnicas, 

artísticas, científicas, tradições, instituições sociais e práticas sociais). Em síntese, tudo que, em contraposição ao 

que é dado pela natureza, é obra do homem. 
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internalizamos o gesto como materialidade do movimento, mas a sua significação, que tem o 

poder de transformar o natural em cultural. 

 Acerca desse processo de internalização, operada semioticamente, Vigotski faz uma 

analogia do uso dos instrumentos, da teoria de Marx, para afirmar que, neste caso a atividade 

é operada externamente, para o controle dos objetos, enquanto que o uso dos signos é uma 

atividade orientada internamente, constituindo um meio de controle do próprio indivíduo 

(VIGOTSKI, 1989). Para Pino (2000), este conceito de internalização mediada por signos é 

um dos elementos que marca o caráter social, cultural e histórico na obra de Vigotski
26

. 

Podemos dizer então que os significados convertem o natural em produção humana, operando 

como mediadores da comunicação assim como sobre o comportamento do indivíduo, para 

quem o significado adquire um sentido pessoal. 

 Leontiev (1980), citado por Aguiar et. al. (2009, p. 61), atribui aos significados uma 

vida dupla, atrelados ao desenvolvimento da linguagem e à história do desenvolvimento da 

consciência social. Entretanto, a despeito de sua inexaurível riqueza e diversidade, 

“permanecem escondidos dentro de outra vida e em outro tipo de movimento”, que ocorre nos 

processos da atividade e consciência do indivíduo, ou seja, os significados são 

individualizados e “subjetivados”. É essa segunda vida que opera diretamente o movimento 

dos significados, que por sua vez, estão imbricados no sistema das relações sociais, ou seja, 

sem perder sua natureza histórica e objetiva (aspas no original). Vigotski (2010, p.398), 

complementa essa ideia afirmando que “o significado da palavra [...] é uma unidade 

indecomponível de ambos os processos”. 

 Retornando à formulação de Leontiev (a dupla vida dos significados), passamos à 

categoria sentido, ou seja, à segunda vida dos significados. Para isso, tomamos as afirmativas 

de Vigotski (2010, 465), segundo as quais “o sentido de uma palavra é a soma de todos os 

fatos psicológicos que ela desperta em nossa consciência. Assim, o sentido é sempre uma 

formação dinâmica, fluida, complexa, que tem várias zonas de estabilidade variada”. O 

significado é, para ele, apenas uma dessas zonas de sentido, mais estável, que surge no 

contexto de algum discurso. O sentido confere às palavras maior riqueza, é mais inconstante, 

podendo variar conforme o contexto. Citando Paulham, Vigotski explicita ser impossível 

saber o sentido pleno e completo de qualquer palavra, sendo este fonte inesgotável de novos 

problemas, pois se baseia na “compreensão do mundo e no conjunto da estrutura interior do 

indivíduo”. Nesse sentido, aponta o autor, existem, entre o significado e a palavra muito mais 

                                                             
26 Para maior aprofundamento dessa questão, ver VIGOTSKI, 1989, p. 63 e seguintes. 
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relações independentes, isto é, as palavras podem destoar ou mudar o sentido nelas expresso 

(VIGOTSKI, 2010, p. 466).  

 Reafirmando o caráter dialético da relação significado e sentido, retomamos o aspecto 

singular que os significados adquirem para cada indivíduo. Ao falar de singularidade, falamos 

do modo complexo e único de cada sujeito atuar no mundo objetivo; o modo como apreende 

cada fenômeno (universal), em contexto social e histórico (particular). Assim, tratar de 

sentidos é tratar de subjetividade.  

 González Rey (2005, p. 19), define subjetividade como “um sistema complexo capaz 

de expressar através dos sentidos subjetivos a diversidade de aspectos objetivos da vida social 

que concorrem em sua formação”. A noção de subjetividade como sistema, para este autor, 

firma-se na ideia de transcender a fragmentação de correntes psicológicas que optam por 

apenas descrever comportamentos concretos distintos e específicos de atividades humanas, 

abdicando à sua diversidade e complexidade.  Reafirma também, em seu conceito de sentido 

subjetivo, a emoção e a afetividade, imbricadas nesse processo de constituição
27

. Para este 

autor, a subjetividade desdobra-se e desenvolve no interior do universo de realidades e de 

processos objetivos que caracterizam a organização social. 

 Para Aguiar e Ozella (2013, p. 305), falar de sentidos “[...] é falar da dialética 

afetivo/cognitivo [...] de um sujeito não diluído, de um sujeito histórico e singular ao mesmo 

tempo”. Nesse sentido, buscar apreender a realidade significa apreender algumas zonas de 

sentido de uma dimensão subjetiva da realidade objetiva, onde a vivência afetiva e cognitiva 

do sujeito é acionada e mobilizada. 

 Corroboramos com Aguiar et. al. (2009), que face ao valor heurístico das categorias 

significado e sentido, estas, como construções intelectivas abstratas, podem contribuir para 

dar visibilidade e desvelar determinadas e importantes zonas do real. 

 Finalmente, ressaltamos que os pressupostos acima explicitados têm sido o fio 

condutor dos estudos desenvolvidos pelos grupos de pesquisa da Psicologia Sócio-Histórica 

no país. “Abordagem onde o sujeito é percebido em sua singularidade, mas situado em sua 

relação com o contexto histórico-social” (FREITAS, 2007, p. 29). É ela que conduz nossa 

busca, em conjunto com os trabalhadores, de questões que permeiam a operacionalização da 

Vigilância Sanitária na jurisdição da Superintendência Regional de Saúde de Diamantina.  

 

 

                                                             
27 Para maior aprofundamento da categoria subjetividade, ver REY, 2005; MOLON, 2011. 
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1.1.3 Clínica da Atividade 

 

 

 Como subsídio à compreensão da atividade de trabalho dos trabalhadores de 

Vigilância Sanitária, os fatores subjetivos imbricados na realização ou não das programações 

anuais, elegemos, também, algumas categorias da Clínica da Atividade, proposta por Yves 

Clot, professor em Psicologia do Trabalho do Conservatorie National des Arts et Metiers 

(CNAM), em Paris (França). 

 Clot (2006), afirma que a Clínica da Atividade faz uma abordagem histórico-

psicológica da atividade de trabalho e tem filiação na escola de psicologia fundada por 

Vigotski, e defende que o desenvolvimento dos sujeitos é um processo de desenvolvimento e 

uma história do desenvolvimento atrelada a situações reais. 

Segundo o autor, a trajetória da psicologia do trabalho na França está vinculada à 

atividade de trabalho como o que ele denominou de atividade dirigida.  Vale ressaltar que 

para a Clínica da Atividade, a atividade geral é entendida como qualquer ação do sujeito na 

vivência cotidiana, podendo ser consciente ou não, que pode ir da completa quietude à mais 

expressiva movimentação. Já a atividade de trabalho caracteriza-se pela ação intencional, 

planejada, normatizada, e tem como objetivo a produção de bens e serviços com fins 

específicos, ou seja, a atividade de trabalho é sempre imposta, obedece a regras e tem 

finalidades. Nesse sentido, a atividade de trabalho é sempre dirigida externamente e seu 

objetivo determinado socialmente (MURTA, 2008). 

Com relação a essa especificidade conceitual, Clot afirma que, “cada atividade do 

sujeito – o trabalho também – repercute em si múltiplas atividades rivais das quais advirá sua 

ação [...]”. E afirma que o trabalho, como função dirigida, “é uma base que mantém o sujeito 

no homem”, por ser uma atividade humana transpessoal (2006, p. 8).    

Para Wallon (1982, p. 203), citado por Clot, “trabalhar é contribuir por meio de 

serviços particulares para a existência de todos, a fim de assegurar a sua própria”. É ainda 

“uma atividade forçada” (CLOT, 2006, p. 69). O autor aponta, por isso mesmo, uma função 

psicológica específica que o trabalho, como um esforço consentido, exerce sobre os sujeitos. 

Segundo Guerin et. al. (2001, p.11), o trabalho, na sua forma usual, é a unidade de três 

realidades:  

 

[...] a palavra „trabalho‟ abrange várias realidades. [...] É utilizada, conforme 

o caso, para designar as condições de trabalho (trabalho penoso, trabalho 
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pesado...), o resultado do trabalho (um trabalho malfeito, um trabalho de 
primeira...) ou a própria atividade de trabalho (fazer seu trabalho, um 

trabalho meticuloso, estar sobrecarregado de trabalho...). 

 

 Guerin afirma ainda que esses componentes do trabalho apresentam sempre um duplo 

caráter, pessoal e econômico, a depender do ângulo do observador, o trabalhador ou a 

empresa. E defende que uma análise do trabalho deve abarcar esse sistema e seu 

funcionamento (2001). 

 Para Clot, “[...] no mundo contemporâneo, e à medida que o trabalho se torna a causa 

preocupante de doenças cada vez mais numerosas, ele se torna invariavelmente vital para a 

saúde” (2001, p. 71).  Para ele, “o desenvolvimento possível das mulheres e dos homens em 

situação profissional (é) a sede de numerosos conflitos” (2006, p. 13). 

 O autor subsidia-se em Vigotski, para afirmar que “o homem é pleno a cada minuto de 

possibilidades não realizadas” (2010, p. 226). É nessa perspectiva que Clot propõe uma 

Clínica da Atividade, no sentido de trazer uma solução, entre outras possíveis, aos processos e 

situações de trabalho. 

No arcabouço teórico-metodológico da Clínica da Atividade, a observação adquire 

papel relevante. Para Wallon (s.d), citado por Clot (2010, p. 223), “[...] a observação de 

outrem parece obrigar o sujeito a se observar”, havendo nesse processo, certa inquietação, 

como “a necessidade de se adaptar à presença de outrem, que se superpõe ao ato da 

execução”. A consequência disto, para Clot, é, de um lado, a produção de conhecimento sobre 

a atividade observada. Por outro, a produção de uma atividade e um diálogo interior no 

observado, ou seja, numa situação de análise do trabalho, os trabalhadores refletem sobre a 

própria atividade, colocam-se perguntas, tornando-se sujeitos, e não apenas objetos da 

observação.  

Clot subsidia-se ainda em Francois Tosquelles, que no pós-segunda guerra, funda a 

ergoterapia, que “é a tentativa difícil de fazer trabalhar os doentes nos hospitais psiquiátricos”, 

quer dizer, que adota o trabalho como terapia (2010, p. 221). O que há de inovador em 

Tosquelles, segundo Clot, é sua proposta de cuidar do trabalho da instituição, fazendo 

trabalhar seus doentes e seus cuidadores. Significa a possibilidade de novos métodos de ação 

que transformem a organização do trabalho, cuidando do trabalho; métodos que evidenciem a 

capacidade dos trabalhadores de transformar a situação de trabalho, de criar situações em que 

se tornem protagonistas das transformações.  

Clot cita ainda, como subsídio à Clínica da Atividade, a contribuição do italiano Ivar 

Odonne que nos anos 1970, concebe uma nova maneira de fazer psicologia do trabalho. Ele 
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coloca os trabalhadores como protagonistas, por meio de técnicas de análise da atividade de 

trabalho focadas principalmente no “como” e não no “por que” desta atividade, e que por sua 

vez, desvela o conhecimento dos trabalhadores acerca da própria atividade de trabalho. Com 

base nessas proposições, Clot afirma que a atividade de trabalho “pode ser considerada a 

menor unidade do intercâmbio social, voltada tanto para seu objeto, como ação operacional, 

quanto para a atividade de trabalho dos outros que incidem sobre esse objeto”. Torna-se assim 

uma “tríade viva do agir” e deve ser o objeto da análise da atividade de trabalho que propõe 

(ou coanálise do trabalho) (2010, p. 144). 

Deste modo, ao eleger seus métodos de análise da atividade de trabalho, Clot sintetiza 

essas influências nos seguintes termos:  

 

[...] de um lado, a ergonomia, a observação; de outro, a psicopatologia do 

trabalho, a palavra. Na nossa herança há essa dupla filiação [...]. Quando 

desenvolvemos a abordagem da observação [...] a questão da palavra se 

coloca de outra forma, pois a observação que nós fazemos na Clínica da 
Atividade [...] provoca a palavra interior [...] não é o contrário da palavra, é a 

fonte da palavra interior [...]. Dessa palavra interior, nós vamos fazer 

diálogos profissionais. Mas a palavra, na Clínica da Atividade, não é para 
escutar o vivido [...] é feita para agir, é um diálogo profissional para 

transformar a ação [...] um diálogo para manter o vivido vivo [...] e para que 

o vivido se transforme (2010, p. 225).   
 

E é nesse sentido, segundo o autor, que a Clínica da Atividade estabelece a relação 

entre atividade de trabalho e subjetividade. Para ele, “a subjetividade é uma atividade sobre a 

atividade. É a minha subjetividade ou a atividade de meu colega de trabalho como objeto de 

pensamento” (2010, p. 225).  Assim, não há possibilidade de escolha entre atividade de 

trabalho e subjetividade. Para o autor, “a subjetividade na ação profissional não é um 

ornamento ou uma decoração da atividade. Ela está no princípio de seu desenvolvimento [...]” 

(2006, p.18). E Clot remete novamente a Tosquelles e seu conceito de atividade para embasar 

suas afirmações:  

 

Não se pode confundir o conceito de atividade com a simples prestação de 

movimentos, com a prestação de esforços concordantes, com a simples 
aplicação e a simples resistência submetidos aos desejos do mestre de escola 

ou do chefe de obras. Atividade quer dizer atividade própria. Poderia dizer 

se sentir ativo. Atividade que se enraíza nos sujeitos ativos que se 
desenvolve eventualmente no contexto social. A simples ocupação não é 

sinônimo de atividade (CLOT, 2010, p. 225). 
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Ainda segundo este autor, a atividade de trabalho vai além do que se pode observar 

diretamente, do que é visível, e não apenas a atividade realizada. 

Wisner apresenta a ideia da diferença existente entre atividade prescrita e atividade 

realizada. Para este, a atividade prescrita contém o peso da prescrição, a diferença entre quem 

opera e quem concebe o trabalho dos outros. A atividade realizada, por sua vez, é o que foi 

efetivamente realizado, e que é resultado das estratégias utilizadas pelos trabalhadores para 

superar, encontrar novos meios na vida e ter prazer na atividade de trabalho, pois a atividade 

realizada não é dissociada da vida, é a própria vida (2010). 

Ao se referir à atividade prescrita (a tarefa), Clot (2006, p. 95), afirma que a prescrição 

é o resultado de outras atividades, de gestão e concepção. Para ele,  

 

a tarefa fixa na maioria das vezes, os compromissos firmados entre os 

projetistas e os gestores no tocante a representações que eles formam do real 

e dos operadores. [...] incorpora portanto o histórico das iniciativas desses 

operadores, incorporando-as ou, pelo contrário, defendendo-se delas.  

 

 Segundo Clot, a ergonomia e a psicologia do trabalho fazem a distinção entre 

atividade prescrita e atividade realizada nos termos: a atividade prescrita é aquilo que se tem a 

fazer e a atividade realizada, aquilo que se faz/se fez.  A Clínica da Atividade propõe, então, 

uma análise da atividade de trabalho que tem nos aspectos subjetivos dos trabalhadores um de 

seus constituintes e que busca avançar nos conceitos de seus antecessores. Clot propõe uma 

nova categoria de análise, e estabelece uma definição e uma distinção entre atividade 

realizada e real da atividade (grifo nosso). Esclarece que “a atividade realizada é o que se 

pode ver, se pode observar e se pode descrever”. E continua:  

 

[...] como dizia Suzanne Pacaud, o homem se manifesta frequentemente pelo 

que ele faz, mas muitas vezes e sobretudo [...] se manifesta por aquilo que 

ele não faz. A atividade é aquilo também que não se pode fazer, aquilo que 

não se faz, que gostaríamos de ter feito, é aquilo que guardamos no 
estômago, é a atividade (re)engolida, impossível, as atividades suspensas, as 

atividades impedidas. Não foi realizado, mas faz parte da atividade. É por 

isso que podemos dizer que a atividade realizada não tem o monopólio do 
real da atividade, o real da atividade é muito mais vasto que a atividade 

realizada. 

[...] 
[...] são essas possibilidades não realizadas que estão na fonte do 

desenvolvimento possível da atividade. E também, como diz Vigotsky, a 

atividade realizada é a atividade que venceu entre muitas outras atividades 

possíveis, a atividade que venceu é uma das possibilidades (2010, p. 226). 
[...] 

O real da atividade é também [...] aquilo que se busca fazer sem conseguir – 

os fracassos – aquilo que se teria querido ou podido fazer, aquilo que se 
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pensa ou que se sonha poder fazer alhures. É [...] um paradoxo frequente – 
aquilo que se faz para não fazer aquilo que se tem a fazer  ou ainda aquilo 

que se faz sem querer fazer (2006, 116).     

 

 A Clínica da Atividade acrescenta ainda, a seu arcabouço teórico-metodológico a 

categoria gênero da atividade de trabalho. Para Clot, a atividade prescrita incorpora o 

histórico das iniciativas dos trabalhadores, seja por adesão ou por negação, conforme citado 

acima. Desse modo, o gênero é um referencial comum de conhecimento operativo e que é um 

componente do corpo social e do corpo simbólico que se interpõe entre as pessoas na 

atividade de trabalho, numa situação determinada. O gênero estabelece, entre seus 

participantes, regras não escritas, que podem mudar no âmbito das situações comunicacionais 

de elaboração comum. “Essa produção de regras é uma produção social que é também o meio 

de constituir o coletivo enquanto tal” (2006, p. 37).  

 Para este autor, é o componente genérico da atividade, constituído social e 

historicamente, que permite a um novo trabalhador certa acomodação imediata à atividade 

prescrita e o que o identifica como membro de uma coletividade. Para Clot, “meio de ação 

para cada um, o gênero é também história de um grupo e memória impessoal de um local de 

trabalho [...] como instrumento social da ação, o gênero conserva a história”. Segundo o autor, 

subsidiando-se em Jouanneux (1999, p. 236), “toda competência individual foi formada e 

continua constantemente apoiada na cultura profissional coletiva. Essa referência social é, 

para cada um, ao mesmo tempo a base indispensável de troca e o lugar de expressão de sua 

personalidade” (2006, p. 37). Trata-se das regras de vida e de ofício destinadas a conseguir 

fazer o que há a fazer, maneiras de fazer na companhia dos outros, de sentir e de dizer, gestos 

possíveis e impossíveis dirigidos tanto aos outros como ao objeto (2006, p. 50).   

 Clot esclarece ainda que “o gênero social, ao definir as fronteiras móveis do aceitável 

e do inaceitável na atividade de trabalho, ao organizar o encontro do sujeito com seus limites, 

requer o estilo pessoal, ou individual” (2006, p. 49). Nesse sentido, o autor afirma que  

 

O estilo individual torna-se [...] a transformação dos gêneros, por um sujeito, 
em recursos para agir em suas atividades reais. [...] é o mediante o qual esse 

sujeito se liberta do curso das atividades esperadas, não as negando, mas 

através do desenvolvimento delas. [...] situa-se sempre no âmbito do gênero 

[...] no ponto de colisão entre as variantes do gênero, às quais recorre 
alternativamente, de variadas maneiras, a depender do momento (2006, p. 

50). 
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E finalmente, o autor afirma que a análise da atividade de trabalho é situada diante da 

interioridade recíproca dos estilos e gêneros. O gênero desempenha o papel de instrumento da 

ação, a antecipa e autoriza a atividade do outro, na troca social que é a atividade de trabalho.  

O estilo,  

 

garante sua apropriação psicológica, o ajustamento [...] furta o especialista 

das várias modalidades de rigidez operatória ou relacional, que podem 
transformar a ação do iniciante em situação degradada [...] o estilo garante 

uma flexibilidade e uma plasticidade de execução da ação. Tem como 

reserva uma capacidade de interposição do sujeito em sua própria atividade 
profissional e [...] „assinala‟ a qualidade do trabalho [...] e não é um 

elemento decorativo [...] mas, um prazer conservado de dosar pessoalmente 

o esforço (da tarefa) (2006, p. 184). 

 

Cabe ainda tecer algumas considerações sobre o que Clot explicita do método de 

análise
28

. Ele afirma que o interesse é buscar uma via de análise que ultrapasse uma 

psicologia “compreensiva” ou outra “explicativa” e preditiva. Não se trata de explicação 

externa do pesquisador, nem mera descrição do vivido pelo sujeito, mas uma análise que 

associa explicação e compreensão quando a atividade é redescrita em novo contexto.  

Clot propõe, assim, uma coanálise da atividade, no diálogo estabelecido entre 

pesquisador e sujeito de pesquisa, no qual este último passa a ter importância fundamental, 

não apenas na produção da informação, mas também no processo de interpretação das 

mesmas. Para o autor, o método da Clínica da Atividade busca promover pesquisas que 

incidam não apenas sobre o funcionamento, mas sobre o desenvolvimento da atividade de 

trabalho. Nesse sentido, o que se propõe, é compreender para transformar e transformar para 

compreender (2006, p.130; 133; 137).  

Vale ressaltar que “compreender” aqui não é entendido apenas como um ato abstrato 

que ocorre ao nível das ideias, mas está imbricado com a atividade concreta do trabalhador, 

pois é na, pela e sobre a atividade de trabalho (seus constitutivos) que se dá essa 

compreensão; é a partir do prescrito, do resultado e da reflexão que se faz sobre esse processo 

de constituição da própria atividade de trabalho é que se pode compreender; é exatamente 

esse movimento, esse debruçar e refletir sobre a atividade de trabalho, ou seja, o que se 

deveria fazer, os resultados obtidos, como foi obtido, os intercursos que permearam a 

realização da atividade de trabalho é que gera a compreensão do movimento de constituição 

                                                             
28 Para informações mais detalhadas sobre o método de análise da Clínica da Atividade, ver YVES CLOT, 2006.   
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da própria atividade, ou seja, do desenvolvimento da atividade e que leva o trabalhador a 

transformar a própria atividade de trabalho.  

 

 

1.2 Considerações sobre o método 

 

 

1.2.1 O percurso da pesquisa 

 

 

Este trabalho se constitui em uma pesquisa de campo qualitativa, que tem como 

objetivo desvelar o processo de constituição da atividade do trabalhador da VISA nos 

municípios da jurisdição da Superintendência Regional de Saúde de Diamantina, a partir das 

significações produzidas pelos mesmos.  

 Ao ancorarmos nos pressupostos da Psicologia Sócio-Histórica, buscamos nos 

apropriar das concepções de pesquisa propostas por Vigotski, Leontiev e Luria, que 

encontram no materialismo histórico-dialético os subsídios para um novo método e nova 

estrutura analítica para a compreensão das formas superiores do comportamento humano. 

Vigotski (1989) incita ao desafio de estudar os fenômenos em seu processo vivo, em seu 

movimento histórico, acolhendo, porém não se submetendo, apenas ao seu aspecto fenotípico, 

aparente, imediato. 

 Este autor propõe então três princípios metodológicos (1989, p. 70): a) Analisar 

processos e não objetos – os fenômenos devem ser analisados em seu movimento, 

dinamicidade, seu processo de constituição, e não ao seu produto; b) Explicação versus 

descrição – os fenômenos devem ser explicados com base na sua gênese, nas suas relações 

dinâmico-causais e não apenas descritos, com base nas suas manifestações e aparência 

externa. Vigotski classifica essas abordagens como fenotípicas (descrição das características 

externas), e genotípicas (explicação de suas origens e desenvolvimento). Ao criticar a 

abordagem fenotípica, recorre ao comentário de Marx: “se a essência dos objetos coincidisse 

com a forma de suas manifestações externas, então, toda ciência seria supérflua”; c) O 

problema do “comportamento fossilizado” – alguns processos esmaecem ao longo de seu 

processo de desenvolvimento histórico, tornando-se automatizados, mecanizados. Para 

compreendê-los, então, o pesquisador deve empreender um esforço que desvele seu processo, 

um retorno às suas origens, alterando seu caráter automático, fossilizado que, segundo 
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Vigotski, é o “final de uma linha que une presente e passado”. Afirma ainda que estudar um 

fenômeno histórica e dialeticamente é estudá-lo no processo de mudança, pois “é somente em 

movimento que um corpo mostra o que é” (1989, p. 74). 

 Deixamos claro também, que o desenho desta pesquisa lhe confere um caráter 

interventivo e busca responder ao formato do mestrado profissional.  O mesmo pressupõe a 

realização de trabalhos focados em problemas concretos enfrentados no cotidiano dos serviços 

que se deseja pesquisar, ou que responda a demandas específicas do profissional-pesquisador.  

 Nesse sentido, ancoramos nossa afirmação em Freitas (2010, p. 16), que embasada nas 

teses de Vigotski sobre o método, propõe uma dada compreensão do termo intervenção nas 

pesquisas qualitativas. Para essa autora, ainda que nas teses de Vigotski a palavra intervenção 

não esteja expressa literalmente nos textos, “ele supõe que a ação humana interfere no objeto 

de estudo, em seu contexto e em seus participantes, neles provocando alterações, 

transformações”.                                                                  

 Privilegiamos o caráter dialógico na seleção das técnicas utilizadas, acolhendo a 

afirmação de Rey de que um dos atributos da abordagem qualitativa reside na compreensão da 

pesquisa como um processo de comunicação. Para o autor, buscamos não apenas conhecer os 

diferentes processos simbólicos organizados e recriados na trajetória da pesquisa, como 

também “outro nível diferenciado da produção social, acessível ao conhecimento somente por 

meio do estudo diferenciado dos sujeitos que compartilham um evento ou uma condição 

social” (REY, 2005, p. 14).  

 Ressaltamos ainda que os pressupostos da Clínica da Atividade corroboram essa 

perspectiva dialógica e relacional da pesquisa. Yves Clot subsidia suas análises em Vigotski e 

inúmeros autores (Wisner, Le Guillant, Tosquelles, C. Dejours, Y. Schwartz, H. Wallon, etc.), 

concebendo a pesquisa como uma proposta de co-análise do trabalho, num movimento 

dialético de confronto que busca capacitar os sujeitos a agir sobre eles mesmos e sobre seu 

campo profissional, contribuindo, assim, com a transformação de suas práticas (MURTA, 

2008).  

 A forma de organização da pesquisa, a nosso ver, sustenta as proposições e objetivos 

elencados. Acatamos a ideia de que a atividade do pesquisador, numa ação dialógica que 

desafia os sujeitos, que questiona suas respostas, propicia um ambiente privilegiado de 

reflexão. Nesse processo, pesquisador e pesquisado têm a possibilidade de aprender, de se 

ressignificar e às suas práticas, e se transformar (FREITAS, 2010). 

 Ao mesmo tempo, pressupomos que a utilização da análise descritiva na composição 

do perfil dos serviços de VISA e da estratégia de análise de núcleos de significação utilizada 
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na apreensão dos sentidos e significados que os trabalhadores produzem acerca de sua 

atividade na VISA vem ao encontro do propósito de fugir à mera descrição do fenômeno, para 

apreendê-lo no seu movimento e dinamicidade, como fenômeno social e histórico, marcado 

pela subjetividade daqueles que o operacionalizam. 

 É necessário ressaltar, finalmente, a convicção de que essa pesquisa pode iluminar 

algumas facetas do fenômeno Vigilância Sanitária e da realidade social na qual se insere, a 

partir do desvelamento de fatores que influenciam a implementação de suas ações.

 Definimos assim, como nosso objetivo geral levantar, analisar e desvelar o processo de 

constituição da atividade do trabalhador da VISA nos municípios da jurisdição da 

Superintendência Regional de Saúde de Diamantina (SRSD), Minas Gerais, e mais 

especificamente, na microrregião de saúde de Araçuaí, a partir das significações produzidas 

pelos mesmos. 

 Como objetivos específicos, nos propusemos a: - elaborar, em conjunto com os 

trabalhadores da Vigilância Sanitária, um Perfil dos Serviços de Vigilância Sanitária dos trinta 

e três municípios pertencentes à jurisdição da SRSD (panorama geral dos serviços e execução 

da Programação Anual de VISA); - levantar, analisar e desvelar os fatores que facilitam, 

dificultam ou impedem a execução ou não das programações anuais de VISA nesses 

municípios; - levantar, analisar e desvelar os sentidos e significados (significações) atribuídos 

pelos sujeitos da pesquisa frente à sua atividade de trabalho na VISA. 

 Com vistas ao alcance dos objetivos elencados, explicitamos abaixo, sucintamente, 

nosso entendimento acerca do cenário, dos sujeitos e das técnicas que nos possibilitaram 

iluminar esse objeto, justificando assim a escolha por nós realizada.  

O cenário é aqui entendido como o espaço das trocas, inter-relações, interlocuções e 

atuação dos vários trabalhadores envolvidos com a VISA, e que  constitui a dinâmica 

institucional onde se dá a atividade de trabalho dos nossos sujeitos de pesquisa. A ideia de 

cenário ultrapassa a noção de “local da pesquisa”, uma vez que o apreendemos não apenas 

como local da atividade e espaço físico, mas abarca as relações e movimentos, ou seja, as 

particularidades do local onde se dá a atividade. 

Sujeito de pesquisa na nossa perspectiva é entendido para além de mera fonte de 

informação. É um sujeito ativo que, ao fornecer elementos sobre a sua atividade de trabalho, 

atividade esta que o constitui e que é constituída por ele, pode contribuir para a reflexão e a 

análise sobre a mesma. Ressalta-se também que além de meras perguntas e respostas, ele se 

coloca, traz a sua subjetividade e seus sentimentos para o cenário da pesquisa e permite que 

ocorram trocas intersubjetivas entre ele e o pesquisador.  
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Nesta pesquisa, o pequeno número de sujeitos participantes se justifica, pois não 

trabalhamos com a noção de representatividade/generalização. O sujeito é entendido como 

uma pequena parte da realidade concreta vivida, da qual ele constitui e é constituído; 

expressa/produz pequenas zonas de sentido da totalidade do fenômeno estudado. Estas zonas, 

articuladas a novas zonas de sentido, podem aumentar a capacidade de entendimento deste 

fenômeno.  

O entendimento de técnica aqui adotado é tomado de Murta (2008), que a define 

como situação ou recurso que possibilita ao sujeito se expressar no contexto de relação que 

caracteriza a pesquisa, que permite envolver os sujeitos emocionalmente e facilita a expressão 

de sentidos e significados (significações) dos mesmos. O instrumento para esta autora, refere-

se ao objeto que serve de agente mecânico na execução de um trabalho qualquer.  

Deste modo, utilizamos para proceder a investigação as seguintes técnicas:  

-  Questionário de pesquisa: 

Segundo Coutinho e Cunha (2004), o questionário é uma técnica dirigida  cujo 

conteúdo básico geralmente deve versar sobre uma temática de conhecimento do informante. 

As perguntas são simples, diretas e previamente elaboradas e as resposta são dadas por escrito 

pelo próprio informante. Pode ser aplicado individual ou coletivamente e mesmo prescindir 

do aplicador;  as respostas podem receber interpretação objetiva, ou seja, ser contadas e 

traduzidas em números, ser ordenadas segundo algum critério, ser categorizadas, ser avaliadas 

ou receber outras interpretações conforme o escopo da pesquisa e a estratégia da pergunta. 

Possui a vantagem, caso necessário, do anonimato. Por sua natureza é menos dispendioso no 

que se refere tanto ao tempo gasto pelo entrevistador em sua aplicação quanto na correção.  

Para Rey (2005), o questionário é utilizado para obter informações objetivas, passíveis 

de descrição, mas que podem adquirir significados diferentes na pesquisa, quando 

relacionados a outras informações prestadas pelos sujeitos e que caracterizam aspectos 

objetivos e subjetivos de contextos e situações pesquisadas. 

- Entrevistas: 

 Entrevistas centralizadas, semiestruturadas, recorrentes e entrevistas de narrativa de 

história de vida - podem ser consideradas um processo de produção de diálogo, de interação 

entre duas pessoas, que propicia movimentos de concordância, discordância e reflexão.  

 Freitas (2007) toma de Bakhtin a noção de excedente de visão, que pode caracterizar a 

relação entre pesquisador e pesquisado no uso da palavra. O excedente de visão propicia a 

cada um a identificação com o outro, a contemplação do horizonte e valores desse outro, com 

a possibilidade de retorno ao seu lugar e a um novo olhar e visão do outro, um lugar de onde o 
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outro não se vê. Segundo Geraldi (2007, p. 43), “a visão do outro nos vê como um todo com 

um fundo que não dominamos”. 

Segundo Minayo (2010), as entrevistas podem ser consideradas conversas com 

finalidade. Segundo essa autora, as entrevistas são focalizadas (ou centralizadas), quando se 

destinam a esclarecer apenas um determinado problema.  

As entrevistas semiestruturadas “combinam perguntas fechadas e abertas, em que o 

entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender à 

indagação formulada” (MINAYO, 2010, p. 64). 

 Com relação às entrevistas de narrativa de história de vida, Kramer (2007, p. 58), 

afirma que “histórias de vida são consideradas como memória coletiva do passado, 

consciência crítica do presente e premissa operativa do futuro”. 

Nas entrevistas de narrativa de história de vida, os sujeitos são estimulados a falarem 

de si, de sua história. Emergem aí suas crenças, afetos, desejos, traumas, medos, sucessos, 

fracassos e contradições. Nesse tipo de entrevista, o sujeito quase sempre deixa emergir cenas, 

fatos, pessoas e vivências que se tornam momentos carregados de emoção. Emergem 

necessidades construídas na sua trajetória de vida e que iluminam o entendimento sobre suas 

escolhas na realização ou rejeição das ações, e que deixam entrever a atividade de trabalho 

como motivo e resposta a essas necessidades (KRAMER, 2007). Emergem sentidos que 

perpassam essas escolhas, condutas e atitudes no desenvolvimento das atividades de trabalho. 

Compreendemos que os horizontes postos a partir das narrativas as legitimam como 

importantes estratégias na apreensão dos significados e sentidos dos sujeitos, em sua ação 

objetiva. 

Entrevistas recorrentes ocorrem quando, após entrevistar a primeira vez o sujeito, 

retornamos a ele quantas vezes for necessário, a fim de buscar ou esclarecer informações que 

ficaram confusas ou incompletas, podendo ser também apresentados e discutidos com o 

entrevistado, alguns pontos das análises já realizadas (MURTA, 2008). Nesta pesquisa, 

utilizamos esta técnica nas entrevistas centralizadas e semiestruturadas. 

- Análise documental: 

 Segundo Murta (2008), apoiada em Mazzoti e Gewandsznajder (2002), e Coutinho e 

Cunha (2004), documento é qualquer registro escrito (memorandos, diários pessoais, jornais, 

documentos oficiais, anúncios etc.), também registros áudio e/ou videogravados (filmes, 

discos, CD-ROM, programas de rádio ou televisão), que possam ser usados como fonte de 

informação. Ainda segundo essa autora, documentos podem ser usados tanto como técnica 
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exploratória, como para checagem ou complementação de informações obtidas por meio de 

outras técnicas. 

Uma vez esclarecidas as questões conceituais, explicitamos que  a organização 

processual e a investigação ocorreram da seguinte forma:   

Convidamos para compor o cenário da pesquisa, as trinta e três Secretarias Municipais 

de Saúde (SMS) da jurisdição da SRSD. Os sujeitos convidados foram os trabalhadores dos 

Serviços Municipais de Vigilância Sanitária dessas secretarias. 

 O primeiro contato com os gestores de saúde das SMS, e com os sujeitos de pesquisa, 

foi realizado por telefone, à exceção daqueles pertencentes à Microrregião de Araçuaí, cujo 

contato foi realizado pessoalmente
29

. Tendo os mesmos verbalizado o aceite, encaminhamos a 

cada uma das trinta e três SMS, com postagem paga para devolução, uma cópia do projeto de 

pesquisa, um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) – conforme o tipo de 

participação e os procedimentos – e um questionário de pesquisa (Apêndice A). 

 Esclarecemos que para a elaboração do questionário, utilizamos como principal 

referência a Portaria GM/MS nº 1.106/2010, de 12/05/2010, que regulamenta a transferência 

de recursos federais para estados e municípios, destinados à execução das ações de VISA e 

explicita os componentes que devem orientar a aplicação dos recursos (ANEXO I)
30

. A 

portaria apresenta o elenco norteador das ações, dividido no grupo I – ações para a 

estruturação e fortalecimento da gestão, e grupo II – ações estratégicas para gerenciamento do 

risco sanitário.  Para cada grupo há um recurso específico, que deverá ser aplicado segundo as 

ações explicitadas. Uma parte do questionário de pesquisa é composta por esse elenco, parte 

por ações que subsidiam o monitoramento e avaliação dos serviços municipais de VISA pelo 

NUVISA/SRSD e outra parte foi desenvolvida especialmente para esta pesquisa, segundo os 

objetivos propostos. Ressaltamos que o questionário dimensiona as ações e os procedimentos 

que na atualidade devem caracterizar a Vigilância Sanitária no âmbito municipal. 

 Dos trinta e três municípios que receberam os documentos, vinte e nove retornaram o 

TCLE assinado, e vinte e quatro devolveram, além do TCLE, os questionários preenchidos
31

. 

                                                             
29 Informações mais detalhadas sobre a Jurisdição SRSD e a Microrregião Araçuaí encontram-se no Capítulo II 
deste texto. 

 
30 Informações sobre financiamento da Vigilância Sanitária está explicitado no Capítulo II deste trabalho. 

 
31 A justificativa dada pelos gestores que não responderam ao questionário foi a ausência de técnico nos serviços 

de VISA, naquele momento. As razões apontadas foram afastamentos por motivo de saúde e/ou a saída do fiscal, 

sem a contratação de um substituto. Ressaltamos que as informações acima já nos propiciam uma primeira 

hipótese/momento de análise do cenário onde se dá a atividade de trabalho, qual seja, a alta rotatividade e a falta 

de profissionais como dificultadores à implementação das ações da VISA. Murta (2004, 2008) chama a atenção 
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Das vinte e quatro que responderam ao questionário, as seis secretarias dos municípios 

que compõem a Microrregião de Araçuaí (Berilo, Coronel Murta, Francisco Badaró, Jenipapo 

de Minas, Virgem da Lapa e Araçuaí)
32

 e seus trabalhadores de VISA, foram selecionados e 

convidados a participar também de entrevistas centralizadas e semiestruturadas, recorrentes e 

de narrativa de história de vida (Roteiro - Apêndice B).  

 Das seis SMS dos municípios da Microrregião Araçuaí, apenas duas mantiveram seus 

trabalhadores nos serviços até o final desta pesquisa. Desta forma, foi possível escolher um 

dentre eles, e retornar ao mesmo, para a elucidação e aprofundamento de questões 

consideradas relevantes. A escolha deste sujeito se justifica pelo fato das informações obtidas 

durante o processo da pesquisa apresentarem maior riqueza, e, portanto, maior contribuição 

aos propósitos da pesquisa.  

A figura abaixo sintetiza o percurso acima descrito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
para o caráter processual das análises em pesquisas qualitativas. Segundo a autora, as análises se iniciam a partir 

do primeiro momento de contato do pesquisador com seu objeto de estudo e suas fontes de informação. 
32 A escolha da Microrregião Araçuaí como foco privilegiado nesta pesquisa se justifica por questões de ordem 
operacional e afetiva: de um lado, a atuação como coordenadora da Comissão Intergestores Regional (CIR) da 

Microrregião, no início do projeto, propiciava maior contato e interlocução com os gestores, em viagens mensais 

à região, facilitando a realização da investigação (o que de fato ocorreu). Por outro lado, o fato de ter nascido em 

Coronel Murta fortalecia o contato e os vínculos com a Microrregião (o que ainda ocorre). Vale destacar ainda o 

formato do mestrado profissional, que pressupõe estudos que contribuam no fortalecimento das práticas dos 

serviços de saúde. É esperado que as condições acima referidas facilitem a proposição de ações de 

fortalecimento dos serviços municipais de VISA. 
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Figura 1. Trajetória da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 Secretarias Municipais de Saúde (SMS) 

Questionários e Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

29 devolveram TCLE 24 TCLE + Questionários 

- Perfil da Vigilância 

Sanitária na Jurisdição 

SRSD 

  

 

 

 

02 sujeitos permaneceram no 

serviço 

- Seleção de 06 sujeitos (trabalhadores da VISA) 

1) Entrevista Centralizada e semiestruturada 

2) Entrevista recorrente 

3) Entrevista de narrativa de história de vida 

- 1 sujeito selecionado – sentido e 

significado acerca da execução da atividade 

de trabalho 

06 SMS – Microrregião 

Araçuaí 
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 Referente ao período de produção das informações, as atividades foram assim 

distribuídas: no mês de janeiro de 2012 iniciamos o levantamento, com o envio e 

recolhimento dos questionários de pesquisa. Entre os meses de abril e agosto de 2012 

realizamos as entrevistas (centralizadas e semiestruturadas, recorrentes e de narrativa de 

história de vida), com os seis sujeitos da Microrregião Araçuaí. Salientamos que as mesmas 

ocorreram, em sua maior parte, no município de Araçuaí, cidade polo da Microrregião, por 

escolha dos sujeitos. O acesso ao município é facilitado pela dinâmica dos sistemas 

municipais de saúde, que mantém com este um fluxo regular e contínuo de transporte. Para os 

sujeitos da pesquisa o fato de estarem fora dos serviços propiciava um ambiente com menos 

interferências e mais liberdade. Essa suspeita se confirmou nas entrevistas realizadas com os 

técnicos de Araçuaí e Coronel Murta, cujas entrevistas de narrativa de história de vida tiveram 

que ser realizadas à noite, longe das interferências e entraves gerados no expediente dos 

serviços. 

 Nessas entrevistas utilizamos, como instrumentos, gravador digital, computadores, 

impressora e papel. No período compreendido entre agosto de 2012 e janeiro de 2013 as 

atividades de campo (entrevistas) sofreram paralisação, por solicitação dos próprios sujeitos 

da pesquisa. Em virtude do período eleitoral, os trabalhadores relataram paralisações nas 

atividades de VISA em seus municípios, pelo temor dos gestores de que estas levassem ao 

acirramento dos conflitos gerados pela disputa eleitoral. Os mesmos alegaram ainda 

insegurança e incerteza quanto à continuidade nos serviços, desestimulando assim a 

participação na pesquisa. Essas informações emergiram também nas entrevistas. Entre os 

meses de março e maio de 2013 retornamos à Micro Araçuaí para a realização de entrevistas 

recorrentes com o sujeito selecionado. 

Ressaltamos que o material produzido, depois de transcrito e gravado, foi retornado 

aos sujeitos, possibilitando a participação dos mesmos na produção das informações a serem 

utilizadas. Os sujeitos tiveram, deste modo, a oportunidade de sugerir cortes, correções e 

complementações, assegurando-se a coparticipação na produção das informações analisadas.  

 Após esse percurso, as informações da pesquisa foram utilizadas da seguinte forma: os 

questionários de pesquisa subsidiaram a elaboração de um perfil dos serviços de VISA na área 

de atuação da SRSD. As entrevistas, audiogravadas, foram transcritas na íntegra e seu 

conteúdo foi utilizado para complementar o perfil dos serviços. O volume e a riqueza das 

informações foram considerados relevantes no desvelamento dos entraves e elementos 

facilitadores da execução das Programações Anuais de VISA. Além disso, as entrevistas do 
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trabalhador selecionado – referido acima – foram utilizadas na composição de núcleos de 

significação.  

 Finalmente, salientamos que, conforme critérios éticos apregoados na Resolução 

196/96 do CNS
33

, para a execução dessa pesquisa, o projeto foi apreciado e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri - 

CEP/UFVJM, sob protocolo nº 089/2011. Todos os sujeitos envolvidos assinaram o TCLE, 

que foi emitido em duas vias, ficando uma delas de posse dos mesmos.  

 

 

1.2.2 Método de análise das informações 

 

 

1.2.2.1 Análise dos questionários de pesquisa 

 

 

 Para o tratamento das informações quantitativas do questionário, foi utilizado o 

software Epiinfo®6.04d, sendo calculadas frequências absolutas e relativas, medianas e 

desvio padrão. As respostas abertas encontram-se descritas no Perfil dos Serviços de 

Vigilância Sanitária, em complementação às informações quantitativas. 

 

 

1.2.2.2 Procedimentos de análise por meio de Núcleos de Significação 

 

 

Na presente pesquisa, utilizamos a estratégia analítica dos núcleos de significação 

desenvolvida por Aguiar e Ozella (2013), para iluminar uma pequena parte da totalidade do 

fenômeno estudado (constituição da atividade de trabalho).  O ponto de partida é o discurso 

dos trabalhadores da VISA sobre a realidade concreta vivenciada nos serviços.  

Na perspectiva sócio-histórica, as análises dos fenômenos têm caráter explicativo-

interpretativo e elege a palavra com significado como sua unidade. Segundo Vigotski (2010, 

p. 7), a palavra “representa uma unidade viva de som e significado e que, como célula viva, 

                                                             
33 A Resolução nº 196/96/CNS, que normatiza preceitos éticos em pesquisas científicas com sujeito humano foi 

revogada pela Resolução nº 466/12/ CNS. 
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contém na forma mais simples todas as propriedades básicas do conjunto do pensamento 

discursivo”. 

Deste modo, as análises por núcleos de significação têm como ponto de partida o 

significado da palavra - mais estável e compartilhado socialmente – no entendimento de que 

os mesmos contém mais do que aparentam.  

Assim, partindo da fala do sujeito, articulada ao contexto histórico e social no qual 

está inserido, buscamos apreender o não dito, sua fala interior, seu pensamento, o processo 

dialético de constituição dos sentidos que o fiscal de VISA atribui à atividade de trabalho 

(considerando os elementos que a constitui).  

Segundo Aguiar e Ozella (2013, p. 307),  

 

A apreensão dos sentidos não significa apreendermos uma resposta única, 

coerente, absolutamente definida, completa, mas expressões muitas vezes 

parciais, prenhes de contradições, muitas vezes não significadas pelo sujeito, 

mas que nos apresentam indicadores das formas de ser do sujeito, de 
processos vividos por ele. 

 

 Iniciamos o processo de análise com várias leituras flutuantes do material transcrito, 

com o objetivo de nos apropriar das informações produzidas. Nessas leituras, selecionamos 

temas e expressões mais enfáticas, reiteradas, ambivalentes e com maior carga emocional. 

Esses conteúdos, geralmente mais numerosos, são denominados pré-indicadores; são trechos 

da fala, compostos por palavras articuladas e nosso esforço se dá na apreensão desses trechos 

como expressão de unidades de pensamento e linguagem e que, articuladas ao todo, se 

aproximam da totalidade do sujeito. Reiteramos que a análise não inside sobre a narrativa, 

mas sobre o sujeito em sua atividade de trabalho. Um dos critérios utilizados ainda na seleção 

dos pré-indicadores é sua relevância para o alcance dos objetivos propostos na pesquisa 

(AGUIAR e OZZELA, 2013).  

 Passada essa etapa, seguimos à aglutinação dos pré-indicadores, segundo critérios de 

complementaridade, similaridade ou contraposição, formando os indicadores, em menor 

número e menor diversidade que os primeiros. Esses critérios de aglutinação não são 

estanques, e seu conteúdo pode adquirir significados distintos, variando segundo momentos 

específicos, experiências profissionais ou fases da trajetória de vida, apresentando 

contradições que, contudo, são significadas pelo sujeito. No terceiro momento, 

empreendemos nova articulação dos indicadores produzidos, sob o critério de similaridade, 

complementaridade e/ou contradição, no intuito de constituir os núcleos de significação. 

Nosso esforço é no sentido de que os núcleos sintetizem a essência dos conteúdos expressos 
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pelo sujeito, possibilitando a apreensão do movimento, das transformações que ocorrem na 

constituição dos significados e sentidos produzidos; as mediações que constituem o modo de 

sentir, pensar e agir do sujeito. Seguindo o processo, empreendemos as análises dos núcleos 

de significação, inicialmente numa articulação intranúcleos, avançando para análises 

internúcleos, realizadas à luz da teoria e do contexto social e histórico em que foram 

produzidos, na busca de apreensão dos sentidos do nosso sujeito, nos quais está imbricada sua 

atividade de trabalho. 

Salientamos que o processo de organização dos Núcleos de Significação encontra-se 

demonstrado no Apêndice C.  
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CAPÍTULO II 

 

ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Considerar a atividade dos sujeitos como o objeto de 

análise exige a aproximação da realidade dos 

trabalhadores, para, com isso, apreender suas 

experiências vividas durante o trabalho.” 

 

                                              (Marcelo Santos) 
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2.1 Considerações Iniciais 

 

 

Nas pesquisas que utilizam os pressupostos da Psicologia Sócio-Histórica, a análise é 

entendida como um processo que se constitui ao longo da pesquisa. Nesse sentido, as 

possibilidades criadas na trajetória deste trabalho, tanto pelo volume e qualidade das 

informações quanto pelas circunstâncias concretas dadas no cenário e processo da pesquisa 

(os dados quantitativos, as entrevistas e supressões, acréscimos e novas informações 

produzidas, o debruçar sobre a fala dos sujeitos na busca de apreensão dos significados e 

sentidos produzidos pelos mesmos, as intercorrências nos serviços, o momento histórico, 

etc.), se constituíram em um movimento permanente de análise.  

Apoiando-nos em Vigotski (1989, p.17), a sistematização das informações, assim, 

pode ser entendida como o “final de uma linha que une presente e passado”, podendo, no 

futuro, subsidiar reflexões e proposições dos profissionais e gestores às políticas do SUS. 

Nessa perspectiva, a Vigilância Sanitária, um fenômeno objetivo constituído historicamente, é 

apreendida e desvelada em um de seus momentos, por sujeitos sociais, datados, históricos.  

As informações analisadas provêm de vinte e quatro (73%) dos trinta e três municípios 

da Jurisdição SRSD, conforme explicitado anteriormente. Quanto à população envolvida, o 

número de municípios participantes representa 86% da população total da jurisdição.  

Destacamos a relevância das informações apresentadas na pesquisa, uma vez que, para 

além do percentual de municípios e de técnicos envolvidos, sua abrangência se assenta em um 

dos princípios organizacionais do SUS, a regionalização, definida pelas Regiões e 

Microrregiões de Saúde.  

O Plano Diretor de Regionalização (PDR), instituído pela Norma Operacional de 

Assistência à Saúde (NOAS 01/2002), é um instrumento de planejamento da assistência à 

saúde e que prevê o aprofundamento da regionalização dos serviços, sob a coordenação dos 

Estados. Estabelece bases territoriais e populacionais para cálculo de necessidades, 

priorização para alocação de recursos e a descentralização programática e gerencial. São então 

redefinidos os territórios sanitários, de âmbito macro e microrregional. Conforme descrito no 

PDR/MG,  

 

os territórios sanitários constituem uma plataforma espacial de gestão 

cooperativa do SUS, permitindo a instituição das Comissões 

IntergestoresBipartite Macrorregionais e Microrregionais que irão exercitar, 
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nesses espaços regionais, a governança das redes de atenção à saúde 
(MALACHIAS, LELES e PINTO, 2010, p. 16). 

 

  O PDR/MG explicita ainda que a organização dos territórios sanitários deve se 

sobrepor aos territórios político-administrativos das Gerências e/ou Superintendências 

Regionais de Saúde (GRS/ SRS), que são construídos por subconjuntos de microrregiões, 

privilegiando “os fluxos e contrafluxos da população na demanda de serviços prontos, 

eficientes e de qualidade” (MALACHIAS, LELES e PINTO, 2010, p. 16). A configuração da 

jurisdição da SRS/Diamantina e da Microrregião Araçuaí tem base nesses fundamentos. 

  Somado ao Mapa da Saúde definido no PDR (que ao acolher os “fluxos e 

contrafluxos da população” de algum modo o agrega), podemos afirmar que o conceito de 

desenvolvimento territorial definido por Zapata (2007) sustenta a relevância do cenário e das 

informações da pesquisa. A autora concebe a ideia de “território endógeno”, que compreende 

a heterogeneidade e complexidade do mundo real, onde o território é dotado de uma 

identidade histórica e cultural, com fluxos econômicos, sociais, institucionais, políticos e 

humanos que são delimitados por características ambientais específicas. O desenvolvimento 

territorial endógeno tem como linhas a construção de capital social, a diversificação da base 

econômica local, com o fomento apropriado às micro e pequenas empresas e à agricultura 

familiar. É nessa perspectiva que as informações dos sujeitos e as análises podem contribuir 

no delineamento de novas políticas Vigilância Sanitária. 

Assim, as análises estão apresentadas em dois tópicos, conforme explicitado na Figura 

1. O primeiro consiste no painel dos serviços de VISA da SRSD, uma análise descritiva-

interpretativa das informações dos questionários de pesquisa, somadas àquelas produzidas nas 

entrevistas realizadas com seis sujeitos da Microrregião Araçuaí.                                                                                                                                                                                                                                                

No segundo tópico apresentamos as análises realizadas à luz dos núcleos de 

significação, que desvelam sentidos e significados (significações) produzidos por um sujeito 

de pesquisa acerca da execução ou não das ações da programação de VISA. 

Antes, porém, apresentamos algumas características históricas, socioeconômicas e 

epidemiológicas da jurisdição SRSD, com destaque na Microrregião Araçuaí, e da Vigilância 

Sanitária regional, ou seja, aspectos do cenário onde vivem e atuam nossos sujeitos de 

pesquisa. 

 

 



72 

 

2.2 Aspectos da jurisdição da Superintendência Regional de Saúde de Diamantina e da 

Vigilância Sanitária: cenário de atuação dos trabalhadores 

 

 

 A Jurisdição SRSD é composta por trinta e três municípios, sendo que cinco deles 

(15%) pertencem ao Vale do Rio Doce e vinte e oito (85%) situam-se no Vale do 

Jequitinhonha. Conforme definido no PDR/MG, a jurisdição abarca municípios de duas 

Macrorregiões de Saúde: Macrorregião Centro, cuja sede é Belo Horizonte e a Macrorregião 

Jequitinhonha, com sede em Diamantina
34

. A Macrorregião Jequitinhonha é subdividida em 

três microrregiões de saúde: Microrregião Diamantina (15 municípios), Microrregião 

Capelinha/Minas Novas/Turmalina (08 municípios) e Microrregião Araçuaí (06 municípios). 

Compõe ainda a jurisdição, quatro municípios da Microrregião Guanhães, vinculados à 

Macrorregião Centro (MINAS GERAIS, 2011). Esses municípios vinculam-se 

assistencialmente a esta microrregião e administrativamente à Macrorregião Jequitinhonha. 

Os municípios pertencem ao Vale do Rio Doce e têm vínculo histórico com a organização da 

saúde pública da região Jequitinhonha
35

. Segundo o PDR/MG, o mapa de saúde do estado é 

composto de treze macrorregiões e setenta e seis microrregiões de saúde (MINAS GERAIS, 

2011). 

A população total da jurisdição SRSD, conforme já explicitado, é de 415.476 

habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34

 A Deliberação CIB-SUS/MG nº 1.219, de 21 de agosto de 2012, institui as Regiões de Saúde no âmbito do 

SUS em Minas Gerais, designando as Macrorregiões e as Microrregiões de Saúde como Região Ampliada de 

Saúde e Região de Saúde, respectivamente. Neste texto, os nomes não foram alterados. 

 
35  Para maiores esclarecimentos sobre a organização do Sistema Único de saúde em Minas Gerais ver Plano 

Diretor de Regionalização da Saúde de Minas Gerais (PDR) (MALACHIAS, LELES e PINTO, 2010). 
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Figura 2 - Mapa da jurisdição da Superintendência Regional de Saúde de 

Diamantina/MG 

 

 

 

 

   Fonte: PDR/MG, 2011.            

    

  

 As ações de saúde pública na região ganham maior atenção na década de 1970, com a 

criação do Centro Executivo Regional de Saúde do Vale do Jequitinhonha (CRS), em 1971, 

com sede na cidade de Diamantina. A iniciativa tem como principal justificativa as altas 

prevalências de doença de chagas, hanseníase e tuberculose verificadas na região. 

Inicialmente sua jurisdição abrange 42 municípios, saltando para 58 em 1975
36

, sendo o CRS 

a primeira instituição regional de gestão da saúde pública criada no estado de Minas 

Gerais.  A região administrativa é então subdividida em cinco Áreas Programáticas 

(AP), segundo aspectos geográficos, epidemiológicos e articulação locorregional. As 

ações, na ocasião, vem ao encontro das propostas do Ministério da Saúde, de 

implementação e fortalecimento do combate a endemias e epidemias, por meio de 

campanhas de vacinação em massa e do controle de vetores. A equipe do Centro 

                                                             
36  Os CRS, hoje SRS, adquirem diferentes denominações e configurações territoriais ao longo do tempo: em 

1993, passam a denominar Diretorias Regionais de Saúde (DRS). Nesse mesmo ano, é criada a DRS de Pedra 

Azul, englobando quatorze municípios do Baixo Vale do Jequitinhonha, até então pertencentes ao 

CRS/Diamantina. Entre 2003 e 2005 passa a denominar-se Diretoria de Ações Descentralizadas de Saúde 

(DADS), consoante ao Plano Diretor de Regionalização (PDR), instituído pela Norma Operacional de 

Assistência à Saúde (NOAS) nº 01/2002 com o intuito de regulamentar o processo de regionalização da 

assistência à saúde/ criação das redes de assistência. Em 2006, a instituição ganha o nome de Gerência Regional 

de Saúde (GRS), com atuação em trinta e quatro municípios (SOUSA e VIANA, 2008; MACEDO, 2006). 
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Executivo Regional de Saúde constata a existência de apenas três serviços de assistência 

primária à saúde na região. Inicia-se então, gradativamente, a implantação de Centros de 

Saúde, buscando-se a fixação de médicos residentes. Todo o sistema é operacionalizado então 

pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), e pelo Ministério da Saúde, não havendo 

investimentos ou ações das administrações locais (MACEDO, 2006; CARMO, 2001). 

  É possível afirmar que a criação do CRS faz parte de uma maior intervenção estatal na 

região a partir da década de 1970, com a implementação de políticas públicas voltadas ao seu 

planejamento e desenvolvimento. Segundo Gomes et.al. (2010), essas políticas visavam 

compensar a profunda assimetria econômica e a posição desfavorável do Vale do 

Jequitinhonha em comparação a outras regiões administrativas do estado. Essa assimetria, por 

sua vez, assinalada por intensos movimentos migratórios, estagnação econômica histórica e 

baixos indicadores sociais. 

 O fracasso dessas políticas é discutido por estudos como o de Silva e Ferreira (2010), 

que apontam a permanência desse quadro, marcadamente a migração sazonal de trabalhadores 

para outras regiões do estado e do país. As políticas adotadas como estratégias de 

desenvolvimento, como por exemplo o incentivo ao reflorestamento de grandes áreas do 

cerrado com o plantio de eucalipto e café, serviram mais à geração de impactos ambientais 

negativos e expropriação de terras antes destinadas à agricultura e pecuária locais, 

aprofundando o êxodo e urbanização na região. 

  Quanto aos impactos das ações de saúde na região, os dados da Secretaria Estadual de 

Saúde mostram que prevalecem assimetrias nos indicadores de saúde da jurisdição SRSD, se 

comparadas às demais. A título de exemplo, citamos a Análise da Situação de Saúde de Minas 

Gerais publicada pela SES/MG em 2010, que mostra que no período de 2007 a 2009 a 

Macrorregião Jequitinhonha apresentou taxa de mortalidade infantil (MI)
37

 de 23,5, enquanto 

a Macrorregião Triângulo do Norte apresentou a menor do estado, sendo de 11,2. Nos quatro 

municípios da Jurisdição SRSD que são vinculados à Macrorregião Centro, a taxa de 

Mortalidade Infantil variou entre 16,3 e 28,57. O estado de Minas Gerais apresentou taxa de 

17,0 no mesmo período, e o Brasil, no ano de 2007, apresentou taxa de 19,3. O mesmo estudo 

aponta, para países como Canadá e Cuba, níveis de MI de cerca de 5,0 por mil nascidos vivos. 

Esses dados indicam que há ainda um grande número de óbitos infantis que poderiam ser 

evitados mediante políticas públicas adequadas. 

                                                             
37 As taxas de mortalidade infantil são calculadas por 1.000 nascidos vivos. A faixa etária envolvida é de 

crianças entre zero e onze meses de idade (MINAS GERAIS, 2010).   
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 A análise da SES/MG aponta que  

 

[...] a magnitude da MI depende tanto da disponibilidade de renda e de 

alimentos na família, de água potável e de instalações sanitárias no 

domicílio, do estado nutricional das mães e seus conhecimentos sobre 
problemas de saúde, quanto da disponibilidade de serviços de atenção de 

saúde qualificados para a mãe e a criança desde antes do seu nascimento 

(MINAS GERAIS, 2010, p. 61).   

 

 Apontamos ainda a informação do Ministério da Saúde, que indica como agravante ao 

real conhecimento da magnitude da MI no Brasil a subnotificação dos óbitos, a omissão do 

registro em cartório, a existência de cemitérios irregulares, a falta de informações da 

população sobre a importância da declaração de óbito e ainda a negligência de profissionais 

de saúde com a qualidade das informações prestadas.  Ou seja, as taxas de mortalidade 

infantil, considerando o histórico da região, podem estar subdimensionadas (BRASIL, 

2009b). 

 No que tange à Vigilância Sanitária, no processo de criação do CRS, suas ações ficam 

à margem das políticas de saúde adotadas. Voltam-se prioritariamente ao cumprimento das 

chamadas posturas municipais, restritas à fiscalização de alimentos em feiras e açougues 

locais, bem como à mediação de conflitos entre pessoas físicas, provocados por criatórios e 

presença de animais em áreas urbanas e vias públicas, destinação de lixo e esgoto, terrenos 

baldios, etc. Ações de caráter fiscalizatório são empreendidas por órgãos estaduais ou 

federais, esporadicamente, com foco no comércio de alimentos, medicamentos e regularização 

fiscal dos estabelecimentos. Ações estas de caráter predominantemente descontínuo e punitivo 

(SOUSA e VIANA, 2008; MACEDO, 2006).  

 A região, no seu conjunto, é situada à margem do grande mercado produtor, tendo 

inserção no mercado nacional apenas no período dos grandes ciclos mineradores que marcam 

seu povoamento a partir do século XVIII.  

 Silva e Ferreira (2010, p. 3), apontam algumas características que marcam a atividade 

econômica do Vale do Jequitinhonha ao longo do tempo, e que podendo ser estendidas a toda 

a jurisdição da SRSD:  

 

A garimpagem foi responsável por fixar inicialmente os colonizadores na 

região do Alto Jequitinhonha. A atividade passou por momentos alternados 
de crise e de dinamismo e ainda persiste na região. [...] As condições de 

trabalho são precárias e as áreas degradadas simplesmente são abandonadas. 

Recentemente surgiu um novo movimento minerário ilegal na região, desta 

vez relacionado à extração de granito em municípios do Médio 
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Jequitinhonha. Além do não licenciamento, a atividade não paga tributos e 
submete os trabalhadores a condições sub-humanas. 

[...] 

A pecuária bovina é a mais importante atividade econômica desenvolvida no 

Vale do Jequitinhonha e está presente em todos os municípios, 
principalmente naqueles situados no Médio Jequitinhonha. Predomina a 

pecuária extensiva com emprego de técnicas muito simples que não 

permitem boa produtividade. [...] A produção leiteira é incipiente. Pequenos 
e médios produtores produzem leite para algumas poucas e pequenas 

empresas beneficiadoras que, na maioria das vezes, pagam um valor irrisório 

pelo produto. Muitos produtores preferem „beneficiar‟ o leite por meio de 
técnicas artesanais, em condições sanitárias precárias e sem conseguir gerar 

renda de forma significativa. 

 

 Referente à produção industrial no Vale do Jequitinhonha, a Federação da Indústria do 

Estado de Minas Gerais (FIEMG) aponta no documento Painel Regional da Indústria Mineira 

- Regional Vale do Jequitinhonha (FIEMG, 2012), alguns dados que corroboram as 

informações acima. Segundo o estudo, o Vale do Jequitinhonha, em sua totalidade, abriga 

2.017 indústrias, sendo que, destas, 1.144 não têm empregados e apenas 05 são empresas de 

grande porte, isto é, que empregam mais de 250 pessoas. Essas últimas são ligadas ao setor 

minerário. O estudo aponta ainda que 78% das indústrias são classificadas como 

microempresas (tem de 1 a 9 empregados). Na lista dos principais setores industriais, as 

indústrias de alimentos e bebidas aparecem em primeiro lugar com 20,90% do total de 

estabelecimentos e 12,31% da mão de obra empregada. A extração de minerais não metálicos 

aparece em segundo lugar, com 20,70% dos estabelecimentos, mas com 26,36% da mão de 

obra. 

  Os dados descritos deixam entrever o cenário de atuação dos trabalhadores da VISA, 

cujas dificuldades emergem em suas falas. Se de um lado, os números parecem mostrar o 

grande contingente de atividades e estabelecimentos de cunho tradicional, familiar e informal 

como de baixo impacto sobre a geração de emprego e renda, de outro representa uma vocação 

tradicionalmente forjada em meio aos baixos investimentos públicos voltados ao 

desenvolvimento socioeconômico da região e/ou ausência de políticas mais efetivas de 

valorização dessas práticas, frente às pressões do grande mercado produtor.  

Conforme apontamos anteriormente, o incremento das relações produção-consumo no 

modelo capitalista tem sido fator preponderante para alavancar as demandas pelos serviços de 

VISA. Nesse sentido, outros determinantes de saúde, como o saneamento básico, a produção 

alimentícia e a informação são negligenciadas. 
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 Entretanto, a atuação do setor na região precisa se desenvolver, como apontado em 

algumas falas dos trabalhadores, na perspectiva não apenas de responder à crescente pressão 

exercida pelo incremento do setor de comércio e serviços, em grande parte ligados à 

assistência à saúde (comércio de medicamentos, consultórios médicos e similares, serviços de 

estética, etc.). A VISA precisa reafirmar, com sua atuação, as práticas tradicionais como 

importante meio de sobrevivência e alternativa para o incremento da economia local, 

contribuindo para a melhoria da qualidade sanitária dos produtos. Esse é um importante fator 

de valorização dos produtos e sua consequente aceitação no mercado consumidor. Isso 

significa que a VISA deve adquirir um papel mais condizente com as políticas de promoção 

da saúde, ou seja, operar na redução de riscos associados ao consumo, contribuindo, ao 

mesmo tempo, na melhoria da qualidade de vida da população onde atua, por meio da 

participação efetiva em estratégias que privilegiem a geração de emprego e renda.  

A afirmação acima parte de conceitos descritos na Política Nacional de Promoção à 

Saúde, segundo a qual 

 

No SUS, a estratégia de promoção da saúde é retomada como uma 

possibilidade de enfocar os aspectos que determinam o processo saúde-

adoecimento em nosso País – como, por exemplo: violência, desemprego, 
subemprego, falta de saneamento básico, habitação inadequada e/ou ausente, 

dificuldade de acesso à educação, fome, urbanização desordenada, qualidade 

do ar e da água ameaçada e deteriorada; e potencializam formas mais amplas 

de intervir em saúde (BRASIL, 2010b). 
 

 A despeito desse papel estratégico nas políticas de saúde do SUS, os serviços de VISA 

na região ainda têm apresentado, conforme apontado anteriormente, inúmeras dificuldades 

que inviabilizam seu desempenho. Estudo de Sousa e Viana (2008) aponta que na chegada do 

ano 2000, menos de 20% dos municípios da SRSD realizam ações de Vigilância Sanitária. No 

âmbito do NUVISA (equipe regional), as ações concentram-se em inspeções em 

estabelecimentos de saúde (hospitais, clínicas, laboratórios de análises clínicas e consultórios 

privados), licenciamento de farmácias e drogarias, e inspeções em quatro indústrias de 

alimentos instaladas na região, cujo controle sanitário recaía sobre esse setor.  

 A criação da ANVISA, em 1999 anuncia mudanças: nos seus primeiros anos, a mesma 

institui o Plano de Ajuste de Metas com os estados, define áreas prioritárias de atuação, 

descentraliza recursos e, posteriormente, inclui a VISA nos mecanismos de pactuação que 

anualmente o Ministério da Saúde estabelece com estados e municípios: a Programação 

Pactuada e Integrada da Vigilância à Saúde (PPI-VS), posteriormente denominada 
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Programação de Ações Prioritárias de Vigilância em Saúde (PAP-VS). A partir daí, ocorrem 

sensíveis mudanças na atuação do NUVISA/SRSD, aumentando o volume de inspeções e 

promovendo a implantação de programas de monitoramento da qualidade de alimentos, 

medicamentos, cosméticos e água de hemodiálise, proposto pela ANVISA aos estados e 

descentralizado aos municípios mediante pactuação (caso dos alimentos). Destacamos ainda o 

incremento de cursos de capacitação para técnicos do nível estadual e também dos municípios 

(SOUSA e VIANA, 2008). 

 O Plano de Metas da ANVISA, de revisão anual, funciona como diretriz para a 

Superintendência de Vigilância Sanitária (SVS/SES-MG), instituição gestora da VISA 

estadual, e para os Núcleos Regionais de VISA.  As ações do nível estadual, na região, são 

aquelas então definidas como de média e alta complexidade – hospitais, laboratórios, 

farmácias de manipulação, hemodiálise, centros de hemoterapia, indústrias alimentícias de 

âmbito intermunicipal, etc. As ações consideradas de baixa complexidade – comércios 

alimentícios, institutos de beleza, restaurantes e similares, escolas, etc. – deveriam ser 

realizadas pelos serviços de vigilância sanitária municipais, conforme previsto nas normas e 

pactos de gestão. Com novas proposições, as diretrizes são mantidas, com o Acordo de 

Resultados estabelecido entre a SES-MG e a Secretaria de Planejamento (SEPLAG-MG), 

dentro da gestão de resultados. Sem avaliar a viabilidade e o mérito desses instrumentos, os 

esforços da VISA estadual incidem sobre o cumprimento das metas pactuadas, sem se levar 

em conta as demandas e especificidades regionais (SOUSA e VIANA, 2008). 

 O mesmo estudo aponta ainda o quadro da VISA na jurisdição, no ano de 2007, então 

com trinta e quatro municípios: doze municípios com VISA efetivamente implantada (35,3%). 

Destes, quatro (11,7% do total), com inspeção sanitária, licenciamento e ações educativas, 

enquanto oito (23,5%) desenvolvem inspeção e ações educativas, porém sem a regularização 

dos estabelecimentos com a emissão de licença sanitária. Os outros vinte e dois municípios 

(64,7%) atuam de modo incipiente, atendendo a demandas do nível regional (interdições 

cautelares, notificações, etc.), bem como a denúncias da população local, na maioria das vezes 

relacionadas ao ambiente - lixo, esgoto a céu aberto e pocilgas (SOUSA e VIANA, 2008).  

 Diante desse quadro, a autora aponta que,   

 

Ainda que não sejam desprezíveis as ações realizadas a partir das políticas 

adotadas pela ANVISA e SES, ou que reconheçamos seus possíveis 
impactos na redução e controle dos riscos relacionados aos produtos e 

serviços [...] há outra realidade que requer atenção: a ausência de serviços de 

vigilância sanitária na maioria dos municípios da região, e 

consequentemente, a ausência de medidas de controle e o presumível 
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aumento da exposição da população a riscos sanitários. Ou ainda, o 
abandono da população às regras de mercado, cuja estratégia de globalização 

impõe novas práticas de produção e consumo que exclui produtos e 

produtores que buscam, e poderiam adquirir sustentabilidade através do 

ganho de qualidade e de valor agregado. Entendemos que colaborar nesta 
tarefa deveria ser também uma meta e uma estratégia da Vigilância Sanitária 

(SOUSA e VIANA, 2008, p. 7). 

 

 Com relação aos cursos de capacitação para técnicos das vigilâncias sanitárias dos 

municípios, uma demanda sempre frequente, o estudo aponta que do ano 2000 até 2006 são 

realizados cinco cursos de capacitação, com carga horária variando entre 40 e 180 horas. Dos 

cerca de noventa profissionais capacitados no período, quinze se encontram nos serviços de 

VISA no ano de 2008. A alta rotatividade profissional mostrada nesse estudo é ainda uma 

característica presente nos serviços, como mostram os dados atuais do NUVISA/SRSD. 

Levantamento do setor aponta que, de 2012 a 2013, após as eleições municipais, o índice de 

rotatividade entre os trabalhadores da jurisdição SRSD foi de 45,4%, ou seja, houve troca de 

técnicos em quase metade dos municípios. A ausência de planos de carreira para o Sistema 

Único de Saúde e para a Vigilância Sanitária, aliada ao clientelismo político, pode ajudar na 

compreensão desse quadro (CAMPOS, 2011). Relatório de trabalho do Núcleo de 

Assessoramento em Descentralização das Ações de VISA (NADAV) aponta como um dos 

entraves à descentralização desse setor, a carência de profissionais qualificados na área. O 

estudo aponta como uma das estratégias para superação do problema a flexibilização da Lei 

11.350/2006, que regulamenta a atividade de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de 

Combate às Endemias, incorporando em seu arcabouço as funções típicas de Estado 

(ANVISA, 2008). 

 Como pode ser percebido nas informações apresentadas, a revisão e atualização das 

políticas do SUS tem sido uma constante. Seguindo esse preceito, a SES-MG institui, em 

2012, o Projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde no Estado de Minas Gerais, 

publicado pela Resolução SES nº 3152/2012. O objetivo do projeto é, dentre outros, a 

reestruturação e readequação das estruturas organizacionais existentes, a revisão dos 

processos de trabalho e a educação permanente dos profissionais da Vigilância em Saúde 

(MINAS GERAIS, 2013). O mesmo é implantado em resposta à Portaria GM/MS 3252/2009, 

que aprova as diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde 

pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, dando outras providências (BRASIL, 

2009a). A Portaria GM/MS 3252/2009 define como campos da Vigilância em Saúde: 

Vigilância Epidemiológica, Promoção da Saúde, Vigilância da Situação de Saúde, Vigilância 
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em Saúde Ambiental, Vigilância da Saúde do Trabalhador e Vigilância Sanitária. Fica 

evidente, no modelo proposto pelo MS, a intenção de promover apenas a integração das áreas, 

sem aprofundar nas questões relativas à fragmentação e hierarquização dos campos da 

Vigilância em Saúde que marcam as políticas do SUS até então vigentes. 

Como uma das estratégias de implantação do programa citado, a SES-MG, por meio 

da Subsecretaria de Vigilância e Proteção à Saúde (SVPS), propõe aos municípios um pacto 

de adesão, que estabelece o repasse de recursos financeiros, mensalmente, aos Fundos 

Municipais de Saúde, mediante o cumprimento de metas previamente pactuadas
38

. O 

programa divide as ações de Vigilância em Saúde em três elencos, ficando a cargo dos 

municípios definirem a qual deles aderir. Os elencos graduam as ações por nível de 

complexidade e quantitativo de ações, sendo o elenco 01 o menos complexo. Aderir ao último 

nível garante o repasse de mais recursos. O programa estabelece ainda, para as equipes de 

Vigilância em Saúde das macrorregiões, o monitoramento e a avaliação, in loco, do 

cumprimento das ações pactuadas. 

É possível afirmar que o Programa de Fortalecimento da Vigilância em Saúde tem 

reduzido a lacuna que o estado deixou até então nesse campo. Representa o aprofundamento 

da descentralização de ações de vigilância aos municípios, tradicionalmente relegadas a 

segundo plano pelas políticas do SUS. Essas políticas têm se voltado, majoritariamente, a 

demandas de assistência ambulatorial e hospitalar. Exemplo disso pode ser verificado no 

Plano Diretor de Regionalização de Minas Gerais, cujas redes de atenção focam 

prioritariamente os níveis assistenciais. Segundo a lógica dessas políticas, as estratégias 

buscam responder a déficits históricos ou “vazios assistenciais”, e à transição no perfil 

epidemiológico verificado na população. Compreendemos, entretanto, que é exatamente nesse 

cenário que as ações de Vigilância em Saúde devem exercer um papel mais relevante, 

colaborando na redução das demandas que incidem sobre a rede assistencial.  

Tendo em vista a precocidade do Programa de Fortalecimento da Vigilância em 

Saúde, consideramos ser impossível avaliar seus impactos e desdobramentos neste momento. 

Entretanto, é possível verificar que o projeto tem permitido maior visibilidade e interesse dos 

gestores quanto às ações de Vigilância em Saúde, ainda que sua implementação não tenha 

                                                             
38 Para os municípios com população até 24.000 habitantes que pactuaram o elenco 1 é destinado o valor anual 
de R$12,000, 00; ao municípios com população superior a 24.000 habitantes o valor é de R$0,50 per capita/ano 

para realização das ações do mesmo elenco. Para todos os municípios que pactuaram o elenco 2 o valor é de 

R$0,30 per capita/ano e aqueles que pactuaram o elenco 3 farão jus ao recebimento de R$0,20 per capita/ano. Os 

recursos deverão ser utilizados nos seis campos que compõem a Vigilância em Saúde. Para maiores informações, 

ver o Guia de Ações de Vigilância Sanitária (MINAS GERAIS, 2013). 
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levado em conta o baixo número de pessoal técnico nos serviços, ocasionando superposição e 

acréscimo de tarefas. O projeto não se atém ainda, na sua operacionalização, às 

particularidades das macrorregiões de saúde do estado, que apresentam, entre si, 

desigualdades tanto no quadro de pessoal quanto no número de municípios adstritos, 

organização dos serviços e aspectos geográficos.  

Outro aspecto a ser apontado diz respeito à descentralização de ações de controle 

sanitário em estabelecimentos que se encontram sob gestão municipal (unidades básicas de 

saúde, consultórios, laboratórios, farmácias básicas, etc.).  Tendo em vista o permanente 

conflito de interesses e a negligência dos gestores com as questões de segurança sanitária 

(desvelados nas informações levantadas nesta pesquisa), causa preocupação o repasse 

incondicional desse controle aos municípios, que além de não terem implementado as ações 

sobre o comércio e a prestação de serviços locais, deverão regular a si mesmos. Percebemos 

que os conselhos de controle social do SUS, o Ministério Público e a sociedade civil ainda 

não dispõem de organização e estrutura suficientes para exigir mudanças na organização dos 

serviços ofertados, especialmente quanto aos padrões de segurança sanitária. Assim, é 

possível afirmar que em alguns municípios, a responsabilidade pela segurança dos processos 

de trabalho no que tange aos riscos iatrogênicos, recairá na maioria das vezes sobre os 

profissionais de saúde que atuam nos serviços.  

Com relação à Vigilância Sanitária na SRSD, a descentralização das ações tem 

provocado o aumento da demanda por cursos de capacitação aos técnicos municipais e 

possibilitado sua maior aproximação com outros setores, na execução conjunta das atividades 

do programa. É possível afirmar que o repasse das ações aos municípios pode permitir à 

equipe técnica regional, em futuro próximo, maior envolvimento nas atividades de orientação 

e apoio aos municípios, que é uma de suas prerrogativas. Chamamos atenção, porém, que essa 

perspectiva de reorganização das atividades da equipe regional dependerá, em grande parte, 

da reestruturação do setor, que dispõe de um quadro de apenas seis técnicos para atuar nos 

trinta e três municípios. Os baixos salários e a ausência de um plano de carreira para os 

servidores têm provocado a saída de profissionais, dificultando a estruturação dos serviços na 

SRSD.  

O quadro de precariedade nas relações de trabalho do SUS e também verificado em 

Minas Gerais é apontado em estudos como o de Santos-Filho e Barros (2007), que denunciam 

as influências do modelo neoliberal e globalizado sobre a condução de políticas trabalhistas.  

O modelo, calcado no lucro, privilegia a técnica, a produtividade, os processos e mecanismos 

de trabalho em detrimento do trabalhador da saúde. Os autores apontam o paradoxo dessa 
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situação, ou seja, a operacionalização e desenvolvimento de um sistema calcado na assistência 

e no cuidado ao outro, e onde seus assistentes e cuidadores são excluídos dos mesmos direitos 

ao cuidado.  

Com relação à Vigilância Sanitária no SUS, Lucchese (2008b) aponta algumas 

fragilidades nos componentes estaduais do SNVS, que embora enfrentem realidades diversas, 

em sua grande maioria sofrem de problemas estruturais, em especial na área de recursos 

humanos, como suficiência, qualificação, carga horária, planos de cargos e carreira fiscal e 

salários. O autor aponta a reestruturação da VISA no país, em todas as esferas de gestão, 

como um momento de transição promissor, mas aponta a ausência de um projeto claro de 

desenvolvimento e de objetivos no sistema. Para Lucchesi (2008b, p. 46), “a transição parece 

seguir uma tendência inercial, que superdimensiona a transferência de recursos entre os níveis 

de governo”, que é importante, mas não suficiente Essa parece ser a tendência das novas 

políticas da SES/MG para a Vigilância em Saúde.  

Não obstante as observações acima, no âmbito municipal, já é possível perceber que o 

projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde mineiro tem levado à reorganização dos 

serviços, exigindo maior comprometimento de gestores e profissionais com as ações 

pactuadas.  

 

 

2.2.1 A Microrregião de Saúde Araçuaí 

 

 

 A microrregião Araçuaí é uma das setenta e seis microrregiões de saúde do estado, e 

mantém vínculos com a Macrorregião de Saúde Jequitinhonha desde sua fundação, na década 

de 1970. É composta pelos municípios: Araçuaí, a sede da microrregião (36.041 habitantes), 

Berilo (12.300 habitantes), Coronel Murta (9.117 habitantes), Francisco Badaró (10.248 

habitantes), Jenipapo de Minas (7.025 habitantes) e Virgem da Lapa (13.690 habitantes), 

totalizando 88.421 habitantes
39

. A Micro Araçuaí situa-se, segundo o critério de associações 

municipais, no Médio Jequitinhonha. 

 

                                                             
39 Informações retiradas dos questionários de pesquisa. 

 

 



83 

 

Figura 3. Mapas da jurisdição da Superintendência Regional de Saúde de 

Diamantina/MG, com destaque na Microrregião de Saúde de Araçuaí. 

 

 

                         
      Fontes: http://pt.wikipedia.org/wiki/Anexo:Lista_de_microrregi%C3%B5es_de_Minas_Gerais 

                   PDR-MG/2011 
            

            

         

 A consolidação da ocupação da região ocorre no século XIX, como consequência do 

surto de mineração ocorrido na região do Alto Jequitinhonha no século XVIII, com a 

descoberta de ouro e diamantes nas áreas de Serro e Diamantina. Ainda que o Rio 

Jequitinhonha já tenha chamado a atenção de bandeirantes e aventureiros no final do século 

XVI, que partiram de sua foz, foi determinante para a ocupação da região do Médio 

Jequitinhonha a criação de rotas de comércio do Distrito Diamantino, rumo ao oeste e ao 

nordeste mineiro (RODRIGUES, MINÉ e TUBALDINI, 2012; GUERRERO, 2009).   

 Segundo Guerrero (2009, p.84), 

 

O movimento das canoas - e também das tropas - foi responsável pelo 

desenvolvimento de muitas cidades e povoados da região. A cidade de 

Araçuaí, localizada no Médio Jequitinhonha, é um exemplo desse fato, já 
que o intenso movimento de canoas transformou a cidade num importante 

entreposto comercial, em toda essa região, estabelecendo ligação com várias 

cidades do Vale do Jequitinhonha e com algumas cidades do sul da Bahia.  

 

 A região é marcada por altas temperaturas, longas estiagens, seca e uma vegetação de 

transição entre cerrado e caatinga, o que confere à mesma a denominação de sertão. Seus 

indicadores sociais contribuem para perpetuar o estigma de miséria que marcam os discursos 
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sobre o Vale do Jequitinhonha, e que muitas vezes servem de justificativa à permanência de 

condições socioeconômicas desfavoráveis e adoção de políticas públicas que contrariam 

interesses da população local, ao naturalizar processos criados historicamente (SILVA e 

FERREIRA, 2010; GUERRERO, 2009, SILVA, 2005).  

 Alguns indicadores de saúde podem ser apontados como sintoma da ausência de 

políticas públicas que respondam às reais necessidades da Microrregião, que apresenta 

assimetrias face à Microrregião Diamantina, mais próxima da sede. Estudo do Núcleo de 

Atenção Primária da SRSD (2012) aponta que a média de cobertura do programa Estratégia 

de Saúde da Família (ESF) na microrregião é de 90,7%. Entretanto, a Microrregião Araçuaí 

apresenta, para o período 2005-2009, gastos com Autorização de Internação Hospitalar (AIH) 

por gastroenterites, enfermidade considerada sensível à atenção primária, no valor de R$ 

478.333,22. A Microrregião Diamantina, no mesmo período, apresentou gastos de R$ 

525.086,17 com as mesmas AIH. Ressaltamos o fato de que a população da Micro 

Diamantina é de 167.615 habitantes, ou seja, quase o dobro da Micro Araçuaí. 

 Quanto ao saneamento básico, a Microrregião Araçuaí apresenta, conforme o mesmo 

estudo, 61% dos domicílios abastecidos com água advinda de rede pública, 24% abastecidos 

por poço ou nascentes e 15% por outra fonte de abastecimento, sendo que 5,67% da 

população consome água sem qualquer tipo de tratamento. Quanto à destinação do esgoto, o 

estudo aponta que apenas 29% dos domicílios dispõem de rede pública de coleta, 52% 

utilizam fossa e 19% lançam o esgoto a céu aberto. Quanto ao lixo produzido, em 47% dos 

domicílios o mesmo é coletado, em 39% é queimado ou enterrado e em 14% é jogado a céu 

aberto. Essas informações podem ajudar a compreender os motivos para o elevado gasto com 

internações por causas sensíveis à ação do ESF encontrado na Micro Araçuaí (SOARES e 

FERREIRA, 2012).  

 A despeito das possíveis desvantagens com relação a outras regiões, Silva (2005) 

afirma que, talvez por esse motivo, a Micro Araçuaí tem maior nível de organização social e 

de iniciativas coletivas, que podem ser entendidas como um movimento de luta e resistência 

da população frente às condições enfrentadas. Podemos observar, contudo, que os grupos 

organizados não têm incluído, em suas reivindicações, a atuação da Vigilância Sanitária no 

modelo que tem sido proposto. Uma de nossas entrevistadas emite sua opinião sobre o 

assunto: 

 

Eu tô normal, eu não tenho dor, eu não tenho febre. É acomodação também 

da população, acomodação. [...] O povo acha que não tem importância. Pra 
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eles o que é problema é febre e dor, a partir do momento que tem febre e dor 
eles procuram. Aí enquanto não têm eles não preocupam não, eles têm que 

ter primeiro (Maria). 

 

 Ainda que as hipóteses de Maria sejam verdadeiras, cabe questionar o porquê dessa 

conduta, qual a origem desse pensamento na sociedade e a quem interessa que o sistema de 

saúde privilegie a assistência, em detrimento das ações de vigilância, proteção e promoção da 

saúde. É necessário refletir sobre o componente datado, histórico, desse fenômeno, bem como 

sobre suas consequências nas condições de vida da população.  É necessário desnaturalizá-lo 

se de fato queremos consolidar políticas comprometidas com a saúde da coletividade. 

 E finalmente, apontamos que é nesse cenário complexo e carregado de contradição 

que os trabalhadores vivenciam e apontam as dificuldades, impasses e conflitos na execução 

de suas atividades de trabalho. 

 

 

2.3 Perfil dos Serviços Municipais de Vigilância Sanitária da Superintendência Regional 

de Saúde de Diamantina  

 

 

Os vinte e quatro questionários de pesquisa analisados têm a seguinte procedência e 

respectivo percentual, considerando o total de municípios de cada microrregião da SRSD: 11 

(73%) questionários da Micro Diamantina; 06 (100%) da Microrregião Araçuaí; 04 (50%) da 

Microrregião Capelinha/Minas Novas/Turmalina e 03 (75%) da Microrregião Guanhães.  

As tabelas apresentadas a seguir descrevem informações referentes aos temas: pessoal 

técnico, indicadores de gestão dos serviços municipais de VISA, ações para estruturação e 

fortalecimento dos serviços, ações para gerenciamento do risco sanitário, recursos materiais e 

aspectos da programação anual dos serviços de VISA, com as ações executadas. Embora estas 

informações tenham sido, num primeiro momento, agrupadas segundo microrregiões de 

saúde, para o presente trabalho nos detemos nas descrições da Micro Araçuaí comparada à 

jurisdição SRSD
40

. Essa microrregião representa 25,0% dos questionários de pesquisa 

analisados e 24,71% da população envolvida no estudo. 

                                                             
40 As informações comparativas entre as microrregiões foram utilizadas em um trabalho de iniciação científica 

financiado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UFVJM, coordenado pela Coorientadora desta 

pesquisa. O mesmo é vinculado a duas pesquisas do SaSA, incluindo esta, e conta com a participação da 

Orientadora, desta pesquisadora e de outra mestranda desse Programa. 
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Como apontado anteriormente, na Microrregião Araçuaí, além da aplicação dos 

questionários, foram realizadas, com os trabalhadores dos serviços, entrevistas centralizadas e 

semiestruturas, entrevistas recorrentes e entrevistas de narrativa de história de vida. Neste 

tópico, apresentamos alguns trechos das falas produzidas por seis sujeitos, durante as 

entrevistas, em complementação às informações dos questionários
41

. A riqueza desses relatos 

contribui no desvelamento dos fatores que facilitam, dificultam ou impedem a execução das 

ações de Vigilância Sanitária inseridas nas programações municipais. Essa decisão vem ainda 

ao encontro da escolha teórico-metodológica que ampara a realização desta pesquisa. Com 

base nesse pressuposto, a intenção é compreender a Vigilância Sanitária como um fenômeno 

em processualidade e no seu movimento dialético. Assim, ela não é, mas vem se constituindo 

na diversidade das dinâmicas culturais, econômicas e sociopolíticas locais. Cada sujeito, na 

sua singularidade, tem-na apreendido, vivenciado e operacionalizado, ou seja, cada sujeito é 

um agente dessa constituição, e desse modo devem ser considerados.   

Os sujeitos de pesquisa são: Neto, 46 anos, com formação técnica em contabilidade e 

magistério, nove anos de atuação na VISA, com intervalo de três anos de afastamento; Maria, 

31 anos, fonoaudióloga, com dois anos de atuação na VISA, com intervalo de dois anos e 

meio; Samanta, 36 anos, assistente social, cinco anos de atuação na VISA com intervalo de 

dois; Mariano, 41 anos, com formação em magistério e três anos de atuação na VISA; Lopes, 

31 anos, com ensino médio e cursando o técnico em saúde bucal e um ano e meio de atuação 

na VISA; Maria Vitória, 23 anos, técnica em agropecuária, com um mês de atuação na VISA. 

Destacamos o fato de três (50,0%) dos seis técnicos terem períodos de afastamento da VISA, 

motivados, segundo depoimentos dos mesmos, por mudanças na gestão das Secretarias 

Municipais de Saúde.  

A Tabela 1 apresenta os indicadores de pessoal técnico dos Serviços Municipais de 

Vigilância Sanitária, agrupados segundo as variáveis: total de técnicos segundo nível de 

escolaridade, forma de inserção no serviço, tempo de atuação e formação dos técnicos de 

nível superior. 

 

 

 

 

                                                             
41 Conforme explicitado anteriormente, as informações de um dos seis sujeitos da Microrregião Araçuaí, além de 

compor este perfil dos serviços, são analisadas à luz de núcleos de significação, apresentados no tópico seguinte. 
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Tabela 1.  Recursos humanos dos Serviços Municipais de Vigilância Sanitária (VISA), segundo as 
variáveis: total de técnicos de nível médio e superior, forma de inserção no serviço e tempo de 

atuação, por Microrregião de Saúde Araçuaí e Jurisdição SRSD. Diamantina, 2012. Valores absolutos 

e relativos.  

Variáveis Microrregião 

Araçuaí                                   

Jurisdição 

SRSD 

 n % N % 

Nível de escolaridade da equipe VISA     

Nível superior 3 42,9 12 25,5 

Nível médio 4 57,1 33 70,2 

Nível elementar 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

0    0,0   2   4,3 

Inserção dos técnicos no serviço     

Nível superior*     

Concurso 0     0,0 6 54,5 

Contrato 0     0,0 3 27,3 

Designação 2 100,0 2 18,2 

Nível médio     

Concurso 1 25,0 20 60,6 

Contrato 1 25,0   4 12,1 

Designação 2 50,0   9 27,3 

Nível elementar**     

Concurso 0 0,0 0     0,0 

Contrato 0 0,0 1 100,0 

Designação 0 0,0 0     0,0 

Mediana do tempo de serviço***     

Nível superior 36 - 36 - 

Nível médio 34 - 36 - 

Nível elementar - - 30 - 

*Excluído 1 município, que não respondeu, da Microrregião Araçuaí; ** Excluído 1 município, que não respondeu, da 
jurisdição SRSD. ***Valor da mediana em meses. Fonte: Dados coletados pela autora. 

 

     Observamos um total de quarenta e sete técnicos de VISA nos vinte e quatro 

municípios da jurisdição SRSD que responderam ao questionário, sendo predominante o 

número de técnicos de nível médio (trinta e três). Dos doze técnicos de nível superior, nove 
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têm formação na área da saúde. A Micro Araçuaí conta com sete técnicos de VISA, sendo 

quatro de nível médio e três de nível superior, sendo dois destes com formação na área de 

saúde.  

Quanto à forma de inserção nos serviços (tipo de vínculo)
 42

, observamos que há 

predominância de concursados na Jurisdição SRSD, sendo estes mais da metade dos 

trabalhadores de nível médio e superior. Na Micro Araçuaí há somente um concursado, de 

nível médio de escolaridade, sendo que não há esta informação para técnico de nível superior. 

Relativo ao tempo de atuação dos profissionais nos serviços, observamos na Jurisdição SRSD, 

medianas de 30 e 36 meses.  A Micro Araçuaí apresenta medianas de 34 e 36 meses, para 

técnicos de nível médio e nível superior, respectivamente.  Informações constantes nos 

questionários apontam que em apenas onze (45,8%) dos municípios, há mais de um 

profissional na Vigilância Sanitária. Na Micro Araçuaí, em apenas um município há dois 

técnicos para o setor.   

 O isolamento e falta de parceria na realização das atividades emerge reiteradamente, 

sendo o aspecto mais presente na fala dos sujeitos. Essa é uma situação apontada com um dos 

principais dificultadores ao cumprimento das ações. É possível observar que a atividade de 

trabalho, nessas circunstâncias, torna-se carregada de medo, receio e conflitos: 

 

[...] às vezes incomoda um pouco, porque eu sou uma sozinha, não posso dar 

conta de tudo o que vai acontecer na cidade. [...] Então eu fico meio perdida, 
sem saber se eu posso ou se eu não posso fazer aquilo...sozinha [...] então é 

só eu e eu. [...] Mais sozinha mesmo, justamente é uma coisa que eu acho 

muito difícil, a vigilância funcionar com um funcionário. [...] Então eu acho 

que a vigilância não funciona com uma pessoa sozinha, porque não dá conta, 
são muitas coisas. Eu acho bem... muita dificuldade nessa parte, de ser uma 

pessoa sozinha sabe? (Maria Vitória). 

[...] 
Mais funcionários pra vigilância sanitária. Eu vejo uma dificuldade 

grande...de um fiscal sanitário, uma pessoa trabalhar sozinha. [...] Dá um 

desânimo, e às vezes você se sente sozinho também [...] a vigilância sanitária 

ela teria que ter uma equipe mais ampla [...] isso ia facilitar demais as ações 
[...] até pra você estar abordando um determinado problema... se você tiver 

acompanhado é...de outras pessoas, a facilidade é maior. E se tivesse de 

repente um funcionário, outros funcionários específicos pra essa área ia 
facilitar bastante (Lopes). 

[...] 

Você não tem proteção nenhuma também não Rosélia, você sai aí, você vai 
num açougue, você tá correndo risco do cara te esfaquear lá dentro, você 

                                                             
42 Concursados são aqueles profissionais que participam de seleção específica e foram nomeados para atuarem 

na VISA; designados são aqueles que realizaram prova de seleção em outra área e foram designados para a 

VISA. Sua atuação é denominada como desvio de função. Os contratados têm contrato temporário com a 

Administração Pública. 
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chega lá: "- Ah, eu vou apreender sua carne", lógico que se eu for fazer isso 
eu não vou sem a polícia (Mariano). 

 

 Ao mesmo tempo, é possível observar, num trecho da entrevista de Mariano, como a parceria, 

quando há, gera confiança e estímulo à realização das ações: 

 

Vixe, você é doido! Era uma expectativa boa demais![...] Na época a gente 

pensou, éramos eu e Arnaldo, ele falou: “- Vai dar certo Mariano, a gente 

trabalhar fazendo vigilância sanitária!" Ele coordenava a epidemiologia e a 
vigilância sanitária né? aí como ele era coordenador ele já tinha o carro à 

disposição, qualquer hora que precisasse tinha. Aí eu falei: "- É, vai 

funcionar!" 

 

 É interessante observar que apesar do baixo número de trabalhadores para atuar nos 

serviços, os sujeitos apontam interferências em suas atividades cotidianas, ou ainda a 

responsabilidade por outras tarefas: 

 

[...] tem dia, por exemplo, que você executa coisas que nem é exatamente da 

sua função. Às vezes você trabalha mais coisas que não é da sua função do 

que...é... coisas da própria vigilância sanitária, até por falta dessa...disso que 

eu te falei, de profissionais, você acaba quebrando o galho com, com outras 
ações que não é...nem é da...exatamente do fiscal sanitário. [...] Digitação de 

programas. [...] Ações básicas mesmo, de...de, é...motorista. [...] Às vezes 

precisa pegar, numa cidade vizinha, um remédio que faltou na farmácia, não 
tem um funcionário pra ir. Então você acaba fazendo essas pequenas ações! 

Saindo do seu campo de atuação. Os outros fiscais me falam a mesma coisa! 

Geralmente acontece de...desempenharem várias outras funções,  dentro do 
serviço (Lopes). 

[...] 

E aí eu não fico só nisso, igual eu tenho que fazer os mapas de diarreia, 

tenho que fazer uns nascidos vivos... E aí eu mexo com outras coisas 
também (Maria Vitória). 

[...] 

[...] eu entro às 7 horas da manhã, né? Eu...a primeira coisa que eu faço 
quando eu chego, eu ligo o computador, vejo se tem algum e-mail, é...olho o 

meu pessoal também. [...] Tomo um cafezinho, volto pro computador, vejo 

se não tem nada pra eu fazer da parte da epidemiologia, das zoonoses porque 
tem o PCFAD [Programa de Controle da Febre Amarela e Dengue], que eu 

tenho que, né? Dar conta também lá, que é a questão da dengue. Vejo o que 

os meninos estão fazendo, se é pesquisa, se é tratamento. É...pra estar só 

orientando eles, né? Se tem algum caso de leishmaniose, eu ligo na 
policlínica de vez em quando pra saber se tem algum caso de leishmaniose, 

de dengue, né? E...depois eu vejo as denúncias (Samanta). 

 

 Ao serem questionados sobre as possíveis razões para esse desvio em suas atividades, 

uma vez que todos relatam dificuldades no cumprimento das metas pactuadas, os 

trabalhadores apontam entraves políticos como impeditivos à estruturação dos serviços. Para 
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alguns, esse desvio de funções é resultado da ausência de apoio e interesse dos gestores, e a 

consequente falta de condições materiais para a execução das tarefas.  

 

Porque, tipo assim, eu tenho que fazer uma ação contra você, mas eu não 

posso fazer contra fulano, entendeu? Falei: “- Olha, a lei está mandando que 

seja feita dessa forma”. E ele: "- Não, mas eu quero que seja feita dessa 

forma!" (Neto). 
[...] 

(Comerciante): "- Você não vai fazer isso não, porque nós fomos a favor do 

prefeito e tal, o prefeito te coloca aí, você vai me prejudicar agora?" E... eu 
acho que se a equipe estiver bem montada, se a equipe tiver bem estruturada, 

cada um no seu devido lugar, tudo funcionando direitinho vai ter que 

produzir, vai ter que funcionar e vai prejudicar essas pessoas que têm esse 
pensamento [...] às vezes além dessa questão do apoio, eles olham primeiro a 

questão de... é... política mesmo, como ele faria pra se eleger daqui a quatro 

anos? E se você não tiver o povo na mão você não vai conseguir! Se você de 

repente deixar um funcionário seu atuar isso vai atrapalhar! (Lopes). 

 

 Podemos afirmar, a partir das falas dos sujeitos, que há na atividade de trabalho da 

Vigilância Sanitária uma constante amputação do poder de agir, uma atividade contrariada, 

um conflito entre o que é prescrito nas programações e o que é efetivamente realizado pelos 

trabalhadores (CLOT, 2006).   

A alta rotatividade nos serviços é outro aspecto apontado pelos trabalhadores. Na 

Microrregião Araçuaí, apenas dois profissionais do setor se mantém nos serviços após as 

eleições municipais de 2012. Duas entrevistadas abordam mais diretamente a questão, quando 

solicitadas a apontarem dificuldades e condições para o fortalecimento do setor: 

 

Esse ano eu tô, eu não sei se o ano que vem eu vou ser mais fiscal, então é 
difícil assim, é difícil dar continuidade num trabalho que você só ficou 

meses ou um ano nele. [...] Então tem que ter sequência né? Ano após ano, 

por exemplo. [...] Então, aí é difícil, todo ano ter uma pessoa nova, fica bem 
difícil (Maria Vitória). 

[...] 

[...] Você não sabe o que vai acontecer no ano que vem... você vai treinar um 
profissional agora, capacitar, você não sabe se ele vai continuar, se ele vai 

trabalhar no ano que vem... você não vai conseguir. Então assim, você pode 

fazer um plano, deixar o plano de ação pronto pra ser iniciado no ano que 

vem pra quem tiver, porque a gente não sabe [...] no ano que vem eu não sei 
meu destino, né? Então não adianta eu fazer uma capacitação, né? É perda de 

dinheiro, de recurso, né? E todos são assim, todos são, do PSF...[Programa 

de Saúde da Família] todos, a gente não sabe o ano que vem como será 
(Maria). 

 

É possível apontar que a precariedade dos vínculos empregatícios, a ausência de 

cursos de formação de profissionais e de planos de cargos e carreira têm como uma das 
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consequências a falta de critérios para a inserção de trabalhadores nos serviços de Vigilância 

Sanitária, como pode ser apreendido nas falas dos trabalhadores. Essa situação alimenta o 

ciclo de sucessivos recomeços, e impactam negativamente sobre a consolidação dos serviços 

e, consequentemente, do SNVS.  

 

Eu tava desempregada e eu procurei a prefeitura né? Pra pedir emprego e tal, 

deixei meu currículo, só que eu esperava na minha área, mas como eu tava 

precisando de um emprego eu falei: “- Olha, em qualquer área que vocês me 
colocarem eu aceito, e surgiu essa vaga. [...] Nunca tive contato, nunca me 

deparei com nenhuma situação da vigilância sanitária no meu município! 

Nem em Teófilo Otoni (cidade onde estudou) (Maria Vitória). 
[...] 

Não tinha nem noção, nem sabia o significado da palavra. [...] Nem isso eu 

sabia, o quê que era vigilância sanitária, nunca tinha ouvido falar [...] 

nenhuma, não tinha noção nenhuma. [...] Nenhuma. Eu só... Só quando eu 
fui pra Diamantina, na capacitação, que eu fui saber o que era vigilância 

sanitária. [...] Eu fui pra capacitação assim, pensando eu... Lá eu vou ver o 

quê que é a vigilância, e depois que eu chegar sim eu vou me informar mais 
(Maria).   

[...] 

[...] a vigilância ficou desfalcada né? Ficou sem ninguém [...] eu estava 
quebrando galho, no início. [...] também liguei em Diamantina pra saber qual 

é o meu papel, e qual o papel da vigilância no estado. Onde que eu entro e 

onde que eu não entro (Samanta). 

[...] 
Eu comecei... A vigilância sanitária pra mim, na realidade eu não tinha 

conhecimento na época [...] eu sabia que existia a vigilância sanitária, mas 

não sabia o que era a vigilância sanitária, né? E o que fazia a vigilância 
sanitária. [...] Achava que era relacionado com banheiro sanitário, né? 

(Risos) (Neto). 

[...] 

Imaginava que era a princípio a vigilância sanitária, mais voltada pra questão 
da higienização dos comércios, essa questão do lixo, enfim, essas questões 

[...] quando eu comecei, eu não tinha a visão ampla do que é o serviço de 

vigilância sanitária, no quê que a vigilância sanitária abordava ou não 
(Lopes). 

[...] 

Zé, que era o secretário na época, de saúde, ele me procurou e falou: "- Olha 
Mariano, a gente quer que você fica na vigilância sanitária". "- Ô Zé, mas 

como é que eu vou fazer vigilância sanitária? Eu nem sei o que é essa 

vigilância sanitária, assim... Como é que eu vou trabalhar com vigilância 

sanitária?" (Mariano). 
 

 

 Salientamos o fato de todos os trabalhadores, mesmo aquele com formação na área de 

saúde, declarar desconhecer a Vigilância Sanitária até sua inserção no serviço. Isto reafirma a 

necessidade de políticas de recursos humanos, bem como a criação de cursos de formação 
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técnica, além da inserção desse componente nos currículos de formação superior dos 

profissionais de saúde.  

 A qualificação de trabalhadores para o campo da Vigilância Sanitária é um dos 

aspectos mais significativos e um dos dificultadores à consolidação do Sistema Nacional 

(LUCCHESE, 2008a). Dada a especificidade técnica do trabalho e a complexidade dos 

objetos subordinados à ação da VISA, a atuação dos agentes requer, cada vez mais, um 

conjunto de saberes especializados em áreas como farmácia, alimentos, assistência e 

tecnologias de saúde, direito, etc. Mesmo nos pequenos municípios, onde o setor produtivo 

opera com tecnologias menos complexas, a ampliação da circulação de produtos e serviços 

originários de tecnologias de maior complexidade impõe certo grau de conhecimentos para o 

desempenho das ações regulatórias exigidas dos serviços de VISA. Frente à falta de critérios 

de inserção, de formação e qualificação dos trabalhadores para atuarem nas Vigilâncias, é 

possível apontar a distância entre a necessidade real da sociedade quanto à segurança e 

proteção à saúde e a capacidade real dos serviços em assegurá-la. 

   Os indicadores de gestão dos serviços municipais de VISA
43

 (Tabela 2) são 

agrupados segundo as variáveis: escolaridade do gestor de saúde, capacitação em gestão da 

saúde pública, autorização das despesas pelo gestor da saúde, presença de conta bancária 

específica para a VISA, ato legal para arrecadação de taxas e multas e utilização do recurso 

arrecadado nas ações de VISA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
43 A gestão de Vigilância Sanitária nos municípios é realizada pelo Secretário Municipal de Saúde, gestor de 

todo o Sistema Municipal de Saúde. 
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Tabela 2. Indicadores de Gestão dos Serviços Municipais de Vigilância Sanitária (VISA), segundo as 
variáveis: escolaridade do gestor de saúde, capacitação em gestão da saúde pública, autorização das 

despesas pelo gestor da saúde, presença de conta bancária específica para a VISA, ato legal para 

arrecadação de taxas e multas e utilização do recurso arrecadado nas ações da VISA, por Microrregião 

de Saúde Araçuaí e Jurisdição SRSD. Diamantina, 2012. Valores absolutos e relativos.  

Variáveis Microrregião Araçuaí Jurisdição SRSD 

 n % n % 

Nível de escolaridade     

Ensino superior 5 83,3 14 58,4 

Ensino médio 1 16,7 10 41,6 

Capacitação em Gestão de Saúde     

Sim 2 33,3 12 50,0 

Não 4 66,7 12 50,0 

Autorização de despesas pelo Gestor     

Sim 4 66,7 13 54,2 

Não 2 33,3 11 45,8 

Conta bancária específica*     

Sim 4 80,0 14 63,0 

Não 1 20,0   8 37,0 

Ato legal arrecadação de taxas e multas**     

Sim 1 16,7   5 21,7 

Não 5 83,3 18 78,3 

Utilização do arrecadado nas ações da VISA***     

Sim 1 20,0   9 42,8 

Não  4 80,0 12 57,1 

* Excluídos dois municípios que não responderam (um da Microrregião Araçuaí e um da Jurisdição SRSD); ** Excluído um 
município que não respondeu da Jurisdição SRSD; *** Excluídos três municípios (um da Microrregião Araçuaí e dois da 
Jurisdição SRSD). Fonte: Dados coletados pela autora. 

 

 

Os indicadores de gestão apresentados na Tabela 2 demonstram que mais da metade 

dos gestores municipais têm formação de nível superior, predominando este nível de 

escolaridade na Microrregião Araçuaí. Notamos ainda a metade gestores da Jurisdição SRSD 

foram capacitados em gestão da saúde, enquanto na Micro Araçuaí o valor encontrado é 

inferior à metade. Referente ao tempo de gestão, presente no questionário, este varia de 0 a 

144 meses, com mediana de 36 meses para a Jurisdição SRSD. Na Micro Araçuaí, esse 
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período é de 1 a 84 meses, com mediana superior à Jurisdição - 66 meses. Os dados apontam  

tempo de atuação maior entre os gestores de formação superior, com mediana de 42 meses, 

enquanto para os gestores de nível médio a mediana é de 30 meses. Para a Micro Araçuaí, 

temos mediana de 48 meses para nível superior e de 01 mês para nível médio de escolaridade. 

As informações apontam uma rotatividade elevada na gestão dos sistemas de saúde 

locais, dada a complexidade dos mesmos. São cargos de indicação política, sujeitos às 

mudanças na administração central do município. A maior permanência de profissionais de 

nível superior na gestão, por sua vez, pode indicar maior preparo desses profissionais para o 

enfrentamento dos desafios e complexidade do sistema. 

Campos (2011) aponta como um dos problemas na gestão dos serviços de saúde o 

clientelismo praticado tanto pela União como por estados e municípios, e reivindica a criação 

de mecanismos legais de regulação de procedimentos internos nos serviços como forma de 

reduzir essas práticas, que impactam negativamente sobre o SUS.  

A situação é apontada no depoimento de um dos trabalhadores entrevistados: 

 

Os gestores, que não são capacitados, são pessoas... Não tem nada a ver da 

área de saúde, e que estão gerenciando a... hoje a secretaria e...e aí prá trás 

também, e aí a gente sente essas deficiências nessas questões também 
(Mariano). 

 

Observamos ainda, na Tabela 2, que mesmo tendo sido previsto desde a implantação 

do SUS, em quase metade dos municípios da Jurisdição SRSD e um terço da Microrregião 

Araçuaí, as despesas não são autorizadas pelos gestores de saúde. Chama a atenção ainda que 

mais da metade dos municípios, tanto da Jurisdição SRSD quanto da Micro Araçuaí, declaram 

não possuir ato legal de arrecadação de taxas e multas e não utilizarem o recurso arrecado 

com as ações da VISA.  A baixa arrecadação de taxas pelos serviços pode ser um indício da 

incipiência de sua organização, uma vez que o Estado, historicamente, institui cobrança de 

taxas pelos serviços públicos prestados, em todos os âmbitos de gestão.  

A atuação dos gestores e as condições concretas dos serviços são avaliadas e relatadas 

pelos trabalhadores da Vigilância Sanitária. É possível notar que o apoio ou não dos gestores 

é condição fundamental na realização das ações anuais programadas: 

 

[...] principalmente na gestora municipal de saúde, ela dá uma força muito 

grande, se você precisa sentar pra conversar sobre o serviço ela te dá esse 

suporte, essa atenção... isso facilita bastante (Lopes). 
[...] 
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Então assim, têm pessoas assim, que estão no poder mas que têm medo, que 
quer assim... às vezes assim... Pensa, sabe do problema, não que acha que 

não existe o problema, eu tenho certeza que eles sabem do problema, mas a 

preocupação dele é... que eu acho, é depois... "- Eu vou enfrentar?”... Ele é 

comerciante, ele é comerciante..." - Eu vou enfrentar toda a minha classe, os 
meus amigos, vou bater de frente com eles, isso daqui é passageiro, já ta 

acabando, então é melhor deixar pro próximo!"(Maria). 

[...] 
Importante é que voltou a outra gestão, que me deu essa oportunidade, de 

estar voltando, eu queria assim, né? [...] Então voltei, to feliz, to tentando 

levar, ta dando pra levar entendeu? Tenho autonomia de trabalho, o 
secretário hoje tá me dando autonomia [...] eu creio que agora...(Neto). 

[...] 

Nós sempre fomos jogados, é um setor de...jogado.[...] Quando esse 

secretário entrou...e aí  ele  passou a conhecer o setor, ele chamou a gente 
pra reunião da Conferência de Saúde. Falou: "- Eu preciso de sua ajuda pra 

você fazer, me ajudar na Conferência de Saúde e...vou chamar todos os 

meninos porque cada um vai fazer é...vai falar pra gente na reunião o que 
que ele faz porque...". Assim, foi a primeira vez, foi, foi o grande avanço. 

Foi assim a, o pontapé inicial (Samanta). 

 

 É possível observar ainda, nesses depoimentos, os sentimentos associados ao apoio 

dos gestores, a satisfação ou frustração referente ao reconhecimento da importância do 

trabalho realizado. Podemos afirmar que esses sentimentos, tanto quanto as condições 

concretas, são determinantes na execução ou não das programações de Vigilância Sanitária. 

 

Se o funcionário ele vai atrás do prefeito, que é a lei máxima, vai atrás da 

câmara, aí você vê assim, o... o pessoal não está nem aí. Aí você fica assim: 
"- Eu sozinho nesse mar de problema, o quê que eu faço?" Aí você fica 

assim, é desestimulante assim pra gente né? Aí a gente fica perdido mesmo 

(Mariano). 

 

As ações de estruturação dos serviços de VISA (Tabela 3)
44

, estão agrupadas segundo 

as variáveis: profissional ou equipe de VISA investida na função por ato legal; instrumento 

legal de criação da VISA, com definição de atribuições e competências; código sanitário 

                                                             
44 Essas variáveis, bem como aquelas apresentadas na Tabela 4 – a seguir - são baseadas na Portaria GM/MS 

1.106/2010, conforme citado no Capítulo I. Essa portaria, republicada anualmente, regulamentou o repasse de 

recursos financeiros fundo a fundo (Fundo Nacional de Saúde para Fundos Municipais de Saúde), para a 

Vigilância Sanitária. Os recursos são divididos nos componentes Piso Estruturante e Piso Estratégico. O primeiro 

destina valor fixo anual de R$7.200,00 (R$600,00/mês) para municípios de até 20.000 habitantes e R$ 0,36 per 

capita/ano, para municípios com população superior a 20.001 habitantes. Esse recurso é destinado à estruturação 

e manutenção dos serviços. O Piso Estratégico é repassado fundo a fundo a todos os municípios que elaboraram 

suas Programações Anuais de Ações de VISA. O valor é de R$0,20 per capita/ano e é voltado às ações de 
controle do risco sanitário. Os recursos são repassados trimestralmente aos municípios e os mesmos devem 

declarar no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS), mensalmente, as ações realizadas. Em síntese, o 

financiamento da VISA advém destes recursos, acrescidos do componente do Programa de Fortalecimento da 

Vigilância em Saúde do estado e por recursos próprios de cada esfera de gestão. Os recursos federais repassados 

fundo a fundo aos estados e municípios podem ser consultados em www.fns.gov.br. 
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próprio; espaço físico para desenvolvimento das atividades; presença de depósito, telefone e 

internet e cadastro de estabelecimentos sujeitos à VISA.  

 

Tabela 3. Indicadores de Ações para Estruturação e Fortalecimento dos Serviços Municipais de 

Vigilância Sanitária (VISA), segundo as variáveis: profissional ou equipe de VISA investida na função 

por ato legal; instrumento legal de criação da VISA, com definição de atribuições e competências; 

Código Sanitário próprio; espaço físico para desenvolvimento das atividades; presença de depósito, 
telefone e internet e cadastro de estabelecimentos sujeitos à VISA,  por Microrregião de Saúde 

Araçuaí e Jurisdição SRSD. Diamantina, 2012. Valores absolutos e relativos.  

Variáveis Microrregião 

Araçuaí 

Jurisdição SRSD 

 n % n % 

Profissional/equipe de VISA investida na função por ato 

legal 

    

Sim 5 83,3 22 91,7 

Não 1 16,7   2   8,3 

Instrumento legal de criação da VISA*     

Sim 5 83,3 20 90,1 

Não 1 16,7   2   9,0 

Código Sanitário próprio**     

Sim 3 60,0 17 73,9 

Não 1 40,0   6 26,1 

Espaço físico      

Sim 4 66,7 14 58,3 

Não 2 33,3 10 41,7 

Depósito***     

Sim 0     0,0   3 13,0 

Não 6 100,0 20 86,9 

Telefone     

Sim 4 66,7 21 87,5 

Não 2 33,3   3 12,5 

Internet     

Sim 5 83,3 22 91,7 

Não 1 16,7   2   8,3 

Cadastro de estabelecimentos****     
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Sim 5 100,0 22 100,0 

Não 0     0,0   0     0,0 

* Excluídos dois municípios, que não responderam, da Jurisdição SRSD; ** Excluídos dois municípios que não responderam 
da Microrregião Araçuaí; *** Excluído um município, que não respondeu, da Jurisdição SRSD; **** Excluídos dois 
municípios, que não responderam, um da Microrregião de Araçuaí e um da Jurisdição SRSD. Fonte: Dados coletados pela 
autora. 

 

Observamos, na Tabela 3, que tanto na jurisdição SRSD quanto na Microrregião 

Araçuaí a quase totalidade dos municípios declaram possuir profissional ou equipe investida 

na função fiscal, bem à existência de instrumento legal de criação da VISA municipal. 

Entretanto, é importante destacar que ainda há municípios sem os serviços ou profissionais 

para o setor. Quanto à existência de Código Sanitário, mais da metade dos municípios 

declaram possuí-lo, tanto na Jurisdição SRSD quanto na Micro Araçuaí. Porém dos vinte e 

três municípios que responderam à questão, seis não possuem Código próprio, sendo um 

destes pertencente à Micro Araçuaí. Ausências ou lacunas na legislação municipal são 

apontadas, como problema, nas entrevistas: 

 

[...] esse código de postura, hoje ele nem... acho que ele nem serve pra ser 

votado mais [...] porque tem mais de oito anos que ele tá na câmara dos 
vereadores e não é aprovado. Então... (risos) né? Traz um problemão incrível 

pra vigilância sanitária [...] se a gente tivesse uma lei municipal que viesse 

dar suporte seria muito mais fácil, seria tudo muito mais fácil (Lopes).  
[...] 

[...] o que falta... é a parte legislativa, as normas tudo, alvará sanitário. Então 

seria estruturar legalmente, e não material, é legalmente que precisa (Maria). 

[...] 
Aí eu falei com ele (prefeito): "- Outra coisa, eu quero que muda a lei", ele 

falou: "- O quê que tá acontecendo?" Eu falei: "- É o código de postura 

(Mariano). 
 

 

 Ainda na Tabela 3, verificamos que pouco mais da metade da Jurisdição SRSD e 

metade dos municípios da Microrregião Araçuaí têm espaço físico próprio. No caso dos 

depósitos (que são necessários nos casos de apreensão de produtos impróprios ao consumo), 

apenas três municípios da Jurisdição SRSD declaram possuir. Na Microrregião Araçuaí não 

há depósitos nos serviços. A disponibilidade de telefone e internet é encontrada na maioria 

dos municípios da Jurisdição e da Micro Araçuaí.  

Esses dados apontam que persistem deficiências na estrutura dos serviços de VISA e 

na aplicação dos recursos financeiros, em alguns municípios. Os relatos abaixo são 

ilustrativos: 
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[...] até então eu mesma não... tipo assim, eu não tenho a minha sala, a sala 
da vigilância sanitária, entendeu? [...] Então eu fico na secretaria, mas eu não 

tenho a minha sala, eu não tenho onde arquivar os meus papéis, entendeu? 

Aí meus papéis ficam comigo [...] eu deixo na gavetinha lá do lado do 

computador que eu mexo. Então assim, mas não é estruturado entendeu? 
Ainda né? Espero que seja (Maria Vitória). 

[...] 

[...] às vezes (o gestor) simplesmente quer montar a equipe de vigilância ali, 
bota a vigilância pra trabalhar, mas... é uma área que eles vão deixar por 

último! Pra investir o dinheiro. De repente assim: „- enquanto não montar 

uma equipe disso, enquanto não montar uma equipe daquilo, enquanto não 
tiver tantos funcionários em tal setor eu não vou botar ninguém na 

vigilância, não vou comprar isso pra vigilância, não vou comprar aquilo pra 

vigilância‟. Então eu acho assim, que a vigilância ainda é vista como... acho 

que um pouco atrás de outras áreas da saúde. [...] Eu acho essa questão, 
assim, um pouco contraditória. Um setor que vem pra prevenir é o último a 

ser preparado, montado (Lopes). 

[...] 
Até hoje, você sabe, não tem um setor estruturado, a vigilância sanitária 

funciona num prédio praticamente abandonado lá. Funciona ao lado do 

almoxarifado, do prédio do almoxarifado, é...junto com a Epidemiologia 

(Mariano). 

 

 É possível apontar, nesses relatos, sentimentos de desvalorização, ligados ao 

tratamento recebido, à falta de estrutura e às condições postas à realização das ações de VISA. 

Isso pode ser percebido também na afirmação de Samanta, já citada, de que “nós sempre 

fomos jogados, é um setor de...jogado”. Cabe-nos perguntar: nessas circunstâncias, quais as 

reais possibilidades são oferecidas aos trabalhadores para executarem suas atividades de 

trabalho? Em que medida esses sentimentos influem na realização das atividades e para onde 

os mesmos são orientados? Retomamos Clot, para quem “o desenvolvimento possível das 

mulheres e dos homens em situação profissional (é) a sede de numerosos conflitos” (2006, p. 

13). Esses conflitos permeiam as atividades, conforme pode ser percebido nos relatos. 

 Observamos ainda, na Tabela 3, que a totalidade dos serviços de VISA da Jurisdição 

SRSD dispõe do cadastro dos estabelecimentos sujeitos ao controle sanitário. A despeito das 

dificuldades postas à execução das ações, esse procedimento é fundamental na mensuração 

das demandas e no planejamento das programações anuais dos serviços. 

 Temos ainda nos questionários de pesquisa, as seguintes variáveis, relativas aos 

indicadores para estruturação e fortalecimento dos serviços: inclusão da VISA na estrutura 

organizacional das secretarias de saúde, equipamentos específicos suficientes para 

fiscalização, sistema de informação, normas para padronização de procedimentos 

administrativos e fiscais, profissional ou equipe de VISA em número adequado ao 

desenvolvimento das atividades e plano de capacitação. Como podemos perceber, algumas 
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destas variáveis supõem avaliações subjetivas. Quanto a esses indicadores, a quase totalidade 

(91,7%) da Jurisdição SRSD e o total de municípios da Micro Araçuaí têm os serviços de 

VISA inseridos em sua estrutura organizacional. Apenas quatro dos municípios da Jurisdição 

SRSD responderam possuir equipamentos suficientes para a fiscalização. Do total de vinte e 

quatro municípios, três não responderam. Nos municípios da Micro Araçuaí, nenhum afirmou 

ter equipamento suficiente
45

 e dois não responderam à questão. Essas informações 

corroboram os relatos dos trabalhadores acerca da estrutura dos serviços.  

Quanto ao sistema de informação, 13 municípios da Jurisdição afirmam possuir, sendo 

que um município não respondeu. Na Micro Araçuaí, três municípios dispõem de sistema de 

informação, sendo que um não respondeu. Com base no conhecimento acerca dos serviços 

municipais, podemos afirmar que os números indicam a existência de sistemas simples de 

registro em meio eletrônico, com informações de uso rotineiro tais como o cadastro de 

estabelecimentos, de atividades, etc. É pouco provável que existam sistemas mais complexos, 

com armazenamento, tratamento e fornecimento de informações capazes de subsidiar o 

gerenciamento dos serviços, ainda que sejam importantes para subsidiar o planejamento das 

ações. Até o presente momento, não foi implantado um sistema nacional ou estadual de 

informação em Vigilância Sanitária, nos moldes daqueles organizados no DATASUS 

(Departamento de Informática do SUS). 

Com relação à padronização de procedimentos administrativos e fiscais, menos da 

metade da Jurisdição possui, enquanto mais da metade da Micro Araçuaí informa possuir. 

Apontamos que pode haver divergências entre as informações da Micro Araçuaí, que 

apresenta, em números absolutos, 04 municípios com procedimentos administrativos e fiscais 

padronizados e 03 municípios com código sanitário. Na realidade, essa padronização é parte 

constituinte dos códigos sanitários, conforme tem sido possível observar nas avaliações das 

legislações municipais. Relativo à existência de trabalhadores em número adequado à 

realização das ações, apenas cinco municípios da Jurisdição SRSD declararam possuir. Do 

total, dois não responderam. Na Micro Araçuaí, dois informaram possuir número de 

profissionais adequado às ações e todos (06) responderam à questão. Ainda que a avaliação 

seja positiva em dois municípios da Micro, todos alegam isolamento e reivindicam parcerias 

para a execução de suas atividades, como será visto adiante. 

 Quanto aos planos de capacitação para o desempenho das ações, no âmbito municipal, 

apenas oito municípios da Jurisdição SRSD e dois da Micro Araçuaí possuem. Esses 

                                                             
45 A tabela 5 contempla equipamentos e insumos necessários ao desenvolvimento das ações. 
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números, somados à falta de qualificação e formação profissional, ajudam a explicar as 

lacunas no conhecimento dos sujeitos sobre a própria atividade e sua relação com princípios 

básicos do SUS: 

 

Sabia do vínculo vigilância sanitária SUS, eu aprendi, porque tinha a ver 
vigilância sanitária e SUS, quer dizer, uma coisa estava dentro da outra, o 

SUS né? [...] Era a mesma coisa, não é isso? Se eu não me engano. [...] Eu só 

sabia da sigla Sistema Único de Saúde, SUS... É direito de todos, mas nada 

além disso. [...] O SUS ele é o centro de tudo, não é isso? Que distribui todas 
essas funções né? Que nem vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e 

todas as demais (Neto). 

[...] 
Os princípios do SUS. Então... se fosse... digo assim... levado à risca, o que 

tem  no SUS, seria maravilhoso né? O SUS é muito bom! [...] Todos nós 

precisamos do SUS, todo mundo usa o SUS, o rico, o pobre, tudo usa. Então 
o SUS é muito bom, precisa mais uma efetivação, pra trabalhar melhor os 

princípios do SUS (Samanta). 

[...] 

Focando o SUS na minha realidade, é saneamento básico, e saneamento 
básico é vigilância sanitária. Se você não trabalha vigilância sanitária, você 

nunca vai trabalhar, resolver a questão do PSF e do hospital, você nunca vai 

diminuir o atendimento [...] o setor do SUS, eu... eu acho que , em relação à 
SUS eu não vejo  nenhum problema, porque tudo eu me baseio no SUS né? 

De tudo a gente baseia no SUS, mas o que o SUS poderia estar fazendo é de 

colocar uma maneira de penalidade pros municípios (por não 
implementarem a VISA) (Maria). 

[...] 

Eu sabia que era vinculado à secretaria de saúde né? O SUS, mas não sabia 

em que termos que se dava a coisa sabe? [...] Se tá protegendo a saúde está 
evitando de amanhã ou depois o paciente estar lá no SUS, batendo lá no 

SUS, então tá tudo englobado, vigilância e outros sistemas mais né? De 

vigilância no SUS já... igual mesmo, a epidemiologia (Mariano). 
[...] 

Um sistema que não funcionava. (O SUS). [...] Que não funciona, a gente 

sempre precisa, precisa de alguma coisa, é muito demorado. [...] Hoje eu vejo 

que tem algumas relações, a diarréia, por exemplo, o fiscal vai lá e vê os 
alimentos, se você come um alimento estragado você vai ter uma diarréia e 

vai pro hospital, certamente o programa do SUS vai te atender (Maria 

Vitória). 

 

 É possível observar nos depoimentos que os preceitos do Sistema Único de Saúde são 

ainda desconhecidos, e estes são, em geral, apreendidos somente em seu componente 

assistencial (prestação de serviços de saúde). A VISA é percebida apenas como um 

componente preventivo, destituída de seu caráter de promoção à saúde. Quanto ao vínculo da 

VISA com o SUS, a compreensão dos trabalhadores varia entre a interdependência e a 

desvinculação. Em geral, os mesmos não se posicionam (ou se sentem) como agentes desse 

sistema. Além da falta de formação prévia e de capacitações, podemos dizer que o modo 
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como os serviços de VISA são tratados no interior dos sistemas municipais, conforme 

explicitado nos relatos, só agravam as incertezas dos trabalhadores quanto ao gênero de sua 

atividade (CLOT, 2006).  

Podemos ressaltar ainda, a partir das entrevistas, que as capacitações oferecidas pelo 

NUVISA/SRSD têm negligenciado as discussões acerca da Vigilância Sanitária no SUS, ou 

que as abordagens e modelos educativos adotados não têm contribuído para a apropriação 

desses conteúdos pelos trabalhadores; conteúdos importantes para a qualidade de sua atuação 

e formação da identidade profissional, como trabalhador da saúde. Outro aspecto que dificulta 

a apreensão desse conhecimento é a alta rotatividade, que inviabiliza a efetivação de modelos 

de educação continuada.  

Salientamos que munir os trabalhadores de conhecimentos e de condições que 

contribuam na formação de identidade e consolidação do gênero de sua atividade, é entender 

o trabalho não apenas como meio de sobrevivência, mas também como principal dispositivo 

para a coprodução da cultura e de si mesmo; para dar significado e sentido à vida e à 

sociedade na qual vivem (CAMPOS, 2007).  

A importância dos cursos de capacitação é ainda um dos aspectos abordados nos 

relatos, seja como estratégia de fortalecimento dos serviços, como lacuna ou como meio de 

aquisição de conhecimentos para atuar na VISA:  

 

Eu acho que primeiro o investimento! Porque você não vai montar uma 

equipe boa de trabalho sem investir financeiramente. Depois a questão da 

educação continuada também. Porque às vezes acontece de... das coisas 
serem implantadas no município, serem descentralizadas ao município, aos 

municípios, mas do funcionário, ele não... não ter uma capacitação, um 

treinamento pra...pra ele absorver essas mudanças e poder executar...no dia-

a-dia. Vários profissionais reclamam dessa, dessa capacitação que não...das 
capacitações que não acontecem, né? (Lopes). 

[...] 

Ah! Eu sei o que eu tenho que fazer, mas não tem ninguém pra me orientar. 
“- Olha, você tem que fazer isso, é assim, assim, todo mês você tem que 

enviar”... eu sou só cobrada... mas orientada, eu não sou. [...] Aí tem a 

parceria com Diamantina né? Que sempre orienta a gente, mas não é direto 
(Maria Vitória). 

[...] 

Depois foram os cursos né? O que me ajudou bastante, Diamantina... o 

regional ofereceu.[...] Participei de seminário em Belo Horizonte, todos os 
cursos que tinha. [...] Então eu fiz, na realidade em busca mesmo de... eu não 

queria perder nenhum, em busca mesmo de... aperfeiçoar e de aprender 

(Neto). 
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Tabela 4.  Ações para gerenciamento do risco sanitário dos Serviços Municipais de Vigilância 
Sanitária (VISA), segundo as variáveis: inspeção sanitária, coleta de amostras para análise, 

notificação, investigação de surtos e agravos, atividade educativa para o setor regulado, atendimento 

de denúncias/reclamação e ações conjuntas intersetoriais com outros campos da vigilância em saúde e 

assistência, por Microrregião de Saúde Araçuaí e Jurisdição SRSD. Diamantina, 2012. Valores 
absolutos e relativos.  

Variáveis Microrregião 

Araçuaí 

Jurisdição SRSD 

 n % n % 

Inspeção sanitária     

Sim 5 83,3 21 87,5 

Não 1 16,7   3 12,5 

Coleta de amostras para análise     

Sim 5 83,3 16 66,7 

Não 1 16,7   8 33,3 

Notificação     

Sim 5 83,3 22 91,7 

Não 1 16,7   2   8,3 

Investigação de surtos e agravos     

Sim 4 66,7 17 70,8 

Não 2 33,3   7 29,2 

Atividade educativa para o setor regulado*     

Sim 2 33,3   5 20,8 

Não 4 66,7 17 77,2 

Atendimento de denúncias/reclamação     

Sim 6 100,0 24 100,0 

Não 0     0,0   0     0,0 

Ações conjuntas intersetoriais com outros campos da 

vigilância em saúde e assistência 

    

Sim 2 33,3 16 66,7 

Não 4 66,7   8 33,3 

* Excluídos dois municípios, que não responderam, da Jurisdição SRSD. Fonte: Dados coletados pela autora. 

 

 As ações para gerenciamento do risco sanitário são agrupadas na Tabela 4, segundo as 

variáveis: inspeção sanitária, coleta de amostra para análise, notificação, investigação de 
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surtos e agravos, atividade educativa para o setor regulado, atendimento de 

denúncias/reclamação e ações conjuntas intersetoriais com outros campos da Vigilância em 

Saúde e assistência. Além destas, os questionários de pesquisa trazem ainda as variáveis: 

elaboração de materiais educativos, divulgação de alerta sanitário, participação nos processos 

de educação destinados às ESF e ACS (Estratégia de Saúde da Família e Agentes 

Comunitários de Saúde) e ações de intervenção no risco em parceria com agricultura, 

saneamento, educação, meio ambiente, ciência e tecnologia.  

 Podemos observar que mais de dois terços dos municípios da Jurisdição SRSD e da 

Micro Araçuaí realizam ações de inspeção sanitária. Quanto à coleta de amostras para análise 

laboratorial, a atividade é realizada, tanto na Jurisdição quanto na Micro, por mais da metade 

dos municípios. O mesmo pode ser verificado para as notificações ao setor regulado e 

investigação de surtos e agravos à saúde. Os menores percentuais são verificados para 

atividades educativas ao setor regulado (estabelecimentos e serviços sob ação da Vigilância), 

que pode estar relacionado ao desconhecimento de informações dos agentes acerca dos 

processos de trabalho realizados pelas empresas e de metodologias de educação.  As ações 

conjuntas intersetoriais com outros campos da vigilância em saúde e assistência têm 

percentual inversamente proporcional entre a Jurisdição SRSD e a Micro Araçuaí, o que 

corrobora os relatos de isolamento na realização das ações, pelos profissionais da Micro, 

citados adiante. Chama a atenção que o atendimento às reclamações e denúncias é realizado 

pela totalidade dos municípios da Jurisdição SRSD, bem como da Micro Araçuaí. Essas 

informações explicitam melhor as características das atividades dos trabalhadores, com 

predominância de demandas e pressões externas, que mesmo sendo inerentes ao serviço, não 

deveriam predominar sobre ações planejadas, de antecipação aos agravos, como é o caso das 

inspeções sanitárias e programas educativos voltados à população e setor regulado. As 

notificações, que aparecem em segundo lugar, são associadas à primeira (denúncias).  

 

Nossa! Todo dia tem denúncia! [...] Bom, eu tento é...resolver o máximo 

possível, de estar resolvendo esses casos. Tem muitos, muitos problemas de 
denúncia. Muitos mesmo! De porco, de lixo, até pessoal queimando lixo no 

quintal, dando fumaça (risos) (Samanta). 

 

No caso das inspeções sanitárias, há um considerável percentual de municípios que 

não realiza essas ações, deixando vazios no controle e antecipação de riscos associados às 

práticas do setor regulado. Outra questão a ser apontada diz respeito à qualidade das 
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inspeções, ou seja, o que se afirma realizar e a atividade efetivamente realizada. O Guia de 

Ações de Vigilância Sanitária explicita que,  

 

[...] inspeção sanitária corresponde a atividade desenvolvida por 

profissionais com capacidade comprovada e credenciamento legal, com 

objetivo de avaliar os estabelecimentos, serviços de saúde, produtos, 

condições ambientais e de trabalho, implicando em expressar julgamento de 
valor sobre a situação observada, se dentro dos padrões técnicos 

minimamente estabelecidos na Legislação Sanitária, e quando for o caso, a 

consequente aplicação de medidas de orientação ou punição, previstas na 
Legislação (MINAS GERAIS, 2013, p.15). 

 

 A contraposição entre essa definição e a formação e habilitação dos trabalhadores e às 

condições estruturais dos serviços deixam dúvidas quanto ao cumprimento da inspeção 

sanitária como um importante componente da atividade da VISA. Ainda que a legislação 

sanitária, na maioria das vezes, esteja distante de realidades como aquelas vivenciadas pelos 

nossos sujeitos, condutas como adulterações de produtos, somadas às novas tecnologias e à 

velocidade com que novos produtos e serviços têm chegado ao consumidor, torna-se 

imprescindível se garantir a qualidade e efetividade dessas ações.  

Os sujeitos apontam ainda, além do despreparo inicial, a gama de conflitos, a 

interferência política e aspectos culturais que dificultam a execução das ações fiscais e das 

inspeções sanitárias, quando estas ocorrem: 

 

[...] Da forma que eu estava trabalhando estava errado, eu que não entendia 

muito, eu sentia que estava errado. "- Olha, encontrei uns produtos aqui 
moço (dirigindo-se ao colega), quê que faz?" "- Manda liberar, liberar!" Aí 

teve um dia que eu falei assim: "- Peraí, eu não sou funcionário desse 

supermercado não!" Eu tô me sentindo funcionário do comércio, porque eu 
chego, faço a autuação, faço a apreensão e o dono vai lá no depósito e 

retorna prá prateleira depois!" Aí porque eu não tinha conhecimento que 

poderia fazer a apreensão. Eu não tinha encontrado a lei ainda. Depois 
começamos a fazer. [...] e apreendendo e levando pra inutilizar... até chegar 

um ponto tipo hoje, acabou, você chega você tem o respeito, mas pra isso 

teve que acontecer todo esse processo aí, você entendeu? (Neto). 

[...] 
[...] Ele não mexia (o antigo agente do serviço), tipo: - "Ah, não em fulano 

porque ele votou em beltrano e se eu for lá não adianta, ele vai chegar no 

prefeito, o prefeito vai chegar em mim e vai mandar eu desmanchar o que 
fiz". [...] O povo, o pessoal ainda não tem nenhuma cultura né? Não tem 

aquela cultura de que é preciso fazer o trabalho. Tem muita gente que me 

odeia! (risos). [...] É assim, tem gente que gosta do correto e gente que não 
gosta do correto. [...] A partir do momento que foi apertando as coisas é que 

eles começaram a perceber que a vigilância tem um certo valor (Samanta). 

[...] 
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[...] A gente ainda está com um pouco de dificuldade porque a gente vem 
tentando fazer um trabalho educativo com os comércios pra gente primeiro 

dar pra eles conhecimento, mostrar o dever deles né? Como comerciantes, 

entender o quê que é vigilância, o quê que a vigilância quer, às vezes que 

vigilância vem trabalhar como parceira e não como inimiga né? [...] acho 
que fica um pouquinho, fica um pouquinho a desejar na questão das... dos 

serviços nos comércios. A questão de estar fiscalizando mesmo (Lopes). 

[...] 
[...] Igual eu falei: "- Eu tô cansada de dar minha cara a tapa! De ir, passar e 

ver o proprietário pegando o que eu retirei e colocando lá de volta... na 

prateleira. Então pra quê? Desse jeito, eu falei, se for pra funcionar desse 
jeito... eu cheguei e falei (ao prefeito): "- Olha, tá assim e assim e assim, 

gosto do serviço, quero fazer, mas pra funcionar desse jeito, você quer?" "- 

Não, deixa pro próximo. Deixa pro próximo que isso é muito complicado" 

(Maria). 

  

É possível apontar a contradição como aspecto significativo e que permeia o atual 

momento da VISA e a atividade de seus trabalhadores. Ao mesmo tempo em que há um 

visível impedimento à atividade, uma negação do setor, as denúncias ocupam o maior 

percentual das ações realizadas. Também nos pequenos municípios é possível perceber a 

hegemonia dos interesses econômicos sobre direitos coletivos. Por outro lado, há dúvidas 

quanto à dimensão da VISA, tanto por seus agentes quanto pela sociedade. Nesses contextos, 

de baixo desenvolvimento tecnológico, prevalecem noções, quanto ao seu papel, atreladas a 

seus objetos tradicionais, ou seja, muito próximas às características observadas no século 

XIX. Essa realidade permeada de conflitos entre a tradição e as diretrizes do SUS, calcadas 

em direitos coletivos, é um dos aspectos que devem ser considerados nas proposições de 

novas políticas para a VISA.  Ainda que as pactuações intergestores sejam realizadas com a 

participação de seus conselhos representativos e da sociedade civil, os modelos propostos não 

têm conseguido abarcar a complexidade dessas inúmeras realidades. Nas falas dos sujeitos, a 

contradição ganha sua melhor dimensão.   

 

O pessoal, a população. Procuram muito a vigilância né? Já me chamaram 

até pra questão de ratos, já fui. Chamaram agora, semana passada, cavalo, 
então tudo, chama a vigilância! [...] Sei que não é setor meu, tem coisa que 

não é minha, mas como pode causar dano à saúde, igual às crianças, aí eu 

venho e faço o trabalho (Samanta). 
[...] 

[...] Uma briga de vizinho eles chamam o fiscal sanitário: “- Ah, mas o 

vizinho tá jogando lixo no meu quintal!” [...] tudo que acontece - “Ah, 

vigilância sanitária, vigilância sanitária” (Mariano). 
                          [...] 

O pessoal vai na secretaria me procurar porque tem uma cabeça de boi no 

meio da estrada, eles acham que tudo agora é a vigilância sanitária.[...] Eu 
acho que eles estão bem interessados, igual eu falei, hoje em dia eu... pelo 

fato de ser vigilante. "- Ah, em tal lugar tem isso, depois você vai lá dar uma 
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olhada, é desse jeito! Os próprios comerciantes mesmo que seguem à risca a 
vigilância falam pra mim: "- Olha Maria Vitória, você vai em tal lugar 

porque lá tá fazendo isso”.[...] Qualquer coisa que... você jogou um papel no 

chão é a vigilância sanitária entendeu? Eles vão atrás da gente e cobra 

mesmo! [...] As denúncias, a coisa, o que mais denuncia na cidade é animais. 
A criação de animais porque tá perturbando, por causa do mau cheiro, 

sempre isso, intriga de vizinhos mesmo! (Maria Vitória). 

 

 Os relatos acima apontam que há, na sociedade, um movimento de mudança, de maior 

clareza acerca dos direitos sociais e do papel do Estado à sua garantia. Esse processo pode ser 

otimizado com a ampliação e qualificação de equipes de trabalhadores capazes de estabelecer 

laços com as instâncias de controle social, de promover a intersetorialidade e a 

interdisciplinaridade, imprescindíveis ao fortalecimento da Vigilância Sanitária e do seu papel 

junto à sociedade. 

 Um dos aspectos que emerge também nas falas dos sujeitos é que, frente às 

dificuldades e conflitos encontrados, os mesmos utilizam a negociação como rearranjo da 

ação fiscal. Essa conduta – a negociação – adquire forma no termo visita, utilizado em 

substituição ao termo inspeção sanitária, que é quase ausente em alguns relatos: 

 

Tem muita coisa que a gente vai no bom senso mesmo [...] de conversar, de 

mostrar pras pessoas que aquela ação que eles estão cometendo vai 
prejudicar ela mesma [...] a família dela. [...] Se tem que fazer visita no 

comércio eu tiro o dia pra fazer só  visita; por ser um município pequeno, 

você acaba visitando... conseguindo visitar [...] repetir as visitas durante o 

ano (Lopes). 
[...] 

Todo sábado eu vou à feira, passo pra eles, chego na banca, se tiver alguma 

coisa aberta eu falo que não pode, né? Aí eles já estão colocando já, já 
colocam o queijo no saquinho, já põe a rapadura, requeijão... já está cobrindo 

certinho... (Samanta). 

[...] 
Eu to fazendo o básico só, eu visito mercearia, eu vou nos açougues, eu olho 

aquelas... os ofícios que vocês mandam, inutilização, apreensão, é muito 

aquilo, interdição, então o trabalho hoje se resume praticamente a isso, 

visitas e essas coisas, quando vocês mandam (Mariano). 

 

 Quanto às demais ações voltadas à sociedade (presentes no questionário), mais da 

metade dos municípios da Jurisdição e da Micro Araçuaí declaram elaborar materiais 

educativos, enquanto a divulgação de alerta sanitário é realizada por dois terços da Jurisdição  

SRSD e por apenas um terço da Micro Araçuaí.  

Destacamos a importância dessas medidas no desenvolvimento das atividades da 

Vigilância Sanitária. Segundo Dallari (2004, p.18), o conhecimento científico acerca dos 
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riscos que as novas tecnologias oferecem deve ser produzido e divulgado, pois “o adequado 

equilíbrio entre liberdade e igualdade, que deve caracterizar a garantia do direito à saúde, só 

pode ser conseguido quando todos dispuserem das informações necessárias para decidir”. Isso 

envolve os próprios trabalhadores, o setor regulado, usuários e consumidores.  

Vale destacar ainda que as informações apresentadas indicam fragilidades no gênero 

da atividade desenvolvida pelos trabalhadores da VISA. Frente à indefinição de papéis, 

normas, abrangência, responsabilidades, do possível e do impossível, a VISA é fortemente 

marcada pelo estilo de cada trabalhador, por sua subjetividade, pelas estratégias que cada um 

consegue promover em meio à complexidade de seu lugar e de seu tempo (CLOT, 2006). 

  A participação em processos de educação nas ESF e ACS (no questionário enviado), 

está presente em mais da metade da Jurisdição e em menos da metade Microrregião Araçuaí. 

As ações em parceria com outros órgãos e instituições que fazem interface com a VISA são 

realizadas em metade dos municípios da Jurisdição SRSD e da Micro Araçuaí. Ressaltamos 

que o desenvolvimento de ações interdisciplinares e intersetoriais é imprescindível à 

construção do SNVS, visto que a tarefa da Vigilância Sanitária ultrapassa o âmbito setorial.  

No entanto, os trabalhadores declaram ter dificuldades no estabelecimento dessas parcerias, 

especialmente com os profissionais de setores do próprio sistema de saúde: 

 

Nem sempre as pessoas têm como te dar essa atenção ou tem o interesse de 

te dar esse suporte, essa atenção. [...] Dentro do setor de saúde, do serviço de 
saúde é uma área que ela é um pouco incompreendida pelo fato de... daquela 

cultura mesmo que vem... que isso atinge até os profissionais da saúde, as 

pessoas que trabalham, não é só a população, daquela cultura mesmo, de 

centralizar o trabalho curativo, de centralizar na pessoa do médico, né? 
(Lopes).  

[...] 

Eu acredito que vigilância e epidemiologia têm que andar juntos, sempre eu 
falo isso, mas parece que não resolve muito não. [...] Às vezes eu me sinto 

mal por medo de não dar conta, pelo fato de ser uma pessoa sozinha, 

entendeu? (Maria Vitória) 

[...] 
Teve um caso, agora recente, que o número de diarreias estava alto e eu 

mandei análise pra FUNED (Fundação Ezequiel Dias/Laboratório Central-

Belo Horizonte), e deu satisfatório né? Que a gente estava preocupado de ser 
a água, mas eles também... nem eles tiveram assim... aquela coisa de 

pesquisar o quê que ta acontecendo, sabe? Por parte deles... (profissionais do 

PSF) pra eles é... Vigilância Sanitária não faz parte, não funciona. Pra eles é 
só o PSF e o hospital. Vigilância sanitária não... não tem importância, não é 

prioridade. [...] Às vezes acontece... Igual mesmo, um caso de diarreia, de ter 

um número alto em uma comunidade daquela área daquele PSF, eles sabem 

que podem ter a parceria com a vigilância e que tem que informar, eles 
nunca informaram (Maria). 

[...] 
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Eles (colegas de trabalho) vêem a vigilância como (risos)... um problemão 
né? Ninguém quer. Ninguém quer, entendeu, ninguém quer mesmo 

(Samanta). 

 

 É possível observar afirmações reiteradas sobre o isolamento e a pouca 

importância da VISA no contexto das Secretarias Municipais. Uma das prováveis razões 

apontadas por um dos sujeitos é o acúmulo de tarefas: “[...] Eu acho que com outros, outros 

profissionais da saúde nem sempre é tão simples, até por causa da... sei lá... da agenda cheia, 

do dia-a-dia” (Lopes). 

Emerge ainda questões acerca do envolvimento privilegiado dos profissionais de saúde 

com as ações de assistência e a fraca articulação entre os setores, conforme preconizado na 

Portaria GM/MS 3.252/2009. Essa desarticulação pode representar, efetivamente, um grande 

dificultador não apenas à realização de ações conjuntas, mas às demais ações planejadas. 

Voltando ao gênero da atividade (CLOT, 2006), indagamos qual a possibilidade têm nossos 

trabalhadores de o constituírem, de expressarem sua identidade como agentes de saúde, na 

ausência de pares e de parceiros que requisitem e legitimem seu papel?  

A despeito das condições acima relatadas, podemos perceber indícios de aproximação 

entre os campos da Vigilância em Saúde
46

, com avaliação positiva, no relato de uma 

trabalhadora: 

 

Emerson (Coordenador de Epidemiologia) sempre participa comigo das 

reuniões, nós participamos em Araçuaí, então a gente trabalha junto, né? [...] 

Nas ações que eu faço, sempre Emerson ele ta junto, e a gente passa um pro 

outro o quê que ta sendo feito, entendeu? Dentro da vigilância, dentro da 
epidemiologia, o quê que a gente pode melhorar, o quê que a gente não pode 

melhorar [...] é positivo por isso, porque a gente tem aquela... a pessoa que 

ta, vamos dizer, apoiando o trabalho da gente (Samanta). 

 

Quanto às ações intersetoriais, algumas parcerias são apontadas como estratégias 

importantes para o desempenho das ações: 

 

[...] Eu tenho utilizado muito ali o setor de tributos... fiscal de posturas, eu 

costumo utilizar o Ministério Público demais, é um dos grandes parceiros. 

Secretário da Agricultura. Às vezes tem uma parte que é competência deles e 

                                                             
46 Os núcleos de VISA e Epidemiologia da SRSD realizaram, entre 2010 e 2012, um projeto de Implementação 
dos Programas de Monitorização das Doenças Diarreicas Agudas (MDDA) e de Vigilância Epidemiológica das 

Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (VE-DTA), em parceria com a Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri. O projeto foi aprovado pelo Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-

Saúde), e realizou três capacitações conjuntas com profissionais da VISA e Epidemiologia dos municípios. A 

aproximação, nesse caso, foi atribuída ao projeto.   
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minha, às vezes tem uma parte que tem que estar os dois, às vezes a gente 
vai estar trabalhando... já tem feito isso também (Neto). 

[...] 

[...] Tem a parceria com o pessoal da prefeitura, o rapaz que emite os alvarás 

de localização, do funcionamento. [...] Fiz a parceria com o promotor. Na 
verdade eu nem estive lá, eu liguei pra ele. E teve uma época que tinha um 

promotor lá que estava cobrando, cobrou as ações da vigilância. Foi na 

época que eu não estava. Mantive (o contato) (Samanta). 
  

 

 É importante salientar que essas parcerias são realizadas por trabalhadores que já 

atuam há mais tempo nos serviços, o que reafirma a importância da continuidade dos 

trabalhadores nos serviços para o fortalecimento de sua atividade de trabalho.  

 

Tabela 5.  Equipamentos e materiais dos Serviços Municipais de Vigilância Sanitária (VISA), 

segundo as variáveis: mesa de escritório com cadeira, armário para guarda de documentos, impressos 

para ações fiscais, computador, acesso à internet, termômetro digital, caixa térmica de poliuretano, 
freezer e/ou geladeira, máquina fotográfica, fita de interdição, EPI (avental, máscara, touca e luvas), 

invólucro para coleta de amostras e lacres, veículo específico para o setor e material de escritório (fita 

crepe, grampeador, tesoura, etc.), por Microrregião de Saúde Araçuaí e Jurisdição SRSD. Diamantina, 
2012. Valores absolutos e relativos.  

Variáveis Microrregião Araçuaí Jurisdição SRSD 

 n % N % 

Mesa de escritório com cadeira     

Sim 6 100,0 24 100,0 

Não 0     0,0   0     0,0 

Armário para guarda de documentos     

Sim 6 100,0 21 87,5 

Não 0     0,0   3 12,5 

Impressos para ações fiscais     

Sim 6 100,0 21 87,5 

Não 0     0,0   3 12,5 

Computador     

Sim 5 83,3 22 91,7 

Não 1 16,7   2   8,3 

Acesso à internet     

Sim 4 66,7 19 79,2 

Não 2 33,3   5 20,8 



110 

 

Termômetro digital     

Sim 3 50,0 10 41,7 

Não  3 50,0 14 58,3 

Caixa térmica de poliuretano     

Sim 3 50,0 11 45,8 

Não 3 50,0 13 54,2 

Freezer e/ou geladeira     

Sim 2 66,7  5 20,8 

Não 4 33,3 19 79,2 

Máquina fotográfica     

Sim 3 50,0  9 37,5 

Não 3 50,0 15 62,5 

Fita de interdição     

Sim 2 33,3  5 20,8 

Não 4 66,7 19 79,2 

EPI     

Sim 2 33,3 15 62,5 

Não 4 66,7  9 37,5 

Invólucros para coleta de amostras e lacres     

Sim 0    0,0       7 29,2 

Não 6 100,0 17 70,8 

Veículo específico para o setor     

Sim 1 16,7  5 20,8 

Não 5 83,3 19 79,2 

Material de escritório     

Sim 5 83,3 22 91,7 

Não 1 16,7  2   8,3 

Fonte: Dados coletados pela autora. 

 

Apresentamos, na Tabela 5, os indicadores relativos aos recursos materiais dos 

serviços de VISA, agrupados segundo as variáveis: mesa/ cadeira de escritório, armário para 

guarda de documentos, impressos para ações fiscais, computador, acesso à internet, 

termômetro digital, caixa térmica de poliuretano, freezer e/ou geladeira, máquina fotográfica, 
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fita de interdição, equipamentos de proteção individual (EPI - avental, máscara, touca e 

luvas), invólucro para coleta de amostras e lacres, veículo específico para o setor e material de 

escritório (fita crepe, grampeador, tesoura, etc.). Essas variáveis foram selecionadas com base 

nas principais ações a serem desenvolvidas pelos serviços.  

O que chama a atenção nas informações acima descritas é o fato de que, no geral, o 

maior percentual de insumos para o desenvolvimento das atividades é verificado sobre os 

objetos que são de uso comum aos demais setores e atividades do sistema, como mesa e 

cadeira, armário, computador, acesso à internet e material de escritório. Tanto na Jurisdição 

SRSD quanto na Micro Araçuaí, mais da metade dos municípios possuem estes insumos.  

À exceção dos impressos para ações fiscais, objetos mais usuais em ações cotidianas 

da Vigilância Sanitária, como termômetro digital, máquina fotográfica, equipamentos de 

proteção individual (EPI - avental, máscara, touca e luvas), invólucro para coleta de amostras 

e lacres, fita de interdição, etc., têm percentuais menores na Jurisdição SRSD e na Micro 

Araçuaí. Os dados reforçam os indícios do uso de recursos da VISA em outras áreas dos 

Sistemas Municipais de Saúde, em detrimento das demandas do setor. A presença de mesa e 

cadeira em 100% dos municípios e a ausência dos demais recursos conduz à ideia de um lugar 

que é, ao mesmo tempo, um não-lugar:  

 

Os equipamentos eu esqueci de falar também. Que eu sempre vejo né? 

Exigência... um computador, luva, termômetro, então eu acho que deixa um 
pouquinho a desejar (Maria Vitória). 

[...] 

[...] Teve o curso lá que eu perdi por causa de diária, o secretário falou 
comigo: "- Se você quiser ir por conta você vai, porque não tem diária". 

Rosélia: E o dinheiro da vigilância sanitária? Mariano: Ninguém sabe pra 

onde vai...Não, não sei nada. 

 

 

A questão do veículo é um dos nós críticos, conferindo certo imobilismo às ações, 

conforme relatado pelos trabalhadores: 

 

Falta recurso, carro, por exemplo, entendeu? Então eu deixei lá, estou sem 

fazer o serviço porque...não tem veículo. Então eu já cansei de pedir, então 
vai ficar parado. E eu falei com a nova secretária lá agora: "- O serviço está 

parado [...] e eu, enquanto não tiver um veículo na porta eu não vou fazer!” 

Porque tem o costume demais, Rosélia, de você fazer o serviço, né? É... você 

fazer de tudo, às vezes você vai a pé, você vai, faz, né? Correto, e ficar por 
isso mesmo! Só que aí agora não, falei:  "- Enquanto não tiver um carro na 

porta eu não vou!" (Samanta). 

[...] 
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[...] o que falta não é só... né? Às vezes falta um veículo [...] eu não tinha veículo, eu 

tava usando o quê? Usando o meu veículo, particular e tal pra fazer... (o trabalho) 

(Neto). 
[...] 

Principalmente nessa questão de... imposição de respeito, imposição de 

respeito.[...] porque quando você chega pra abordar com o respaldo do 

estado ou com uma autoridade mesmo municipal é... o atendimento é outro, 
a recepção é outra. Assim, o respeito pela sua pessoa, pelo seu trabalho ali é 

outro. Então nessa questão também. De impor respeito. Realmente se o 

município te deixa naquela condição pra trabalhar, o povo te vê naquela 

condição, começa a te ver naquela condição, ele se sente acima de você 
(Lopes).  

 

Podemos afirmar que há obstáculos visíveis e outros mais sutis à operacionalização 

dos serviços de VISA. É interessante observar o veículo como representação de poder e 

respeito perante a sociedade, porém é inegável sua necessidade nos serviços, visto que um 

grande contingente das ações é realizado em ambiente externo ao escritório. Essa redução no 

poder de agir dos trabalhadores é explicitada por Campos (2007, p. 14) nos termos: “há várias 

modalidades de exploração do trabalho. Essa possibilidade de exploração ocorre pela 

diminuição do poder do trabalhador em seu próprio processo de trabalhar”. Desse modo, é 

possível afirmar que as políticas públicas, se têm tentado apreender em normas, a diversidade 

e as particularidades do SUS em seus variados contextos sociais, ainda não são capazes de 

garantir meios e instrumentos à sua efetivação. 

A Programação Anual de Vigilância Sanitária (referente ao ano de 2011)
47

, tem seus 

indicadores agrupados segundo as variáveis: existência ou não da programação, profissionais 

responsáveis por sua elaboração, principais motivos para a não elaboração da programação 

(em caso negativo), e modelo/base utilizada para a elaboração (Tabela 6).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
47 As Programações Anuais devem ser aprovadas pelos Conselhos Municipais de Saúde (CMS) e pela Comissão 

Intergestores Regional CIR) , que são instâncias de controle social e de pactuação das políticas do SUS, 

respectivamente. Essa programação deve ser agregada ao Plano Municipal de Saúde e sua execução deve constar 

no Relatório Anual de Gestão (RAG), também aprovado por estas e referendadas por instâncias superiores de 

gestão do SUS. Podemos observar que no plano normativo, o SUS conta com meios de acompanhamento e 

avaliação de sua operacionalização. 
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Tabela 6.  Programação Anual dos Serviços Municipais de Vigilância Sanitária (VISA), segundo as 
variáveis: programação anual de VISA, profissionais que participaram da elaboração, motivos para 

não elaboração da programação e modelo-base de elaboração da programação, por Microrregião de 

Saúde Araçuaí e Jurisdição SRSD. Diamantina, 2012. Valores absolutos e relativos.  

Variáveis Microrregião 

Araçuaí 

Jurisdição SRSD 

 n % N % 

Programação Anual de VISA elaborada     

Sim 6 100,0 22 91,7 

Não 0    0,0  2   8,3 

Profissionais que participaram da elaboração*     

Enfermeiro VISA 0   0,0 1   4,5 

Fiscal 2 33,3 7 31,8 

Fiscal e Coordenador APS 0   0,0 2   9,1 

Fiscal e Coordenador Epidemiologia 1 16,7 2   9,1 

Fiscal e Diretor CS 1 16,7 1   4,5 

Fiscal e Secretário 0   0,0 4  18,2 

Fiscal e Secretário CMS 0   0,0 1    4,5 

Fiscal, Secretário, Coord. Epidemiologia e Enfermeiro 1 16,7 1    4,5 

Fiscal, Secretário, Coord. Epidem., Enfermeiro e CMS 0   0,0 1    4,5 

Fiscal, Secretário e Digitador 0   0,0 1    4,5 

Secretário e Enfermeiro 1 16,7 1    4,5 

Motivos para não elaboração a Programação**     

Falta de conhecimento técnico 0   0,0 1 100,0 

Modelo-base de elaboração da Programação     

Modelo NUVISA/SRSD 3 50,0  9 37,5 

Modelo NUVISA/SRSD, SMS 0   0,0  1   4,2 

Modelo NUVISA/SRSD, SMS e comunidade 2 33,3 10 41,6 

Modelo NUVISA/SRSD e outros 0   0,0  1   4,2 

Modelo NUVISA e demanda da comunidade 1 16,7  3 12,5 

*Excluídos 2 municípios, que não responderam, da Jurisdição SRSD; **Dentre os 2 municípios que não realizaram 

Programação Anual de VISA, sendo que 1 da Jurisdição SRSD não respondeu. Fonte: Dados coletados pela autora. 
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Observamos que na Jurisdição SRSD, a quase totalidade dos municípios elaborou suas 

programações, sendo que na Micro Araçuaí, a ação foi realizada por todos os municípios. É 

importante ressaltar que a ausência das programações implica no não recebimento do 

componente estratégico da Portaria GM/MS 1.106/2010. Assim, é possível afirmar que há 

certa preocupação com a formalização dos acordos para habilitação ao recebimento dos 

recursos. Isto pode ser percebido também pela participação dos Secretários Municipais de 

Saúde e técnicos de outros setores na elaboração das mesmas, em mais da metade dos 

municípios da Jurisdição SRSD e da Micro Araçuaí.  

Quanto à base de orientação para elaboração das programações, vale destacar as 

demandas oriundas da população, presentes em mais da metade da Jurisdição da SRSD e 

metade dos municípios da Micro Araçuaí. Entretanto, como descrito anteriormente, a relação 

entre esta e os serviços ainda é marcada por conflitos e contradição, fato que pode ser 

compreendido pela própria natureza das ações de VISA, que contraria interesses privados:  

 

Eu acho que o que dificulta bastante, primeiramente é o costume da própria 

população [...] têm pessoas que oferecem resistência de propósito. Então eu 

acho que é aí que a gente encontra dificuldade” (Lopes). 
[...] 

Eles até recebem a gente bem e tudo, mas com aquele receio pelo fato de 

achar que a gente está lá pra prejudicar [...] Ou é política, ou é perseguição, 
sempre os mesmos motivos sabe? (Maria Vitória).  

 

 

A Tabela 7 apresenta os indicadores de execução da Programação Anual de Ações da 

VISA, agregados segundo as variáveis: cadastro em comércio de alimentos, inspeção em 

serviços e alimentação
48

, alvará em serviços de alimentação, laudos de análise laboratorial do 

PMA
49

 (Programa de Monitoramento de Alimentos) recebidos, fiscalização de produtos 

                                                             
48 Os serviços de alimentação englobam estabelecimentos que fornecem refeições prontas para o consumo, e são 

regulados pela Resolução RDC - ANVISA nº 216/2004. O comércio de alimentos é formada pela rede de 

comercialização de alimentos in natura, alimentos processados ou semiprocessados. 

 
49 A ANVISA descentraliza a estados e municípios do país, programas de monitoramento da qualidade de 

alimentos (análises microbiológicas, resíduos de agrotóxicos, resíduos de produtos veterinários, etc.). O papel 

dos municípios é realizar coletas de amostras dos alimentos que serão analisados e encaminhar aos laboratórios 

centrais para realização das análises. Em Minas Gerais, as análises cabem ao Instituto Otávio Magalhães da 

Fundação Ezequiel Dias (IOM/FUNED).  Os critérios são previstos em legislação específica e as coletas são 

pactuadas entre o estado e os municípios, e realizadas pelos serviços de VISA. Os resultados das análises são 

emitidos em laudos pelo IOM/FUNED. Os resultados anuais dos programas são divulgados pela ANVISA nos 

meios de comunicação de massa, e no sítio www.anvisa.gov.br. 
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fumígenos, atividades educativas sobre dengue e atividades educativas com relação ao 

consumo de sódio, açúcares e gorduras para o setor regulado e população
50

.  

 

Tabela 7.  Procedimentos da Programação Anual de VISA, segundo as variáveis: cadastro em serviços 

de alimentação, inspeção sanitária em serviços de alimentação, alvará em serviços de alimentação, 

laudo de análise laboratorial do Programa de Monitoramento de Alimentos (PMA) recebidos pela 

VISA, fiscalização de uso de produtos fumígenos, atividades educativas sobre a temática da dengue, 

atividades educativas sobre consumo de sódio, açúcares e gorduras, por Microrregião de Saúde 

Araçuaí e Jurisdição SRSD. Diamantina, 2012. Valores absolutos e relativos. 

 
*Excluído 1 município, que não respondeu, da Microrregião Araçuaí. Fonte: Dados coletados pela autora. 
Códigos das ações: PNR: programada e não realizada / PR: programada e realizada / PE: programada e realizada em parte / 

NPR: não programada e realizada / NPE: não programada e realizada em parte / NNR: não programado e não realizado. 

 

Observamos na Tabela 7 que o cadastro de comércio de alimentos foi programado em 

todos os municípios da Jurisdição SRSD e da Micro Araçuaí. Porém pouco mais da metade da 

Jurisdição realizou integralmente o cadastro e na Micro Araçuaí o percentual de realização 

integral ficou abaixo da metade.  

As inspeções em serviços de alimentação foram programadas por vinte e três 

municípios da Jurisdição SRSD e cinco dos seis municípios da Micro Araçuaí, ou seja, quase 

a totalidade, sendo que na Jurisdição, onze realizaram e sete realizaram em parte a ação. Na 

Micro Araçuaí um realizou o programado e três realizaram em parte. Quanto ao licenciamento 

sanitário, quinze dos vinte e quatro municípios da Jurisdição programaram e apenas seis 

                                                             
50 A fiscalização de produtos fumígenos, atividades educativas com relação ao consumo de sódio, açúcares e 

gorduras para o setor regulado e população foram incluídas nas pactuações intergestores, em conformidade com 

as diretrizes da Política Nacional de Promoção à Saúde. As atividades educativas sobre dengue atendem às 

orientações da Portaria 3.252/2009, que prevê ações conjuntas de setores da Vigilância em Saúde para  

enfrentamento de agravos e emergências em saúde pública.  
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realizaram integralmente a ação. Na Micro Araçuaí apenas dois municípios planejaram a ação 

e apenas um a realizou integralmente. As atividades educativas sobre a temática da dengue 

têm o terceiro maior percentual de ações programadas e realizadas na Jurisdição SRSD e o 

segundo da Micro Araçuaí.  

Destacamos nos dados acima que as ações de fiscalização de uso de produtos 

fumígenos e as atividades educativas sobre consumo de sódio, açúcares e gorduras foram 

programadas por menos da metade dos municípios da Jurisdição SRSD, e menos de um terço 

a executou. Na Micro Araçuaí, um terço dos municípios programou, mas apenas metade 

realizou integralmente a ação.  

 Essas informações corroboram os depoimentos dos trabalhadores, em relação à 

incipiência dos serviços e as dificuldades inerentes ao cumprimento das ações programadas. 

   

Aquele plano na verdade, se eu for falar pra você, o primeiro plano de 2009, 
ele... até hoje ele não foi concluído [...] Não foi feito inspeções [...] As 

inspeções nós não fizemos porque é...uma das dificuldades, é a falta de 

pessoal (Mariano). 

 

Relativo aos laudos de análise previstos no Programa de Monitoramento de Alimentos 

recebidos pela VISA, é oportuno destacar os baixos percentuais de programação e realização, 

tanto na Jurisdição SRSD quanto na Microrregião Araçuaí. A esse respeito, algumas 

considerações são oportunas: nos municípios de pequeno porte, como são os pertencentes à 

Jurisdição SRSD e particularmente à Micro Araçuaí, os estoques de produtos no comércio 

costumam ser pequenos – fato que dificulta a coleta das amostras. Como a quantidade 

amostral requerida para a análise laboratorial deve ter as mesmas características (tipo, marca, 

lote, etc.), muitas vezes a amostra não é encontrada no comércio. Nesta pesquisa, não 

investigamos as razões para o não cumprimento desta ação, porém essa é uma das 

justificativas que é dada ao NUVISA/SRSD para a não realização das coletas de alimentos, e 

que pode justificar, em parte, os resultados encontrados. Podemos apontar, a partir dessas 

informações, certo distanciamento entre as possibilidades dadas pelos programas oficiais – de 

alta relevância como os programas de monitoramento de alimentos – e as peculiaridades do 

território de atuação dos nossos trabalhadores.  

Ressaltamos ainda o fato de que os programas de monitoramento de alimentos, até o 

presente momento, não incluem os produtos de fabricação comunitária, artesanal ou da 

agricultura familiar. Estes, comumente, não apresentam as especificações de embalagem e 

rotulagem necessárias às ações fiscais e o Programa não prevê análises de orientação. Assim, 
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se de um lado os pequenos produtores são protegidos de padrões normativos vigentes 

(aplicáveis muitas vezes apenas às grandes indústrias), por outro persistem lacunas na 

realização do monitoramento de tais produtos, cujas ações poderiam contribuir para a 

melhoria nos seus padrões de qualidade.  

Voltando à discussão do conjunto das informações da Tabela 7, gostaríamos de 

salientar: de todas as ações programadas e realizadas, entre os municípios pertencentes à 

Jurisdição SRSD, o cadastro de comércio de alimentos foi o que obteve o maior percentual. Já 

para a Micro Araçuaí, entre as ações programadas e realizadas, o maior percentual foi 

encontrado para as atividades educativas com a temática da dengue. No primeiro caso, trata-se 

de ação imprescindível ao planejamento, mas de menor impacto no conjunto da programação. 

No segundo, no âmbito das competências, a atividade está subordinada ao setor de 

Epidemiologia, sendo realizada pelos agentes de endemias. A parceria com esses agentes tem 

sido um dos facilitadores das ações de VISA nos municípios. Isto vem reforçar as teses que 

apontam a necessidade da implementação de modelos de Vigilância em Saúde que 

contribuam para a superação da fragmentação das ações de promoção e proteção da saúde, à 

luz das especificidades locais (AITH e DALLARI, 2009; PAIM, 2008; LUCCHESI, 2008a). 

Podemos afirmar ainda que essa aproximação, confrontada ao leque de informações 

produzidas pelos trabalhadores, representa uma possibilidade à atuação profissional, em meio 

às dificuldades dos serviços. Esta aproximação tem sido uma das soluções vislumbradas pelos 

agentes na busca de seu poder de agir; sinônimo de lutas pelo trabalho como função 

psicológica, como atividade para si mesmo e para o mundo (CLOT, 2006).  

Prosseguindo as análises, observamos na Tabela 8 os resultados relativos às inspeções 

sanitárias programadas e realizadas pelos municípios, segundo as variáveis: comércio de 

alimentos, comércio de medicamentos, óticas, estabelecimentos de artigos médico-

hospitalares, clínicas de fisioterapia, consultórios médicos e outros,                              

estabelecimentos de estética, estabelecimentos de massagem, estabelecimentos de ensino, 

academia de ginástica, clubes recreativos, cemitério e necrotério, terreno baldio, 

estabelecimentos de hospedagem, estação rodoviária, mercado municipal, Institutos de Longa 

Permanência para Idosos (ILPI)/asilos e pocilgas. 
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Tabela 8.  Inspeções programadas e realizadas, segundo as variáveis: comércio de alimentos, 
comércio de medicamentos, óticas, estabelecimentos de artigos médico-hospitalares, clínicas de 

fisioterapia, consultórios de assistência à saúde, estabelecimentos de estética, estabelecimentos de 

massagem, estabelecimentos de ensino, academia de ginástica, clubes recreativos, cemitério e 

necrotério, terreno baldio, estabelecimentos de hospedagem, estação rodoviária, mercado municipal, 
ILPI/asilos, pocilgas, por Microrregião de Saúde Araçuaí e Jurisdição SRSD. Diamantina, 2012. 

Valores absolutos e relativos.  
 

.  

 
*Excluído 1 município, que não respondeu, da Microrregião Araçuaí; **Excluídos 3 municípios, que não responderam, 
sendo 2 da Microrregião Araçuaí e 1 do restante da Jurisdição SRSD; ***Excluídos 21 municípios, que não responderam, 
sendo 4 da Microrregião Araçuaí e 17 do restante da Jurisdição SRSD; ****Excluídos 2 municípios, que não responderam, 
sendo 1 da Microrregião Araçuaí e 1 do restante da Jurisdição SRSD; *****Excluído 1 município, que não respondeu, do 
restante da Jurisdição SRSD; ******Excluídos 3 municípios, que não responderam, sendo 1 da Microrregião Araçuaí e 2 do 
restante da Jurisdição SRSD. Fonte: Dados coletados pela autora. 
Códigos das ações: PNR: programada e não realizada / PR: programada e realizada / PE: programada e realizada em parte / 

NPR: não programada e realizada / NPE: não programada e realizada em parte / NNR: não programado e não realizado. 

 

 

Do total de municípios pertencentes à Jurisdição SRSD, chama a atenção o fato de 

menos de um terço dos municípios ter programado e realizado ações de inspeção em 

comércios de alimentos, uma vez que esta é uma das áreas que, tradicionalmente, mais 

demandam ações no nível municipal. No caso da Micro Araçuaí, todos os municípios 

planejaram a ação, porém apenas um a realizou integralmente.  

Quanto às inspeções em comércio de medicamentos, na Jurisdição SRSD mais da 

metade dos municípios não programaram nem executaram esta ação, enquanto na Micro 

Araçuaí, nenhum município programou, embora um declara tê-la realizado sem programação 

prévia. Podemos apontar que, na ausência dessas ações nos municípios, as tarefas recaem 
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sobre a equipe da VISA/SRSD, que assume o papel regulador em relação ao comércio de 

medicamentos (farmácias, drogarias e postos de medicamentos), na maioria dos municípios 

que compõem a Jurisdição SRSD. Salientamos ainda o fato de ser este um setor em crescente 

expansão na região e em todo o país
51

.  

Destacamos ainda alguns aspectos da Tabela 8: observamos que em relação às  

inspeções em estabelecimentos de artigos médico-hospitalares, clínicas de fisioterapia, 

Institutos de Longa Permanência para Idosos (ILPI)/asilos, estabelecimentos de massagem, 

academias de ginástica, clubes recreativos e estação rodoviária, a maioria dos municípios 

pertencentes à Jurisdição SRSD não programou nem realizou estas ações – o que pode ser 

explicado pela ausência e/ou o reduzido número de tais estabelecimentos nos mesmos.  

Quanto aos estabelecimentos de estética (salões de beleza, manicures, pedicures, 

saunas, barbearias, piercings, tatuagens, etc.), observamos que as inspeções foram 

programadas e realizadas em menos de dois terços dos municípios da Jurisdição SRSD e que 

apenas um município da Micro Araçuaí a programou e realizou. Gostaríamos de chamar a 

atenção para o alerta que o Ministério da Saúde vem fazendo acerca dos riscos que esses 

estabelecimentos, bem como os estabelecimentos de saúde e outros, oferecem para a 

transmissão das hepatites virais, cujos níveis vêm crescendo no país (BRASIL, s/d). É papel 

da VISA colaborar na redução do problema, inspecionando as condições dos estabelecimentos 

e prestando orientações à população e aos profissionais que prestam os serviços.  

Outras variáveis da Tabela 8 merecem destaque: é possível observar que os 

percentuais de ações programadas e realizadas no conjunto dos municípios, não ultrapassam 

os 50,0% (à exceção das pocilgas, que foram programadas por apenas três municípios). 

Observamos que o maior percentual do cumprimento da programação para a Jurisdição SRSD 

foi para terrenos baldios, ficando o comércio de alimentos em segundo lugar. Já para a 

Microrregião Araçuaí, o maior percentual de realização foi encontrado para as inspeções em 

ILPI, seguido de terrenos baldios. Ressaltamos que, no caso de ILPI, conforme já informado, 

nem todos os municípios contam com este estabelecimento e, no caso da Micro Araçuaí, há 

apenas uma unidade em cada município. As informações acima apontam para o nível de 

desempenho dos serviços municipais de Vigilância Sanitária. Chamamos a atenção ainda para 

os altos percentuais verificados para inspeções não programadas. Ainda que nessa pesquisa 

não tenhamos nos ocupado em mensurar o tipo e a quantidade de estabelecimentos 

                                                             
51 O Programa de Fortalecimento da Vigilância em Saúde descentralizou o controle do comércio de 

medicamentos (drogarias) aos municípios a partir de 2013, mediante capacitação de seus técnicos pelo 

NUVISA/SRSD. Ainda não é possível mensurar os desdobramentos dessas ações. 
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cadastrados nos serviços municipais, podemos afirmar que os resultados indicam duas 

situações distintas: o baixo volume de alguns serviços na região, com é o caso de artigos 

médico-hospitalares, casa de massagens, óticas, rodoviárias e outros, como também 

demonstram  a capacidade real da VISA em responder à demanda oriunda da circulação de 

produtos e serviços existentes no território da Jurisdição SRSD.  

É necessário ressaltar que o controle sanitário implica responsabilidade pública, ou 

seja, do Estado, de prestadores de serviços e produtores, bem como da população 

consumidora. Entretanto, face à gama de conflitos e interesses inerentes às relações produção-

consumo, o papel do Estado deve ser desempenhado com eficiência e eficácia, condição 

pouco visível nos serviços de VISA municipais, conforme apontam as informações da Tabela 

8. Condições cuja explicação pode ser buscada nos relatos de seus trabalhadores: “É 

extremamente difícil, a pior coisa que tem é você entrar no comércio sozinho pra fazer uma 

ação. A pior coisa que tem” (Lopes). Ao mesmo tempo, podemos apontar ainda, como 

sintoma do permanente conflito que permeia a atividade na VISA, relatos que explicitam a 

satisfação provocada pelas possibilidades de ação ou pelo reconhecimento, contrapondo-se ao 

medo, insatisfação e insegurança: 

 

Quando a gente consegue obter resultados a gente se sente bem, a gente 

sente que a gente está evoluindo, a gente sente que a gente está fazendo a 
diferença, mas quando às vezes você tenta uma ação ou é que... você se 

depara com uma sequência de insucessos, vamos dizer assim, na verdade dá 

um desânimo (Lopes). 

 

Diante do exposto, reiteramos a importância de se levar em conta, nas proposições e 

políticas públicas, tanto as condições concretas dos serviços quanto os sentimentos, o caráter 

subjetivo que permeia as atividades de trabalho na Vigilância Sanitária. Na acepção de 

Gonçalves,  

 

Ao falar de políticas públicas, falamos de relações sociais em situações 

diversas; ocupação e convivência nos espaços públicos; adesão de indivíduos 
a orientações gerais de comportamento; expressão, identificação, 

problematização e transformação de demandas; participação de indivíduos 

em diferentes contextos; decisões coletivas; adequação de linguagem e 
procedimentos de intervenção a populações diversas; estruturação de grupos 

e movimentos; dinâmicas de relações entre indivíduos, grupos, movimentos 

e poder púbico (GONÇALVES, 2010, p. 32).  
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 Finalmente, destacamos que uma maior atenção à totalidade dos aspectos envolvidos 

na atividade de trabalho da Vigilância Sanitária (e do SUS) pode ser o começo de um 

caminho rumo a políticas e programas mais resolutivos e menos excludentes.  

 O questionário apresentado aos sujeitos de pesquisa (Apêndice A) constou ainda de 

três perguntas abertas, que foram formuladas com vistas a complementar as informações 

sobre a atividade de trabalho dos técnicos de VISA nos municípios pertencentes à Jurisdição 

SRSD: condições existentes que facilitaram a execução das Programações Anuais de VISA, 

principais estratégias utilizadas para a superação dos entraves que dificultaram sua execução e 

os motivos que inviabilizaram as ações. 

 As respostas apresentadas com maior frequência pelos trabalhadores, como condições 

facilitadoras ao desenvolvimento das ações de VISA para a Jurisdição SRSD foram: parceria 

ou apoio de outros profissionais; apoio do gestor e presença de veículo, recursos materiais e 

recursos humanos (com treinamento e capacitação). Quanto à Micro Araçuaí, observamos os 

seguintes resultados: parceria ou apoio de outros profissionais; apoio do gestor, presença de 

veículo e ações educativas; ações dependentes apenas de um fiscal e parceria da sociedade. 

 Quanto às estratégias adotadas para superação dos entraves, na Jurisdição SRSD foram 

apresentadas: ações educativas (inclui divulgar e conscientizar a população); 

transporte/veículos (incluindo pedir emprestado) e facilidade de ir a pé (pequenas distâncias); 

participação em capacitações e treinamentos; boa vontade de outros profissionais e utilização 

da legislação. Os resultados encontrados para a Micro Araçuaí foram: ações educativas e 

apoio, parceria ou boa vontade de profissionais diversos; transporte/veículos (incluindo pedir 

emprestado) e facilidade de ir a pé (pequenas distâncias); falta de legislação para agir; 

interferência política na execução das ações; confronto por ser morador do município e 

dificuldades com comerciantes. 

 Os motivos citados como inviabilizadores das ações de VISA na Jurisdição SRSD 

foram: falta de recursos humano; falta de equipamentos e recursos materiais; falta de veículo; 

falta ou déficit na legislação vigente e recursos humanos não capacitados ou pouco 

capacitados. Para a Micro Araçuaí: falta de recursos humanos; falta de veículo e falta ou 

déficit na legislação vigente; recursos humanos não capacitados ou pouco capacitados e falta 

de equipamentos e recursos materiais.  

Podemos observar nas informações acima que tanto na Jurisdição SRSD quanto na 

Micro Araçuaí, as condições facilitadoras e os dificultadores apontados para o cumprimento 

das programações de VISA, bem como as estratégias utilizadas para superação desses 

entraves, são baseados na busca de diálogo, parcerias, apoio, articulação, reconhecimento e 
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legitimidade, o que pode ser percebido nos termos: “parceria ou apoio de outros 

profissionais”, “apoio do gestor”, “ações educativas”, “boa vontade de outros profissionais”, 

“veículo emprestado” ou “falta de RH”, que se sobressaem nas informações. Os resultados 

apresentados, somados aos depoimentos dos sujeitos, mostra um cenário marcado pela 

dialética presença/ausência. A VISA é presente nas políticas de saúde, nas pactuações, 

acordos intergestores e na mídia nacional. Suas condições objetivas, entretanto, se configuram 

em um conjunto de ausências: recursos humanos, materiais, financeiros e operacionais. Por 

outro lado, o poder da VISA, ou o poder de polícia, que confere ao agente o dever de interferir 

em processos que ofereçam ameaças à saúde, é um universo de interdições à ação e 

impedimentos à sua utilização. Entretanto, foi possível entrever, nos relatos, que a expectativa 

de solucionar problemas concretos detectados, aliado à necessidade de trabalho como meio de 

vida, é tido como fator de inserção e permanência dos trabalhadores nos serviços: 

 

O pessoal denunciava e ele não ia. Ele era muito assim, muito devagar, 

muito tranquilo o rapaz (antigo fiscal) [...] E eu sempre falava: "- Ah, se eu 
estivesse no seu lugar você ia ver o quê que eu ia fazer!". Acabou eu ficando 

no lugar dele né? Achei por bem, pelo bem do município, falei: "- Vou 

fazer", e até hoje eu tô na vigilância (Samanta). 
[...] 

[...] A gente que é funcionário, que trabalha com o povo, que frequenta 

casas, que frequenta outras áreas da cidade, por exemplo, onde se descarta 

lixo você vê a forma que é coletado o lixo [...] você às vezes consegue 
presenciar alguns detalhes que podem ser resolvidos [...] Às vezes você via o 

problema mas você não tinha autonomia o suficiente pra tentar intervir, 

tentar resolver, e na vigilância sanitária... É... Esse acesso ele é mais 
facilitado porque o próprio cargo, o próprio serviço já te... te oferece essa 

condição, te baseia, te dá uma base pra isso, uma base legal [...] na verdade o 

que mais me motivou foi isso (Lopes). 

 

 Diante do exposto, ressaltamos que a VISA, a nosso ver, deve ser compreendida na 

sua historicidade, no movimento dialético que permeia a realidade concreta, mediada por 

interesses e conflitos. Reconhecer o componente histórico e subjetivo deste fenômeno na 

Jurisdição SRSD e na Microrregião Araçuaí significa assumir o desafio de se estabelecer um 

diálogo onde os trabalhadores e a sociedade (sujeitos concretos) se reconheçam, na busca de 

propostas e soluções. Torna-se necessário, mediante as informações produzidas por nossos 

sujeitos, repensar propostas, diretrizes e modos de operar. Para estes, a VISA, como política 

de saúde, ainda tem privilegiado a doença. Esse estado aparece, muitas vezes, como 

desânimo, culpa, preocupação, receio, etc.: 
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[...] pela experiência no geral, que eu tive, eu acho que isso aí vai acontecer 
onde o prefeito deixar mesmo! Vai acontecer onde o prefeito deixar! Se ele 

bater o pé que não faz, não faz! E ele não vai bater o pé, mas ele vai te 

mostrar que ele não quer que você faz! Quem é... por exemplo, vai ter 

autoridade pra julgar um processo administrativo, uma pena final? É o 
prefeito? O secretário de saúde, ou seja, se ele não quiser meu trabalho vai 

ser sempre em vão! Ou seja, eu posso fiscalizar a vida inteira, mas se ele não 

quiser ele não vai punir ninguém a vida inteira! Ou vai punir determinado 
fulano e não vai punir... né? Eu penso dessa forma. [...] levar o trabalho até o 

final, seria... eu acho que é o sonho de todo fiscal! É o que seria a 

consagração do fiscal sanitário. Pegar um trabalho, abrir e concluir! Mas da 
forma mais justa, ou punindo ou... ou não punindo, mas da forma justa. E 

essa dificuldade existe, de... dessa consagração acontecer . 

[...] 

Então, às vezes eu me sinto culpada, sabe? Pelo fato de eu estar na vigilância 
sanitária, às vezes eu não estar fazendo nada correto, sem saber! Por não ter 

sido orientada pra fazer aquilo, então deixar de fazer 

[...] 
Tem horas que eu acho assim, que eu já até cheguei a pensar... (que a 

população avalia) “ - Ah, deve ser que Maria trabalha só por trabalhar! 

Muitas vezes eu já me perguntei isso. (População): “- Porque que ela não faz 

isso, né? Porque que ela não faz isso?”. É, às vezes eles  podem estar 
pensando nisso . 

[...] 

E a outra coisa que às vezes magoa a gente... Uma... você fica na geladeira 
porque você deixar de fazer... um serviço que é desvio de conduta, tá certo? 

Que desvia totalmente a sua conduta. Mas... você fica na geladeira mas com 

a consciência tranquila, tá certo? [...] hoje eu tenho a minha tranquilidade, eu 
não tô mais na geladeira, to fazendo as ações né? Então eu creio que Deus na 

hora certinha coloca a gente no lugar certo, no tempo de Deus, você 

entendeu? 

[...] 
Não to te falando que eu sou assim, o máximo não, porque tenho problemas 

também, e muitos problemas, né? Mas eu acho que a maioria deles é a 

pessoa que está ali à frente da vigilância. Porque se não for uma pessoa 
rígida, uma pessoa, né? Teimosa, ele não vai não, ele chora. 

 

 O desvelamento dos aspectos que inviabilizam, dificultam ou facilitam o 

desenvolvimento das ações na Jurisdição SRSD explicitam o real da atividade dos sujeitos, 

mediado pela contradição.  As afirmações de Clot amparam a importância dessa abordagem:  

 

Por que recusar à atividade não realizada seu caráter de atividade real? A 

atividade afastada, ocultada ou inibida nem por isso está ausente. A 
inatividade imposta lança todo o seu peso sobre a atividade presente. 

Pretender prescindir disso na análise do trabalho equivale a retirar 

artificialmente aqueles que trabalham dos conflitos vitais de que eles buscam 

libertar-se no real (2006, p. 116). 

 

E finalmente, antes de passarmos à análise dos sentidos e significados (significações) 

produzidos por um fiscal acerca da constituição de sua atividade de trabalho, afirmamos nossa 
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convicção na relevância das informações aqui produzidas por sujeitos concretos, que  

constituem e são constituídos na atividade de trabalho. 

 

 

2.4 Apresentação dos Núcleos de Significação 

 

 

2.4.1 Nosso trabalhador da Vigilância Sanitária 

 

 

Gostaríamos de iniciar nossa narrativa informando que a escolha do sujeito, aqui 

denominado Mariano, para análise dos núcleos de significação, se justifica por duas razões: a 

primeira delas é o fato de o mesmo ter permanecido na função, durante a realização desta 

pesquisa. A segunda por sua singularidade frente às particularidades da VISA na Microrregião 

Araçuaí, apresentando maior riqueza de informações, frente aos objetivos da pesquisa.  

Pois bem, Mariano tem quarenta e um anos de idade, é casado há dois anos e pai de 

um casal de filhos: um menino de treze anos e uma menina de um ano e nove meses. É o filho 

mais novo de uma família de três irmãos, e viveu a maior parte da infância na zona rural de 

uma pequena cidade que conta hoje com menos de dez mil habitantes.  

Mariano frequentou por dois anos o Curso Técnico em Agropecuária mas não o 

concluiu por não ter se adaptado com a vivência fora de casa e se sentir despreparado para os 

conteúdos e disciplinas propostas. De volta a sua terra natal cursou o magistério mas declara 

ter feito esse curso por falta de opção, e que falta vocação para o ofício. 

Em sua narrativa, Mariano explicita seu apego à família, rememorando uma infância 

feliz, rodeada de primos e irmãos, cujo contato e vivências superam as dificuldades e desafios 

inerentes à vida na zona rural, com poucos recursos materiais. Nosso fiscal demonstra ainda 

grande admiração e respeito pelos pais, que tem como exemplo de vida, e ressalta a relação 

harmoniosa entre os dois.  

Mariano nos conta que a morte do pai, quando ele tinha dezenove anos, foi um dos 

motivos que o levou a abandonar o curso técnico na cidade vizinha, para fazer companhia à 

mãe, que ficara sozinha na casa da família. A severidade do pai é apontada por Mariano e 

parece ser justificada pelas dificuldades que ele apresentava, na infância, de enfrentar os 

estudos (principalmente), sem as pressões do pai.    
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Ele nos conta que sua esposa engravidou ainda adolescente, no período de namoro,  e 

que eles continuaram este namoro por mais dez anos, até que ela decidiu alugar uma casa, fato 

que fez com que Mariano saísse da casa da mãe para viverem juntos. A mudança trouxe 

satisfação e arrependimento por não ter tomado a decisão antes.  

Quanto à vida profissional, Mariano relata que trabalhou no garimpo e também como 

padeiro por algum tempo. Depois prestou concurso para fiscal de tributos e conta que este 

cargo o interessou principalmente porque não tinha intenção de entrar para o magistério. 

Entretanto, quando foi nomeado, acabou por ser designado para a função de fiscal sanitário e 

desde então (há três anos), atua na Vigilância Sanitária.  

Convivendo desde criança com garimpos de pedras semipreciosas, Mariano diz 

cultivar certa paixão pela área de mineração e sonha com o curso de gemologia, porém não 

tem expectativas quanto à realização do sonho. Segundo ele, há poucas ofertas desse curso no 

país e a prioridade é a família. O contato com o garimpo e a roça (zona rural) é um de seus 

prazeres, o que o faz acalentar o sonho de tornar a viver nesse meio.  

 De sua trajetória de vida, podemos perceber que Mariano valoriza as relações 

harmoniosas, e parece requerer a ação de outras pessoas para a realização de suas tarefas. Ele 

sonha retornar a lugares e circunstâncias ligadas à infância, que avalia como “gostosa 

demais!”  

No desenvolvimento de sua atividade de trabalho, Mariano explicita suas dificuldades 

e desconforto, associados à falta de apoio, de recursos, de parcerias e o permanente conflito 

que permeia sua atuação na VISA. 

 

 

2.4.2 Primeiro Núcleo de Significação: Trajetória na vida e na VISA: “Infelizmente a 

gente não fica onde quer.” 

 

 

Neste núcleo, buscamos apreender elementos das vivências de Mariano, que 

explicitam modos de agir, pensar e sentir e que interferem ou estão imbricados na constituição 

de sua atividade de trabalho. 

Nosso primeiro foco de atenção recaiu sobre o modo como Mariano desenvolveu, ao 

longo de sua trajetória, suas relações afetivas. A família, em geral, é o primeiro grupo social 

do qual fazemos parte, que nos dá o primeiro nome, nos identifica e diferencia dos demais. 

Assim, acreditamos que conhecer a constituição das relações familiares ajuda a compreender 
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os diferentes papeis, ou seja, o Mariano filho-esposo-profissional de VISA. Papeis estes que o 

compõe como uma totalidade múltipla, contraditória e mutável – porém una – e que pode 

colaborar na apreensão dos sentidos que Mariano atribui à sua atividade de fiscal (CIAMPA, 

2012). 

Podemos observar que as relações de Mariano, desde a infância, são descritas como 

harmoniosas e felizes: 

 

A convivência de roça era muito boa! Os primos, é tudo, morava a família 

tudo junto, tinha três tios que moravam praticamente, né...vizinhos ali ao 

lado da casa [..] Fiquei até os oito anos de idade (na fazenda), infância 

gostosa demais! [...] A minha infância foi boa, eu sempre me dei muito bem 
com meus irmãos. 

[...] 

Calma... mãe é maravilhosa. Eu convivi com meus pais Rosélia... uns vinte e 
pouco anos junto deles, nunca ouvi uma discussão dos dois, assim nunca vi 

mãe olhar assim, pra pai assim, pra discutir ou  falar qualquer coisa, nunca, 

nunca assim! Assim, é um exemplo de vida assim, eu sempre falo, meu pai, 
minha mãe assim, família, assim, com filhos... 

[...] 

Eu e Pedro, nós éramos muito assim rusguentos, sabe? Gostava mais de, 

num era coisa séria, era coisa de criança mesmo, de...que ele era mais velho 
também né? mas eu, eu mexia, eu era levado (risos), e ele, couro! Batia, era 

direto, e eu descontava! 

 

Podemos observar no relato de Mariano que ele marca a inexistência de conflito nas 

relações parentais durante a infância e na adolescência antes da morte do pai; e, mesmo 

quando relata conflitos com Pedro (o irmão mais velho) este é tido como natural, “coisa de 

criança mesmo”. Segundo Miranda (2012), as crianças tendem a imitar e a internalizar o 

modelo comportamental dos adultos e da sociedade na qual estão inseridas. Quando adultas 

muitos desses modelos permanecem como parâmetro de comportamento e há a tendência de 

se buscar nos ambientes sociais, “algo do já vivido, do familiar”.  Ao relatar sobre o ambiente 

familiar e as relações estabelecidas, estas parecem não ter gerado para ele grandes 

dificuldades de se impor ou ser quem é. Deste modo, podemos levantar a hipótese que 

Mariano busque encontrar na esfera profissional os mesmos modelos de ambientes 

harmônicos e sem conflitos, tal qual vivenciado com sua família.  

Entretanto, já anunciamos aqui um possível conflito para a realização da sua atividade 

de trabalho, ou seja, para lidar com as ações de Vigilância Sanitária no município, já que a 

legalidade é um dos princípios da Administração Pública, e, portanto, da atuação da VISA. 

Esta opera na perspectiva da supremacia de interesses coletivos sobre interesses particulares. 

Esse fato pressupõe, na sociedade atual, a presença de conflitos de interesses como inerentes à 
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atividade de trabalho da VISA; conflitos esses que Mariano deveria como fiscal, se posicionar 

e fazer valer o apregoado na legislação sanitária.   

 Outro aspecto interessante a ser abordado é a falta de conexão entre suas vivências e sua 

atividade de trabalho na VISA. Ainda que o consumo de produtos – como água não tratada – e a 

fabricação e comercialização de alimentos/pães, seja uma das preocupações presentes nas 

políticas de saúde e objetos da ação da VISA, durante o relato, Mariano não faz qualquer 

associação destes com sua atividade de trabalho: 

 

Rosélia: Mariano, como era a questão do acesso à água e da criação de 

animais quando vocês viviam na roça? Mariano: A gente tinha que fazer 

alguma coisa, varrer um terreiro, né? [...] na roça usava fogão a lenha ainda, 

tinha que pegar a lenha, a lenha era responsabilidade da gente, era varrer os 
quintais, apanhar água, não tinha água encanada, também tinha que pegar 

água no córrego [...] tinha as coisas né? Tratar dos animais, porco, 

galinha...Rosélia: Tinha alguma orientação ou fiscalização, como hoje? 
Mariano: Não, nunca teve não, que eu lembre não.  

       [...] 

Trabalhei dois anos e meio numa padaria. Padeiro. Depois, foi...95...95 eu 

me formei em magistério, fiz magistério. E...99 eu tive meu primeiro filho. 

 

Apontamos ainda a presença de Mariano, ainda criança, em atividades de lazer 

(brincar) e/ou de mineração, que por sua natureza, apresentam riscos.  

 

Ah eu acho que é por isso mesmo da infância ali que era área de garimpo 

mesmo né? A gente tava lá direto, brincava nos túneis, e nos serviço assim, 
então tava sempre lá, por isso essa paixão mesmo! 

[...] 

Na infância [...] tinha muito serviço lá eu...lavras. Aí eu ficava assim, eu... 

chegava no túnel, já sabia se tava lá dentro e no escuro ia entrando! Ia lá prá 
onde que eles estavam, ajudava assim e tudo. Eu sempre gostei mesmo do 

garimpo! [...] Já, trabalhei no garimpo. Um ano e pouco eu fiquei no 

garimpo. 

 

Essas informações levam a crer que não havia ainda preocupações com a segurança e 

utilização de EPI nesses locais naquela época. Mais uma vez aqui, Mariano não faz qualquer 

associação da infância vivida com situações correlacionadas à sua atividade de trabalho. 

Segurança e utilização de EPI, neste caso, são objetos da Vigilância da Saúde do Trabalhador 

e que perpassam a atuação da VISA. Entretanto, pensar em “garimpo” adquire para Mariano o 

sentido de paixão e o desejo de retorno a esta atividade, associada às satisfações da infância; 

não há críticas às condições concretas de realização dessa atividade e das normas que essa 

exige, nem tampouco a qualquer risco vivido por ele ao ter adentrado nos túneis subterrâneos. 
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Ah, se eu pudesse eu tava no garimpo! meu sonho é esse. Se amanhã eu não 
precisar de trabalhar, eu ter condições de sustentar minha família, no outro 

dia eu tô no mato aí ó, cavo uma terra pra mim e tô lá![...] Eu gosto da 

natureza, ficar ali! 

 

 A ausência de preocupações e associações das condições concretas das vivências 

passadas de Mariano às ações de VISA, apontam para duas situações distintas, porém 

complementares: de um lado, indica não ter havido presença significativa do Estado e da 

VISA em seu território. Podemos dizer que, no plano sócio-histórico, os efeitos externos (ou 

externalidades), que caracterizam os modos de produção no município, não foram 

significados pelo Estado (nem tampouco pelos sujeitos), como atributos de sua ação 

(LUCCHESI, 2008a).   Em segundo lugar, deixam claras as consequências da ausência de 

políticas de formação e carreira para a VISA, levando ao desconhecimento e distanciamento 

dos profissionais quanto às áreas e os princípios fundamentais nas quais se assenta sua 

atividade de trabalho, aspecto esse que mais adiante será novamente abordado. 

Outro aspecto que pode ser apontado diz respeito à relação de Mariano com os 

estudos/formação. Vejamos os trechos abaixo: 

 

Apanhava pra ir pra aula (risos). Teve uma passagem Rosélia, que eu, eu 
agradeço muito meu pai, se ele assim...pela surra que ele me dava mesmo 

pra estudar, senão não teria estudado. [...] (Professora) - “Mas você não tem 

vergonha não? Você já tá rapazinho, seu pai trazer na escola com um chicote 

na mão!”. Desse dia aí eu fui: - “Não, eu tenho que mudar, tenho que estudar 
agora.” Quando eu ia também fazia assim, as minhas lições direitinho, mas 

não gostava de ir na aula não!  

 
[...] Nós fomos morar no sítio. E vinha estudar todo dia a pé, né? mas era 

bom, era muito gostoso, né? E era ...assim dificuldade tinha, eram imensas 

as dificuldades porque naquela época chovia, não tinha ponte, era córrego 
cheio [...] 

[...] 

Terminei 8ª série eu fui pra (cidade próxima), estudei 2  anos lá na escola 

agrícola, retornei, não deu certo, vi que não era aquilo que eu queria. [...] 
Com aquela poeira da morte do meu pai eu também não tava com a cabeça 

muito boa. [...] Eu acho que eu não me adaptei Rosélia! Porque a gente sai 

do, duma escola, aqui que... a gente não tinha química, não tinha física, 
matemática era assim, bem fraco, você chega numa escola federal, é muito 

puxado! Assim acho que não tinha, você sai praticamente sem base, né? E o 

meu último ano do, da 8ª série eu tive um problema de rins sério. Aí eu 

voltei e fiz magistério. 

 

Podemos perceber, a partir dos relatos acima, que o processo de escolarização de 

Mariano parece ter ocorrido com vários intercursos e dificuldades (morar na zona rural, falta 

de transporte, não gostar de estudar, adoecimento, dificuldades com conteúdos, falta de 
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possibilidades de escolha quanto ao tipo de formação, etc.). Não observamos nos relatos de 

Mariano nada que nos leve a dizer que o processo de escolarização tenha sido para ele algo 

que significasse possibilidades para construção de um futuro (atividade meio). Na voz de 

Mariano a “atividade estudo” tem um fim em si mesma; ele estuda porque faz parte do que se 

tem para fazer. E diante das dificuldades ele recua e busca o mais fácil, o possível: “a gente 

não tinha química, não tinha física, matemática era assim, bem fraco, você chega numa escola 

federal, é muito puxado!”; “retornei, não deu certo, vi que não era aquilo que eu queria”. 

Os movimentos empreendidos por Mariano deixam entrever aspectos do universo 

particular do mesmo, marcado por estas dificuldades e também por poucas oportunidades de 

formação profissional, como demonstra ainda o trecho abaixo.  

 

Rosélia: E porque que você fez o magistério? Mariano: Por falta de opção, 

que na época só tinha o magistério, né. Rosélia: Não pensou em dar aula 

também? Mariano: Não. E aí mas, pra dar aula... não era minha área assim... 

[...] 
Eu tenho vontade de fazer gemologia. [...] Eu sou apaixonado nessa área aí 

de minérios, essas coisas. Rosélia: E já fez alguma coisa, assim, você já fez 

algum curso na área? Mariano: Não, nunca, nunca. Mas tenho vontade. Eu 
tenho vontade, mas é quase que impossível, sabe? Família, criança né? 

Rosélia: Mas já, já tentou fazer algum movimento pra fazer... Mariano: 

Não, não. Rosélia: Sabe onde que tem? Mariano: Tem, tem, acho que são 
três só universidades no país que tem o curso. É Ouro Preto, São Paulo e 

parece que Goiás, parece. [...] Mariano: Eu tenho vontade, mas é quase que 

impossível, sabe? Rosélia: É? Porque? Mariano: família, criança né? 

Condições financeiras, também, né? 

 

É possível observar ainda que, na sua trajetória, o formar-se não foi alvo de 

investimentos ou de perseverança, sendo consequência de pressões e circunstâncias externas. 

No trecho acima fica evidente que o sonho de formação profissional é atrelado à falta de 

possibilidades ou movimentos para realização. Ele se coloca, quase sempre, à mercê das 

circunstâncias: “Se eu pudesse, eu tava na roça, eu não tava na cidade! Mas infelizmente, né, 

a gente não fica onde quer!” (risos). 

 Segundo Lane (2012, p. 40), o indivíduo sujeito da história é constituído por suas 

relações sociais, e é, ao mesmo tempo, passivo e ativo (determinado e determinante); dessa 

forma, ser mais ou menos atuante como sujeito de sua própria história vai depender do grau 

de autonomia que ele alcança. A alienação se caracteriza, ontologicamente, pela atribuição de 

“naturalidade” aos fatos sociais; naturalidade esta, que Mariano, no trecho acima descrito, 

aceita de forma passiva, demonstrando pouco grau de autonomia. 
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Nesse momento de nossa análise, já podemos destacar três elementos que julgamos 

constitutivos da forma de ser e estar de Mariano no mundo: a condição de sujeito passivo, a 

pouca tenacidade e o comodismo. Estas características podem ser percebidas ainda no relato 

de Mariano referente à sua vida marital:   

 

Não convivi com minha esposa (sob o mesmo teto), nós ficamos dez anos 

namorando. [...] Ela falou: “- Ô Mariano, nós vamos alugar uma casa e 
morar juntos. Aí eu falei assim: - “Ah, não vou não, vou ser só visita”! Ela 

falou: “- Visita eu não quero! [...] Chegou um dia ela falou assim: “- Ó, eu 

já, a casa já tá alugada, os móveis já estão lá, é só arrumar sua roupa e vamos 
embora”! aí eu tive...né? [...] Foi ela que alugou, ela que correu atrás! Eu 

falei: “- Agora mãe, tem jeito não, agora eu tenho que ir”. Ah, sei lá, 

comodismo né? E a...há mais tempo se a gente tivesse junto! 

 

 Percebemos por meio dos movimentos feitos por Mariano, desde a infância até o 

momento apresentado, que ele se sujeita às situações impostas, sem buscar alternativas para 

enfrentá-las; ele não faz grandes esforços para mudar e/ou superar as imposições, 

permanecendo no mesmo lugar, sem sair da sua zona de conforte e sem querer operar 

transformações em sua vida. Como diz Ciampa (1987), é uma forma que utiliza para 

continuar reproduzindo e promovendo a sua mesmice. Gostaríamos de frisar que o Mariano 

que nos é apresentado neste momento é apenas um dos personagens possíveis de sua 

identidade em constante metaformose. 

Para finalizar este núcleo de significação, gostaríamos de lembrar que ao iniciarmos 

este núcleo, informamos que nosso objetivo foi buscar apreender elementos das vivências de 

Mariano, que explicitam modos de agir, pensar e sentir, que poderiam estar imbricados na 

constituição de sua atividade de trabalho. Assim sendo, gostaríamos de trazer o pensamento 

de Vitale (2003), segundo o qual a interiorização das relações afetivas familiares na infância, 

é fortemente mantida na consciência e, pode ser reeditada e/ou transformada, no decorrer da 

vida, conforme os confrontos e encontros com situações e acontecimentos que se tornam fonte 

de transmissão, manutenção e/ou de transformação daquela realidade que foi apreendida.  

Passemos para o próximo núcleo, a fim de verificar em que medida a passividade, o 

comodismo e a falta de perseverança aparecem como constitutivos da atividade de trabalho de 

Mariano, ou se no transcurso da atividade profissional, podem ser verificados movimentos de 

transformação.  
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2.4.3 Segundo Núcleo de Significação - Atividade de trabalho: “Como é que eu vou 

trabalhar com vigilância sanitária?” 

 

 

Na busca de apreendermos a constituição da atividade de trabalho na Vigilância 

Sanitária, consideramos necessário nos aproximar dos sentidos que Mariano atribui à sua 

atividade de trabalho. 

Sendo assim, a primeira questão foi verificar qual é o entendimento de atividade de 

trabalho para Mariano. Ao ser questionado, ele informa: 

 

Trabalho? É necessário né? É...de onde a gente tira o sustento também. E 

tem que ser feito...se não com amor, né? com carinho e boa vontade, né? 

Porque se for pra fazer só por fazer também eu acho que não...você acaba 
fazendo mal feito, né? e que o resultado não vai ser satisfatório. 

 

Segundo Clot (2006), a atividade de trabalho tem como objetivo a produção de bens e 

serviços com fins específicos, ou seja, é sempre imposta, obedece a regras e tem finalidades. 

Nesse sentido, a atividade de trabalho é sempre dirigida externamente e seu objetivo 

determinado socialmente. Porém essa atividade se constitui como uma “tríade viva do agir”, 

englobando aquilo que é o prescrito (a tarefa) e o que é realizado, mediados pela subjetividade 

dos trabalhadores. Assim, o real da atividade de trabalho é também o não realizado, o 

impedido, o desejado, o negado e o que se faz para não fazer a tarefa. 

Segundo Souza e Costa (2009, p.98), 

 

A reflexão sobre o trabalho em vigilância sanitária conduz à 

problematização dos seus instrumentos de intervenção e à compreensão do 
papel que lhe é reservado na divisão social e técnica do trabalho em saúde. 

Fundamentalmente, a especificidade do trabalho da vigilância sanitária está 

na natureza dos objetos de intervenção e no caráter estatal regulatório e 

disciplinador de suas ações. 

 

A resposta de Mariano acerca de seu entendimento sobre atividade de trabalho, se 

comparada à conceituação dos autores supracitados, apresenta grande distância. Para ele, 

trabalho é atividade-meio, o modo de garantir a sobrevivência. Não se percebe em seu relato a 

atividade de trabalho como possibilidade de realização pessoal. Sua fala incorpora concepções 

morais e naturalizantes acerca do trabalho, presentes na sociedade capitalista. Nessa 

perspectiva, o trabalho, sendo necessário, é natural e não pode ser negado, independentemente 
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de sua natureza; mas deve ser feito também “se não com amor”, “pelo menos com carinho e 

boa vontade”, ou seja, deve servir à sociedade. 

Prosseguindo a análise do entendimento de Mariano sobre sua atividade de trabalho, 

percebemos que ele é marcado pela ideologia
52

 dominante, que busca adaptar os indivíduos às 

tarefas e à aceitação sem críticas dessas, relacionando o trabalho à ideia de doação, de 

dignificação, do amor e do dever moral. Segundo Faria (1991), na concepção ideológica de 

trabalho, o nível de abstração que se dá a este, dispensa que se fale da relação entre os 

trabalhadores, dos meios de produção e da organização da sociedade.  

Com relação à sua entrada na VISA, Mariano nos relata que esta ocorreu de forma 

casual e por solicitação externa, ou seja, na busca de um emprego ele presta um concurso 

público para o cargo de fiscal de tributos (que ele mal sabia o que era), e, quando nomeado, 

foi designado para a função de fiscal sanitário, sobre a qual também não detinha qualquer 

conhecimento.  

 

Rosélia: Mariano, e...e como é que é a sua relação é...com essa sua função, 

né? você foi e fez pra fiscal de tributos, mas porque que você fez pra fiscal 

de tributos? Mariano: Na época tinha poucas opções, né, no concurso 
municipal. E aí, eu...professor eu não quero, porque eu não me vejo na sala 

de aula, porque eu sou ignorante, eu não tenho paciência, e também eu não 

sou bom pra falar, chega na frente e, essas coisas não sou bom. E aí eu falei: 
“- Ó, tem uma vaga de fiscal de tributo, eu vou tentar isso!”  

[...] 

Rosélia: Mas tinha alguma ideia assim, o que que é ser fiscal do tributos? 
Mariano: Não! Assim eu tinha, vagamente né? aí na época eu ainda 

perguntei pro rapaz lá na hora da inscrição: “- Qual a função?” Fiz o 

concurso pra fiscal de tributo, passei e fiquei esperando um ano pra ser 

chamado, aí quando o prefeito entrou e não me chamou eu fui atrás dele né? 
Ele falou: "- Ô Mariano, eu tenho um projeto pra você”.  

 

Embora este seja um relato da história da inserção de Mariano na atividade de trabalho 

na VISA, sabemos que a situação descrita é comum  aos demais serviços e servidores de 

VISA da Jurisdição SRSD, conforme apontado no Perfil dos Serviços. Informações a respeito 

são encontradas ainda no Censo Nacional de Trabalhadores de Vigilância Sanitária 

(ANVISA, 2004, p. 36), que aponta que, no país, os vínculos empregatícios na VISA são 

ainda precários. O Censo informa que 23% dos profissionais de nível médio e elementar 

                                                             
52 Neste trabalho, tomamos o conceito de Aranha e Martins (1986, p. 70), segundo as quais, “ideologia é um 
conjunto lógico, sistemático e coerente de representações (ideias e valores) e de normas ou regras (de conduta) 

que indicam e prescrevem aos membros da sociedade o que devem valorizar, o que devem sentir e como devem 

sentir, o que devem fazer e como devem fazer. Ela é, portanto, um corpo explicativo (representações) e prático 

(normas, regras, preceitos) de caráter prescritivo [...] cuja função é dar aos membros de uma sociedade dividida 

em classes uma explicação racional para as diferenças”.  
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lotados nos municípios são cedidos por outros órgãos ou setores. Outra informação relevante 

no documento diz respeito ao tipo de contrato: 31,6% do total dos trabalhadores de Vigilância 

Sanitária no país, que responderam a este item, têm contrato temporário, sendo que destes, 

61,2% estão no nível municipal.  

Ainda referente à forma de inserção na função de fiscal sanitário, Mariano também 

relata sua ignorância sobre as atribuições da mesma, conforme os trechos abaixo: 

 

[...] Zé, que era o secretário na época, de saúde, ele me procurou e falou: - 

"Olha Mariano, a gente quer que você fica na vigilância sanitária". Eu falei: 

"- Ô Zé, mas como é que eu vou fazer vigilância sanitária? Eu nem sei o que 

é essa vigilância sanitária, assim... Como é que eu vou trabalhar com 
vigilância sanitária? Ele falou assim: - "Não, vai ter um treinamento em 

Diamantina, vocês vão ficar lá e... vai ter um treinamento. Você não vai 

entrar na vigilância sem saber o que você vai fazer não, vai ter um 
treinamento pra isso!" E aí a gente foi em Diamantina,  ficou uma semana 

com vocês lá fazendo treinamento, e voltamos e estamos tentando trabalhar 

com vigilância que é difícil. 
[...] 

Rosélia: Então depois disso né? Quer dizer, na verdade você ta me dizendo 

assim, que não foi exatamente uma escolha sua né? Que foi um...Mariano: 

Não, não foi escolha. Rosélia: Foi um convite. Mariano: Foi mais assim, 
uma designação mesmo, mandaram prá vigilância e eu estou lá até hoje. [...] 

A gente sabia que tinha mas também não sabia como que funcionava. 

[...] 
Rosélia: Então assim, aí você acabou de falar comigo assim, comentou com 

o secretário que você nem sabia o quê que era... né? 

Mariano: O que era vigilância sanitária (risos). Rosélia: Mas você não tinha 
uma ideia? Uma ideia mais ou menos do quê que era? Mariano: Porque 

sempre houve a vigilância sanitária né? Mas assim, era só mais pra constar 

que tinha no município né? Que era uma lei que exigia ter vigilância, então 

não tinha nenhuma... Não trabalhava com vigilância né? Então a gente sabia 
que tinha mas também não sabia como que funcionava. E aí a gente... mas a 

dificuldade era essa, a gente saber como trabalhar com vigilância sanitária. 

Rosélia: Você não tinha uma referência assim, do quê que era? Mariano: 
Não tinha. 

 

 A partir dos trechos acima, podemos afirmar que os sentidos atribuídos por Mariano à 

sua inserção na VISA é, num primeiro momento, de surpresa pela designação para a função, 

de insegurança e dificuldade, diante do não saber e do não saber fazer: “Aí a gente... mas a 

dificuldade era essa, a gente saber como trabalhar com Vigilância Sanitária”. 

 Bem, se a inserção se deu de forma aleatória e sem qualquer conhecimento prévio, 

entendemos que, para exercer sua atividade de fiscal sanitário, Mariano deveria se apropriar 

de instrumentos necessários à realização de sua atividade de trabalho. Segundo Souza e Costa 

(2009), o processo de trabalho em Vigilância Sanitária é composto por elementos assim 
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sistematizados: objetos de trabalho – os produtos, serviços, processos e ambientes de 

interesse da saúde; meios de trabalho – os instrumentos materiais ou tecnologias de 

intervenção, as normas técnicas e jurídicas e os saberes mobilizados no trabalho de controle 

sanitário; agentes do trabalho – os agentes e o aparato institucional; produtos do trabalho – 

o controle dos riscos sobre os objetos socialmente definidos e; finalidade do trabalho – a 

proteção e defesa da saúde. Portanto, é necessário que Mariano tome conhecimento deste 

conjunto de elementos e se aproprie dos mesmos a fim de cumprir os objetivos próprios à sua 

função.  

 Indagado ainda sobre o Sistema Único de Saúde e sua relação com a Vigilância 

Sanitária, a resposta dada por Mariano nos indica que há desconhecimento também nessa 

temática:  

 

Rosélia: O quê é o SUS? Pra você? Antes de pensar o quê que é vigilância, o 

quê é o SUS? O Sistema Único de Saúde? Mariano: Assim, o SUS... O SUS 

mesmo é uma maravilha, mas só que ele... você sabe que quem elabora e, 
acho que assim, quem faz acontecer as coisas muitas vezes não fazem as 

coisas correrem da maneira que deveria ser. Então assim, pros... Pra gente do 

interior o SUS é bem deficiente mesmo, aqui na nossa região, mas isso é em 
termos por quê? Por causa da falta da... dos gestores, das pessoas que estão 

diretamente relacionadas assim, o dia-a-dia com o SUS né? Com os 

programas do SUS. 
[...] 

Rosélia: Você fala, da questão do SUS e tal, você tem uma ideia do que é o 
sistema? Como é que a vigilância sanitária é no meio disso pra você? Você 

consegue fazer alguma associação? Porque que a vigilância sanitária está no 

SUS? Ou o quê que ela tem a ver com isso? Mariano: Uai, a vigilância 
Rosélia, pra mim, ela ta englobada no SUS porque a vigilância é proteger e... 

a saúde né? Proteger a saúde, se tá protegendo a saúde está evitando de 

amanhã ou depois o paciente estar lá no SUS, batendo lá no SUS, então ta 
tudo englobado, vigilância e outros sistemas mais né? De vigilância no SUS 

já... igual mesmo, a epidemiologia que faz o combate também né? E as 

prevenções também, e a gente hoje também, a vigilância em saúde está tudo 

englobado né? Então estão todas associadas a isso mesmo. 

 

Bem, diante destes não saberes, Mariano participa de um curso de capacitação em 

ações básicas de Vigilância Sanitária, realizado pelo NUVISA/SRSD, logo após sua inserção 

no serviço. Vejamos, então, se o processo de apropriação dos elementos intrínsecos ao 

processo de trabalho ocorre, como ocorre, e se, ao se apropriar, há movimentos de 

transformação do personagem Mariano-profissional de VISA: 

 

Rosélia: E aí? Como é que foi a partir disso? A partir dessa sua chegada? 

Mariano: Assim, nós fomos pra Diamantina, fizemos treinamento, aí 
chegamos empolgados, porque fomos eu e Arnaldo. Arnaldo na época foi 
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nomeado o coordenador de vigilância sanitária né? E aí fizemos uma reunião 
com o secretário, com o prefeito, e o prefeito prometeu mundos e fundos, na 

hora, que era pra trabalhar a vigilância sanitária, que vai ter todo o respaldo e 

é pra acontecer a coisa: “- Precisa disso..." E no decorrer da coisa andar a 

gente viu que não era daquele jeito, não ia ter esse apoio que ele prometeu.  

 

Após a participação no curso, Mariano nos relata seus sentimentos e desdobramentos 

ao retornar à sua cidade: 

  

Rosélia: Você fez o curso lá na regional, a partir desse curso o que mudou? 

Criou alguma expectativa? Assim, qual a expectativa que você criou naquele 
momento? Mariano: "Vix, cê doido!" Era uma expectativa boa demais. A 

gente vem assim... Quem não trabalhou eu acho que fica meio inocente na 

coisa, "- aí eu vou fazer e vai dar certo", aí você começa a dar com os burros 

n'água, não é? Aí começa o pessoal a bater de frente, aí você vai lá na 
mercearia do irmão do prefeito, aí ele já começa a puxar seu tapete... 

(risos)... né? Mas aí Rosélia, a gente tinha uma expectativa muito boa né? 

Porque assim, na época a gente pensou, éramos eu e Arnaldo, ele falou: "- 
Vai dar certo Mariano, a gente trabalhar fazendo vigilância sanitária!" Ele 

coordenava a epidemiologia e a vigilância sanitária né? E aí já, aí como ele 

era coordenador ele já tinha o carro à disposição, qualquer hora que 
precisasse tinha. Aí eu falei: "- É, vai funcionar!" A gente começou fazendo 

as visitas, ia nas comunidades né? Barra Mansa, José Freire, São José, nós 

fizemos... Íamos em São José também né? E aí eu falei: "Olha, o negócio vai 

mudar, vai ter como a gente fazer vigilância sanitária, mas foi só aquele 
período quando começou, que fizemos as apreensões dos produtos né? Aí a 

gente já viu que as portas começaram a fechar. Não diretamente falando com 

a gente mas podando por fora. Aí Arnaldo já saiu da coordenação, eu fiquei 
sozinho, e aí não colocou mais ninguém na vigilância, você entendeu? 

 

 Podemos apreender desses relatos que a participação no curso
53

, para Mariano, trouxe 

modificações nos sentidos atribuídos por ele à sua atividade de trabalho. Se anteriormente os 

sentidos atribuídos eram de surpresa, insegurança e dificuldade, após a capacitação, a 

atividade de trabalho para Mariano adquire novas significações: satisfação, confiança, 

entusiasmo e expectativas positivas. 

Observamos a partir de sua narrativa que, além dos meios de trabalho adquiridos a 

partir do curso, outros elementos são apontados como promotores dessa transformação, quais 

sejam, ter a companhia de outro profissional de VISA e compartilhar com ele suas 

                                                             
53 Gostaríamos de abrir um parêntese para salientar que o curso de ações básicas de VISA, realizado na SRS, 

abordou os temas: o papel da VISA no SUS, áreas de atuação, boas práticas de manipulação de alimentos, 
controle de pragas, inspeção em estabelecimentos de estética/embelezamento, noções de controle de 

medicamentos, controle da qualidade da carne e coleta de alimentos e água para análise laboratorial. Participei 

da realização do curso, como técnica do NUVISA/SRSD. Nosso entendimento é que, nas circunstâncias em que 

ocorreu a inserção de Mariano no serviço de VISA (comum a outros profissionais), a participação na capacitação 

ofereceu subsídios ao início de suas ações. 
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expectativas, além de dispor de condições materiais (transporte) para a execução das ações. 

Segundo seu relato: [...] “- éramos eu e Arnaldo, ele falou: "- Vai dar certo Mariano, a gente 

trabalhar fazendo vigilância sanitária!" [...] “ele era coordenador ele já tinha o carro à 

disposição, qualquer hora que precisasse tinha”. Ainda no mesmo trecho, podemos perceber 

uma nova mudança nos sentidos atribuídos à sua atividade de trabalho, quando ele se depara 

com o não cumprimento dos compromissos feitos pelos gestores, retirando as condições para 

a execução das ações. 

As questões dificultadoras e impeditivas da atividade de trabalho de Mariano é o foco 

do próximo núcleo de significação. 

 

 

2.4.4 Terceiro Núcleo de Significação: Sentidos atribuídos à atividade de trabalho: “Eu 

tenho vontade e tenho desânimo”. 

 

 

  Gostaríamos de discutir, neste núcleo de significação, os sentidos atribuídos por 

Mariano à execução ou não das atividades prescritas na Programação Anual de  

Vigilância Sanitária. Para tanto, faz-se necessário, primeiramente, discorrer sobre a apreensão 

e utilização da mesma por nosso fiscal de VISA.   

Conforme explicitado anteriormente, as ações do setor foram inseridas nas pactuações 

anuais intergestores a partir da publicação das diretrizes do PDVISA e é precondição para a 

liberação de recursos fundo a fundo da União aos municípios. Esclarecemos ainda que a 

Portaria GM/MS nº 1.106/2010 regulamentou o elenco norteador das ações a serem 

programadas anualmente, por Estados e Municípios, e que esse elenco, por sua vez, é 

orientado pelas diretrizes do PDVISA. Entendemos assim que o delineamento e a 

obrigatoriedade de inserção de ações no planejamento do SUS, nas três esferas de gestão, 

representa uma estratégia para o fortalecimento do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e 

superação das inúmeras fragilidades detectadas.  

 Deste modo, passamos a verificar, a partir dos diálogos abaixo, a participação de 

Mariano neste processo: 

 

Rosélia: Ok. Aí Mariano, vocês fizeram né? Tem feito, o município tem 

feito a programação de vigilância sanitária nesses últimos anos né? O 

município fez 2008, 2009, 2010, você tem participado da elaboração? Como 
é que tem sido a elaboração da programação? Mariano: Não, na verdade 
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Rosélia, a programação da vigilância, no primeiro ano que eu entrei eu não 
sabia nem como montar aquele plano, aí com a ajuda do Elon né? Que é um 

funcionário já antigo lá, ele... E Maria Júlia, também deu todo o suporte, nós 

montamos o primeiro plano em 2009, que eu participei, aí já em 2010, 2011 

e 2012 praticamente fomos eu e Maria Júlia, nós montamos; esse último fui 
eu sozinho

54
. 

[...] 

Rosélia: Ah, você fez esse último sozinho? 
Mariano: Sozinho. Aí eu... mas aí, quando eu fazia esse plano e mandava 

pro Conselho de Saúde pra ser votado, eles não... Até uma vez eu queria 

participar, só que eu queria participar da reunião, se alguém tivesse alguma 
dúvida, eu to lá pra tirar qualquer dúvida, aí fizeram a reunião e não me 

convidaram. Esse último Arnaldo me chamou, falou: "- Ô Mariano, você fez 

o plano e você vai pra... a gente vai votar o plano, vai ter reunião pra fazer 

votação e é pra você... se alguém tiver dúvida você tira as dúvidas lá na 
hora", aí foi a primeira vez que eu participei da votação e do plano, foi essa 

última vez, 2012. 

 

Podemos observar que Mariano tem conhecimento das programações e participa de 

sua elaboração. Ele se ressente, no primeiro momento, de ter sido excluído da reunião do 

Conselho Municipal de Saúde que faria a votação da mesma. Lembramos que Mariano é o 

único fiscal do Serviço Municipal, e esse fato possivelmente o leva a solicitar sua participação 

na reunião do Conselho.  

O diálogo abaixo traz informações sobre a elaboração e execução da Programação 

Anual no município:  

 

Rosélia: Por exemplo, pra você definir suas ações assim, o quê vai entrar no 

plano. Quando você insere as ações você insere as ações baseado em quê? 
Mariano: É... Igual é de seu conhecimento Rosélia, que aqui na cidade a 

vigilância é deficiente, e aquele plano na verdade, se eu for falar pra você, o 

primeiro plano de 2009, ele... até hoje ele não foi concluído, tem um... Não 

foi feito inspeções, é é... Foi um... Foi até sugestão de Maria Júlia o 
treinamento de cantineiras, e isso ficou a cargo da nutricionista do... da 

secretaria de educação, só que ela falou que não teve como elaborar esse 

treinamento e tal, porque não tinha tempo, ela tava envolvida em coisa da 
merenda, com o cardápio, com a agricultura familiar né?  que começou a 

comprar e vender também. E aí a gente ficou sem fazer isso. Rosélia: Então 

na verdade assim, esse plano... eles não tem sido executados? Mariano: Na 
totalidade não. 

 

O que podemos apreender dos diálogos acima, num primeiro momento, é que, ainda 

que tenha sido aprovada pela instância de controle social do SUS, a execução da programação 

                                                             
54 Embora Mariano faça referências a outros profissionais, nenhum deles é vinculado ao setor de VISA, sendo 

uma a Diretora de Saúde e o outro um técnico de informática. 
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de VISA não parece ser objeto de preocupação de seus membros, ou seja, não há o 

estabelecido controle na execução das ações e a efetividade do Serviço, uma vez que durante 

nosso contato nas entrevistas isso não foi apontado por ele. Este fato reitera nossa colocação 

no primeiro núcleo analisado,  no qual afirmamos não ter havido presença significativa do 

Estado e da VISA em seu território.  

Num segundo momento, diante das informações prestadas por Mariano, de que as 

ações não têm sido executadas em sua totalidade, resta-nos saber quais as ações da 

Programação têm sido executadas e quais são os impeditivos para a não execução da 

totalidade das ações:   

 

Rosélia: Diante do que você ta me dizendo, da não execução na totalidade, o 

quê que é... O quê que tem sido executado? Mariano: Eu to fazendo o 

básico só, eu visito mercearia, eu vou nos açougues, eu olho aquelas... os 
ofícios que vocês mandam, inutilização, apreensão, é muito aquilo, 

interdição, então o trabalho hoje se resume praticamente a isso, visitas e 

essas coisas, quando vocês mandam. [...] Nós inserimos agora ultimamente, 
nos dois últimos  planos, que é a visita ao agricultor familiar, a orientação, 

isso aí a gente está começando a fazer né? Fizemos algumas o ano passado, 

esse ano estamos fazendo, a gente já tem reunião marcada com o pessoal do 
IMA. A agricultura ta em... começando a comunicar a vigilância, a secretaria 

de educação, a agricultura, a EMATER, que antes... aqui é difícil a 

comunicação entre setores né? entre secretarias, fica muito difícil isso aí.  

[...] 
Essas ações agora que eu faço no dia-a-dia da vigilância, eu faço mesmo 

dentro do município, que é visitas às mercearias, olhar validade dos 
produtos, embalagem, data de validade, grau de temperatura também, a 

gente olha isso muito, armazenagem né? E açougue, a parte de açougue, 

higiene, o manuseio, abatedor também a gente vai uma vez por semana, toda 

quinta-feira a gente vai no abatedouro. Mesmo pra dar uma olhada lá, uma 
orientada no pessoal. 

[...] 

Toda semana eu passo em todas as mercearias, supermercados, dando uma 
olhada e tal, e... e o pessoal tem falado, tem gente no... no... mesmo assim 

me liga: "- Ô Mariano, passei em tal mercearia tem produto vencido, dá uma 

olhadinha lá pra gente", já aconteceu isso... Essa...Rosélia: Consumidor 

fazer isso? Mariano: O consumidor ligar e pedir: - "Olha, tal lugar tem uma 
promoção de maionese, estão vencidas, dá uma olhada lá", fui lá, constatei, 

recolhi. 

 

 Podemos perceber que as ações executadas por Mariano tem sido, na maioria das 

vezes, provocadas por demandas da Vigilância Sanitária Regional,  quando há denúncias da 

população, ou ainda quando há a participação de outros setores. Neste último caso, essas 

parcerias não parecem estar consolidadas: “- aqui é difícil a comunicação entre setores né? 

entre secretarias, fica muito difícil isso aí.”  
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Quanto aos aspectos impeditivos à execução da Programação Anual, no transcorrer 

das entrevistas, Mariano vai nos apontando uma infinidade. Vale ressaltar que esses 

impeditivos já foram identificados nas informações do Perfil dos Serviços de VISA.  Mas a 

fim de desvelar os sentidos que Mariano atribui à não execução das atividades contidas na 

Programação, consideramos importante apontá-las aqui: 

 

Rosélia: E o quê que vocês não têm conseguido realizar? Por exemplo, do 

plano de 2011, o quê que foi... não deu pra realizar? Mariano: Olha, as 
inspeções nós não fizemos porque é... Uma das dificuldades Rosélia, é a 

falta de pessoal. De recurso, de transporte, não temos, porque você vai fazer 

uma apreensão vai carregar em quê? Aí não tem um transporte, não tem um 

veículo, e então tá baseado nisso aí a dificuldade da vigilância... 
(Interrupção)... Aí a dificuldade da vigilância... tem dificuldade em 

transporte, de apoio jurídico mesmo, de pessoal, deficiência de pessoal, e 

também de materiais né? Porque tem o mínimo na vigilância sanitária hoje, 
pra gente. Rosélia: Não tem tido estrutura...? Mariano: Não tem estrutura. 

Eu falo com o pessoal mesmo, porque quando o Arnaldo tava na 

coordenadoria nós já fizemos ações, e depois eu só fica difícil. 
[...] 

Meio que fica... meio assim... Sem poder fazer as ações que a gente... né? tá 

proposto no plano, mas nesse sentido mesmo, de apoio, de transporte, das 

intervenções dos políticos. Rosélia: E quando você fala... você acha assim, 
que essa questão da intervenção dos políticos ela é o mais forte? assim, em 

termos de barrar? Mariano: Assim, nunca ninguém me procurou e falou: - 

"Ô Mariano, não faça isso", a não ser o dia que o secretário falou: - "Dá um 
tempo!" Não mandou, falou "não faça!”, falou: - "Dá um tempo!” Segura aí, 

a gente vai elaborar, vai estruturar", não sei o quê que tem, mas eu acho 

assim, o bom entendedor ? (risos) É... É uma freada mesmo né? (Risos). 
Rosélia: Entendi. Mariano: Mas assim, já ouvi pessoas chegarem pra mim e 

falarem: "- Ah Mariano, cê foi lá em casa e falou que é proibido, por 

exemplo, porcos no chiqueiro, no quintal, e o vereador, eu procurei ele, ele 

disse pra mim que é invenção sua, não existe isso". Aí eu tenho que ir lá, 
pegar o código de postura, mostrar o camarada... Rosélia: O próprio 

vereador? Mariano: O próprio vereador, porque pra ele é mais cômodo ele 

mentir e jogar a culpa no fiscal do que ele perder o voto do eleitor dele. 
Rosélia: Assim, por exemplo, como é que você avalia é... as razões disso? 

Porquê que você acha que é desse jeito? Mariano: Ah... Ô Rosélia, essas 

questões políticas né? Assim, é até difícil da gente estar falando assim... 

porque a cidade pequena tudo gira em torno dos partidos políticos, tudo é... 
né? Então o camarada é mais cômodo pra ele, ele, por exemplo, ele ficar 

bem com um cidadão que está com seu porco num  chiqueiro do que ele 

apoiar o fiscal sanitário nessas ações né? Então pra ele é mais cômodo, ele 
fica lá, ele vai conservar o voto dele, e a vigilância sanitária acontece se 

possível, né? 

 

Destacamos que as falas de Mariano vão ao encontro do estudo de Lucchesi (2008a, p. 

169), no qual ele aponta que:  
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Para 72% dos respondentes, a capacitação pessoal é o fator mais importante 
para a melhoria dos serviços de vigilância sanitária; em segundo lugar 

aparece a autonomia administrativa, citada por 60% dos entrevistados. O 

aumento do número de fiscais foi mencionado por 9% deles. Entre os 

maiores obstáculos para o funcionamento da vigilância estão a insuficiência 
de recursos financeiros (58%) e a interferência política nas questões (51%); 

em seguida, não muito distantes, aparece o desconhecimento da legislação 

(46%) e o número insuficiente de recursos humanos (45%).  

 

 Além das circunstâncias impeditivas que se situam no âmbito do próprio serviço, 

consideramos importante destacar um aspecto que extrapola os muros da Secretaria 

Municipal, isto é, os conflitos com o setor regulado, gerados quando da tentativa de execução 

das Programações: 

  

Rosélia: Ok Mariano, tem mais alguma coisa que você gostaria de 

acrescentar? Que você gostaria de comentar? Coisa que eu não perguntei, 

que na verdade você gostaria de dizer? Do seu trabalho, do seu 

sentimento...Mariano: Posso contar um caso que aconteceu comigo? 
Rosélia: Claro, fique à vontade. Mariano: Eu tava no centro de saúde, 

estava saindo né? E aí o secretário de infraestrutura falou: "- Ô Mariano, tem 

um chiqueiro em Barra Mansa, é pra você ir lá olhar". Eu falei com ele: " - 
Eu não tenho como ir pois eu não tenho transporte. Eu tenho que pegar uma 

carona ou então você arrumar um carro pra mim, eu to... “– Eu não posso 

arrumar porque não tem como eu te arrumar esse carro, até o meu carro está 
quebrado". Aí tinha um senhor, falou comigo... Falou com ele assim: "- Se 

em Boa Vista ele não faz ele vai fazer em Barra Mansa?" Eu parei, olhei pra 

ele, ele falou assim: "- É que eu tinha um porco no quintal, você me 

perturbou tanto que fez eu tirar meu porco, e tem gente aí que está criando 
porco e você não faz nada, porque só o meu?" Ele falou assim: “- Vou 

comprar um porco, vou comprar uma espingarda e vou te esperar lá", e eu 

falei com ele: "- Lá pra você... ir na sua casa pra você pegar a espingarda pra 
mim eu não vou não, mas a polícia vai, você põe o porco, eu vou com a 

polícia!" Aí é... você fica até com medo de trabalhar. 

 

Apontamos aqui o medo como mais um sentido que Mariano atribui à sua atividade de 

trabalho. 

Uma vez que apresentamos os depoimentos de Mariano acerca dos impeditivos de sua 

atividade de trabalho, resta-nos apresentar e discutir os sentidos que ele atribui à não execução 

das Programações Anuais elaboradas por ele. Vejamos o diálogo abaixo: 

 

Rosélia: E como é que fica seu... Como é que é seu sentimento com relação 
a isso Mariano? Assim... Com relação a essa... Por exemplo, você colocou 

no papel né? Não realizou, você tem dito que não tem realizado as ações, 

algumas né? Como é que é seu sentimento com relação a isso? Mariano: 
Olha, eu fico frustrado profissionalmente Rosélia. Eu comento assim, eu até 

sentei com o secretário e tava conversando com ele, e eu falei com ele assim: 
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"- Você tem que olhar meu lado profissional também, porque não é bom pra 
mim". Amanhã ou depois todo mundo fala assim: - "Ah, tem o fis... tem a 

vigilância sanitária na cidade, tem o fiscal, mas ele não faz nada". Mas as 

pessoas não sabem porque que não ta sendo feito os programas, porque que 

não ta sendo realizado as inspeções e tudo né? Por trás disso aí tem tudo, tem 
a política, tem os políticos né? E mesmo assim, e eu falo assim... Há falha 

minha? Há falha minha.  

[...] 
Rosélia: Eu to tentando, meio que puxar isso com você, esses sentimentos 

com relação a isso, né? Essas dificuldades mesmo, que você tem com 

relação a isso, esse fazer né? Da vigilância sanitária. Mariano: Era isso que 
eu tava te falando, deixa eu... Voltou o raciocínio aqui. Igual... Se o 

funcionário ele vai atrás do prefeito, que é a lei máxima, vai atrás da câmara, 

aí você vê assim, o... o pessoal não está nem aí Rosélia. Aí você fica assim 

"eu sozinho nesse mar de problema", o quê que eu faço? Aí você fica assim, 
é desestimulante assim pra gente né? Aí a gente fica perdido mesmo. 

 

 

Podemos observar pelos trechos acima, que Mariano atribui à não execução da 

Programação Anual, sentidos negativos, tais como: frustração, autoimagem negativa, medo, 

impotência, solidão, desânimo, desorientação, etc. Nesse sentido, podemos questionar se a 

atividade de trabalho na VISA, nas condições concretas de trabalho
55

 apontadas por Mariano, 

contribuem, como afirma Clot (2006), para o seu “poder de agir”, e questionar ainda, qual 

seria a função psicológica desta atividade de trabalho na vida de Mariano? Para Clot (2006, 

p.166-167), 

 

Na sociedade em que vivemos, o trabalho compreendido como exercício 

coletivo de ligação do social ao real, é o operador decisivo de contensão da 

vida individual. Nele, os trabalhadores nutrem não somente a esperança de 
sobreviver na sociedade, mas a de poderem, enfim, fazer parte dela, pois a 

questão fundamental, não é ter ou não ter trabalho, mas sim, fazer ou não 

parte dele. A ociosidade é uma das maiores fontes de psicopatologia social, 

podendo vir a se tornar psicopatologia do trabalho, pois a amputação do 
poder de agir

56
 sobre a sua própria atividade é, por ele, considerada também 

uma ociosidade. 

 

                                                             
55 Em definição geral tem-se que as condições de trabalho englobam tudo o que influencia o próprio trabalho, 

não se tratando apenas do posto de trabalho e seu ambiente, mas também as relações entre produção e salário, da 
duração da jornada, da semana, do ano (férias), da aposentadoria, dos horários de trabalho, do repouso e da 

alimentação, do serviço médico, social, escolar, cultural, das modalidades de transporte (WISNER, 1987, p. 12). 

Murta (2008) inclui nesta concepção também o sentido que o trabalhador atribui à sua atividade de trabalho. 

 
56 Segundo Clot (2006, p.9), na produção da psicopatologia no trabalho, do ponto de vista da atividade, o 

sofrimento é um dos sintomas apresentados pelo trabalhador e pode ser considerado como uma atividade 

contrariada e até reprimida, em outros termos, como um desenvolvimento impedido. Trata-se então de uma 

amputação do poder de agir que proíbe os sujeitos de dispor de suas ações, que não os deixa transformar seu 

vivido em recurso de vivencia de uma nova experiência. 
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Salientamos que, frente às dificuldades e problemas enfrentados e de sentimentos com 

os relatados acima, a atividade de trabalho de Mariano apresenta sentidos de contradição. Se 

na maior parte do tempo ele experimenta sentimentos negativos (desânimo, solidão, 

desorientação), algumas circunstâncias vivenciadas trazem também satisfação, embora esta 

última seja intensamente menor que os negativos. Vejamos sua fala: 

 

Rosélia: Você tem dito dessas dificuldades e agora de avanços com relação 

à aceitação do trabalho pela população. E isso não te dá uma... você pára 

assim, não tem uma sensação mais positiva com relação ao seu trabalho? 
Mariano: Tenho sim, é gratificante né? Igual, por exemplo, se um cara lá te 

liga e fala: - "Ô Mariano ó, vê isso aqui, está acontecendo isso numa 

mercearia, num açougue, vê isso pra gente aí", é bom, assim, você vê que ta 
ajudando alguém né? Pelo menos está fazendo uma melhoria, está 

trabalhando pra melhorar alguma coisa. 

 

Diante de todo o exposto, fica claro que a frustração em não realizar as atividades 

prescritas – as Programações – é mais um dos constituintes da atividade de trabalho na VISA.  

Esta se encontra tão impedida, tão amputada, que Mariano expressa sua vontade de sair, de 

abandoná-la. Mais uma vez, reiteramos o sentido que constitui sua atividade de trabalho na 

VISA: impotência, desconforto, paralização, passividade. 

 

Rosélia: E qual que é sua expectativa hoje? Depois disso tudo. Mariano: Ô 

Rosélia, eu assim, te falar, eu penso é em sair. Rosélia: É? Mariano: Eu é. 

Rosélia: Você não tem...? Mariano: Assim, eu quero, assim, eu tenho 
vontade, demais, como eu falei pra você, mas só que as condições que hoje 

fornecem pra gente não tem como trabalhar com vigilância sanitária. 

Rosélia: Hum hum. Da forma que ta...Mariano: Da forma que está 

não...Rosélia: Você não tem uma boa expectativa quanto ao que vem por aí? 
Mariano: Não, não tenho não, porque é difícil. 

 

 Para finalizar, retomamos as ideias de Clot (2006), quando afirma que a atividade de trabalho 

é bem mais do que aquilo que está prescrito (atividade prescrita), que o seu resultado (atividade 

realizada), a atividade de trabalho também é tudo aquilo que não se faz, que não pode ser feito, o que 

se busca fazer mas fracassa, o que poderia ter sido feito, o que se desejou fazer, o que se pensa 

ou se idealiza fazer em outra ocasião, o que se faz para não se fazer o que deve ser feito, o que 

se faz sem querer fazê-lo (real da atividade). Afirmamos ainda que para se discutir/produzir 

conhecimento sobre a atividade de trabalho na VISA é necessário considerar onde ela se 

processa, as dinâmicas de poder estabelecidas, as dinâmicas intersubjetivas; e retomamos a 

contribuição de Vigotski (2010, p. 86) quando alerta que para a compreensão de um dado 
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fenômeno é necessário desvelar sua gênese constitutiva, é necessário considerar o movimento 

de constituição do mesmo, pois [...] “só em movimento que um corpo mostra o que é”. 
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CAPÍTULO III 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“[...] a Vigilância Sanitária, em seu lugar 

privilegiado entre os interesses econômicos e a 

população, precisa dizer a que veio. Esse dizer 

precisa ser mais claro de acordo com os diversos 

sujeitos com os quais se relaciona”  

                                           (Daniella Araújo) 
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3.1 Considerações Finais 

 

 

  A atividade de trabalho na VISA se mostra como uma importante estratégia para a 

garantia do direito dos indivíduos à saúde. Seus agentes atuam nos meios de vida da 

população, ou seja, na regulação de produtos e serviços ofertados ao consumo, e que, de 

algum modo, interferem na qualidade de saúde da coletividade. Assim, a atuação da VISA 

representa um amplo elenco de ações, que abarcam desde a produção, passando pela 

circulação e o consumo desses produtos e serviços. Um dos aspectos que caracteriza a 

atividade de trabalho da Vigilância Sanitária é seu caráter estatal, indelegável e intransferível, 

tendo como um de seus principais fundamentos a supremacia do interesse coletivo, e a 

proteção da saúde coletiva sua principal finalidade. A avaliação e controle da qualidade dos 

meios de vida da sociedade, inerentes à ação reguladora da VISA adquirem maior importância 

em contextos de desenvolvimento tecnológico mais complexo, imposta pelas regras do 

próprio mercado, baseadas na competição. Com a globalização econômica e a expansão 

acelerada da produção-circulação de produtos e pessoas, assistimos também à globalização 

dos riscos que o modelo apresenta à saúde humana e ao ambiente. É neste contexto que a 

atividade requer a atuação de agentes qualificados, com formação e conhecimentos sobre 

tecnologias de produção e de prestação de serviços, de direito administrativo (cujas regras as 

ações do Estado se submetem), e com capacidade para avaliar a natureza, o grau e os 

impactos dos riscos inerentes ao modo de vida da população e do território onde atuam. 

Significa dizer que, atrelado a esse processo de ampliação do mercado produtor-consumidor, 

há grande diversidade, no país, de práticas e condutas nos modos de ser e de viver da 

população, que demanda tanto dos gestores públicos quanto dos trabalhadores da VISA um 

elenco de habilidades para operar nessa diversidade, levando-se em conta a garantia da saúde 

como direito social universal e equânime; com capacidade de articulação intersetorial e 

interinstitucional, uma vez que as ações da VISA, como campo da Saúde Pública, faz 

interface com outros setores e instituições públicas, privadas, bem como com a sociedade. 

Significa ainda dizer que a VISA requer um corpo de trabalhadores com estabilidade, 

segurança e autonomia para fazer valer as prerrogativas do interesse coletivo, em permanente 

conflito com interesses individuais.  

 Entretanto, as informações apresentadas no presente estudo dão a dimensão da 

incipiência dos Serviços Municipais de Vigilância Sanitária no âmbito da Superintendência 

Regional de Saúde de Diamantina, e particularmente da Microrregião de Saúde Araçuaí. A 
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insuficiência de insumos, ferramentas, instrumentos materiais e equipe técnica para o setor 

apontam a distância entre as políticas do SUS, as necessidades sociais, a missão da VISA na 

proteção da saúde e a realidade concreta vivenciada pelos trabalhadores que atuam na 

Jurisdição; aponta a necessidade de se aprofundar estudos, discussões e reflexões acerca da 

efetividade de programas, políticas e dos modelos até então adotados para a construção e 

consolidação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária no país.  

Assim, o interesse pelo estudo da constituição da atividade na VISA, a partir das 

significações produzidas pelos sujeitos – o trabalhador da Vigilância Sanitária – no contexto 

da Jurisdição SRSD e na Microrregião Araçuaí se relaciona ao desejo de contribuir na 

produção de conhecimento do setor como prática de saúde, considerando o papel exercido por 

este trabalhador, por suas possibilidades e limitações. Ainda que essa costura tenha sido feita 

a partir de escolhas pessoais  – o esforço se deu no sentido de fazer emergir, em seu vigor, as 

vivências dos trabalhadores; e jamais poderia deixar de destacar minha participação na 

confraria dos trabalhadores da VISA. Não por acaso, as inquietações e a escolha do tema. 

O primeiro achado que gostaríamos de apontar é o volume de informações produzidas 

pelos vinte e quatro sujeitos de pesquisa, que desvelam a dimensão da complexidade e dos 

problemas vivenciados cotidianamente pelos trabalhadores, e, por conseguinte, pelo SUS. Isso 

considerando, como não poderia deixar de ser, na perspectiva epistemológica escolhida, que 

estes trabalhadores e este Sistema se constituem mutuamente. Seria impossível considerar a 

atividade de trabalho em VISA descolada de quem a realiza/executa e todas as relações que 

estes estabelecem com o saber, com o não saber, com o poder, com os princípios e 

regulamentações que orientam esta atividade de trabalho.  

A despeito das lutas empreendidas contra os interesses do sistema privado, o SUS se 

constitui em uma das mais importantes conquistas dos brasileiros, como política social. No 

momento em que esse sistema tem sido cada vez mais pressionado por interesses capitalistas 

globalizados, cresce o papel da VISA, como já apontado. Assim, outro aspecto que 

gostaríamos de destacar é a dialética intrínseca à atuação da VISA no contexto do Sistema 

Único de Saúde. Diversos estudos apontam (e são confirmadas por nossos sujeitos), o lugar de 

silêncio ou negação que a VISA ainda adquire frente a outros campos da Saúde Pública e da 

Vigilância da Saúde, ainda que sua presença seja constante na imprensa nacional, como 

responsável por investigar, coibir e monitorar o impacto de condutas ilícitas de agentes do 

setor produtivo.  



147 

 

Nesse sentido o entendimento é de que precisamos aprofundar nossa presença na 

sociedade, como profissionais, na defesa não apenas do direito à saúde, mas também em 

defesa do Sistema Único de Saúde. 

Reafirmamos que a VISA não pode ser entendida apenas como resposta ao sistema 

produtivo; há um papel histórico e social, em cenários que se situam à margem do grande 

mercado consumidor, e que apresentam especificidades em seus modos de vida, como é o 

caso da área de Jurisdição da SRSD. Estes cenários não podem nem devem ser ignorados e 

essas especificidades devem ser afirmadas nas políticas e ações concretas do Sistema 

Nacional de VISA. Um caminho possível é a revitalização das diretrizes do PDVISA, cujo 

elenco leva em conta aspectos imprescindíveis à sua consolidação, com destaque para a 

participação e o controle social.   

Quanto às perguntas que nortearam este estudo, entendemos que muitas delas foram, 

de algum modo, respondidas por nossos trabalhadores, porém não pensamos ser o caso de 

apontar respostas prontas para cada uma delas. Sua complexidade escapa aos limites desse 

estudo. Vale reafirmar, contudo, dois aspectos: a atuação da VISA está tão imbricada aos 

modos de vida de cada um e na diversidade dos próprios campos de ação do Estado, que 

parece não ser apreendida, pela sociedade, como totalidade. De outro lado, é um campo de 

práticas e que tem uma finalidade específica no conjunto das atribuições do SUS. É neste 

lugar que a VISA, como ação intrínseca do Estado, tem sido negada, carregando o peso do 

ser-não ser garantidora de direitos; ela tem sido a mediadora das tensões intrínsecas ao Estado 

liberal capitalista. As consequências disso são mostradas de várias maneiras: tanto nas 

tragédias sanitárias que ameaçam a saúde e a vida de muitas pessoas quanto nas certezas 

pretensamente científicas das novas tecnologias e produtos ofertados ao consumo. É neste 

contexto que apontamos a necessidade de apreender a VISA como fenômeno sócio-histórico, 

apreendê-la em sua dialeticidade e em seu movimento. Esse entendimento, a nosso ver, nos 

coloca – e especialmente como profissionais de saúde – mais atentos quanto ao nosso papel 

nesse movimento teleológico.   

Reafirmamos ainda que “não há fenômeno sem sujeitos” e, assim, negamos o caráter 

ideologicamente mágico das políticas que sequer vislumbram planos de cargos, carreira e 

salários para a Vigilância Sanitária e o SUS, e que pressupõem um sistema operado por dados, 

indicadores, tecnologicamente preciso e estéril de subjetividade, como se isto fosse possível.   

Reiteramos que as articulações realizadas nessa pesquisa entre os relatos dos 

trabalhadores, e algumas categorias da Psicologia Sócio-Histórica e da Clinica da Atividade 

nos permitiram certo grau de entendimento da constituição da atividade de trabalho na VISA, 
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para além  do espaço do realizado, ou seja, para o espaço do não realizado, do que se deseja 

realizar, do que se realiza para não realizar e, também, do que se realiza. Foi possível perceber 

que a atividade de trabalho em VISA é constituída por um complexo engajamento subjetivo 

de cada sujeito em relação ao que se vive dentro e fora da sua atividade de trabalho. 

E por fim, vale destacar que a própria trajetória de busca de conhecimento configura-

se em um processo dialético: querer conhecer implica negar o conhecer, ou o conhecido; 

implica conviver com a evidência e angústia do não saber. Nesse sentido, há um duplo 

movimento: a satisfação no desvelar - ainda que compreendendo e admitindo os limites desse 

desvelamento -  contraposta ao desconforto de desconhecer. Vale dizer que é uma aventura 

que impõe, irremediavelmente, uma atitude de humildade, muitas vezes bastante difícil para 

quem, como eu, carrega um variado baú de lembranças. Contudo, resta a alegria de manter o 

baú aberto para acolher novas e variadas lembranças. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A: QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

1. DADOS DO MUNICÍPIO E SERVIÇO DE VISA: 

 

População: ____________________________ Código do IBGE: _______________________ 

 

Microrregião: 

 Araçuaí 

 Capelinha/Minas Novas/Turmalina 

 Diamantina  

 Guanhães 

 

Secretaria Municipal de Saúde e Serviço de Vigilância Sanitária têm endereço comum? 

(   ) Sim                (   ) Não 

 

2. GESTÃO: 

 

Prefeito – Formação________________________________________________________ 

 

Secretário de Saúde - Formação: ______________________________________________ 

Tempo de Gestão em anos completos:_________________ 

Capacitação em Gestão na Área de Saúde:   (   ) Sim         (   ) Não 

 

O autorizador de despesas é o Secretário?    (   ) Sim         (   ) Não 

Há conta bancária específica da VISA no FMS?  (   ) Sim     (   ) Não 

Há arrecadação de taxas tributárias e multas para o FMS/VISA?  (   ) Sim    (   ) Não 

Esse recurso é utilizado para as ações de VISA?  (   ) Sim         (   ) Não 

 

3. ELENCO NORTEADOR DAS AÇÕES DE VISA 

Grupo I – Ações para a estruturação e fortalecimento da gestão. 

ÁREA DE 

ESTRUTURAÇÃO 

PARÂMETROS SIM NÃO 

 Profissional ou equipe de VISA investida na 

função por ato legal. 
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1. Estrutura legal 

Instrumento legal de criação da VISA, com 

definição de atribuições e competências. 

  

Inclusão da VISA na estrutura 

organizacional da Secretaria de Saúde. 

  

Código Sanitário próprio ou instrumento que 

viabiliza a utilização de legislação estadual 

e/ou federal. 

  

 

 

 

2. Estrutura física e recursos 

materiais 

Espaço físico  para desenvolvimento  das 

atividades -  □ Depósito 

  

Canais de comunicação - 

□ Telefone  □ Fax  □ Internet 

  

Equipamentos específicos para fiscalização 

(Ver Tabela 1) 

□ suficientes     □  insuficientes 

  

 

3. Estrutura administrativa 

operacional 

 

Cadastro de estabelecimentos sujeitos à 

vigilância sanitária (Ver Tabela 2.) 

  

Sistema de informação   

Normas para padronização de 

procedimentos administrativos e fiscais 

  

 

4. Gestão de pessoas 

 

Profissional ou equipe de VISA em número 

adequado ao desenvolvimento das atividades 

(Ver Tabela 3) 

  

Plano de Capacitação   

              

Grupo II – Ações estratégicas para gerenciamento do risco sanitário. 

ÁREA DE INTERVENÇÃO PARÂMETROS SIM NÃO 

 

1. Produtos, serviços e 

ambientes de interesse da 

saúde 

Inspeção sanitária   

Coleta de amostras para análise   

Notificação   

Investigação de surtos e agravos 

 

  

Atividade educativa para profissionais do 

setor regulado (sujeitos à ação da VISA) 
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2. Educação e comunicação 

em saúde para a sociedade 

Elaboração de materiais educativos 

Divulgação de alerta sanitário    

Atendimento a denúncias/reclamação   

 

3. Ações integrais de saúde  

Ações de notificação, investigação e 

inspeção conjuntas com as vigilâncias 

ambiental, epidemiológica, trabalhador e 

assistência 

  

Participação nos processos de educação 

destinados às ESF e ACS 

  

4. Ações intersetoriais Ações de intervenção no risco sanitário em 

parceria com agricultura, saneamento, 

educação, meio ambiente, ciência e 

tecnologia. 

  

Portaria nº 1.106/2010, de 12/05/2010 

5. PESSOAL 

Técnicos de nível médio 

Formação Número Forma de inserção no serviço 

(concurso, contrato, designação, etc.) 

Tempo de atuação na 

VISA 

1º Grau    

2º Grau    

 

Técnicos de nível superior 

Formação Número Forma de inserção no serviço 

(concurso, contrato, designação, etc.) 

Tempo de atuação 

na VISA 

Farmacêutico    

Nutricionista    

Enfermeiro    

Odontólogo    

Méd.Veterinário    

Outros:    
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especificar 

 

 

6. RECURSOS MATERIAIS 

Tabela 1. Levantamento dos equipamentos/mobiliário e material da VISA municipal 

Equipamento/Mobiliário/Material/Serviços Sim Não  Quantidade 

Mesa de escritório com cadeira    

Armário para guarda de documentos    

Impressos para ações fiscais (termos, autos, notificações)    

Computador    

Telefone de uso exclusivo    

Acesso à internet    

Termômetro Digital    

Termômetro com cabo extensor    

Caixa térmica de poliuretano    

Freezer    

Geladeira    

Máquina fotográfica    

Fita de interdição    

EPI (avental, máscara, touca e luvas)    

Invólucros para coleta de amostras    

Lacres    

Veículo específico para o setor    

Material de escritório (fita crepe, grampeador, tesoura, etc.)    

 

7. PROGRAMAÇÃO ANUAL DE VISA 
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7.1. 

Existe Programação Anual das Ações de VISA?   (   ) Sim           (   ) Não 

Se sim, quem participou de sua elaboração?  (   ) Fiscal da VISA  (   ) Secretário de Saúde 

(   ) Coordenador Epidemiologia (   ) Enfermeiro ESF  (   ) Outros: 

especificar:______________ 

Se não, cite os principais motivos da sua não elaboração:_____________________________ 

___________________________________________________________________________

. 

As ações contidas na Programação Anual de VISA surgiram a partir de: 

(   ) Modelo encaminhado pelo NUVISA/SRSD 

(   ) Modelo encaminhado e ações demandadas pela Secretaria Municipal de Saúde/SMS 

(   ) Modelo encaminhado e ações demandadas pela comunidade 

(   ) Modelo encaminhado e ações demandadas pela SMS e comunidade. 

 

7.2. Tabela 2. Ações da PAVS da VISA Municipal 

 

Dentre os procedimentos abaixo, marque: 

 

Procedimentos PAVS 

Programados Realizados 

Sim Não Sim Não Em 

parte 

Cadastro estabelecimentos/serviços de alimentação 

(restaurantes, cantinas, etc. – prontos p/ consumo). 

     

Inspeção sanitária de estabelecimentos/serviços de 

alimentação. 

     

Licenciamento sanitário/alvará de 

estabelecimentos/serviços de alimentação. 

     

Laudo de análise laboratorial do Programa de 

Monitoramento de Alimentos recebidos pela VISA. 

     

Fiscalização do uso de produtos fumígenos derivados 

do tabaco em ambientes coletivo, fechados, públicos e 
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privados. 

Atividades educativas sobre a temática da dengue, 

realizadas para a população.  

     

Atividades educativas com relação ao consumo de 

sódio, açúcar, gorduras, realizadas para o setor regulado 

e população. 

     

 

7.3. Tabela 3. Demais ações da VISA municipal 

 

Dentre os procedimentos abaixo, marque: 

 

Procedimentos/Inspeções 

Programadas Realizadas 

Sim Não Sim Não Em 

parte 

Comércio de alimentos (mercearias, supermercados, 

etc.) 

     

Drogarias, ervanarias e postos de medicamentos      

Óticas      

Estabelecimentos artigos médico-hospitalares      

Clínicas de Fisioterapia      

Consultórios médicos e outros      

Institutos de beleza, pedicure, barbearia, sauna e 

congêneres 

     

Estabelecimento de massagem      

Estabelecimentos de ensino      

Academia de ginástica/musculação      

Clubes recreativos      

Cemitério e necrotério      

Terreno baldio      

Hotéis, motéis e congêneres      
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Estação rodoviária      

Mercado municipal      

ILPI /asilos      

Outras-listar:      

 

7.4. Dentre as ações executadas: 

 

1. Cite quais as condições existentes que facilitaram sua execução: ____________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Cite as estratégias utilizadas para superação dos problemas ou entraves que dificultaram a 

execução das ações: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7.5. Das ações programadas e não executadas:  

 

1. Liste e cite, para cada uma delas, os motivos que inviabilizaram a sua execução: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Data: _____/_____/_____ 
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APÊNDICE B:  Roteiro de entrevista  

 

Esclarecimentos: 

1. Esta entrevista é a segunda etapa da minha dissertação de mestrado.  O objetivo desse 

trabalho é levantar, analisar e desvelar os fatores que influenciam a execução ou não da 

Programação Anual de Vigilância Sanitária nos municípios da jurisdição da Superintendência 

Regional de Saúde de Diamantina, Minas Gerais/SRSD, especificamente na Microrregião de 

Saúde de Araçuaí, bem como definir com os sujeitos novas estratégias de superação dos 

entraves. 

2. Ressalto que a entrevista será áudio e vídeogravada e poderá ser recorrente, ou seja, pode 

ser que exista a necessidade de realização de outras entrevistas para buscar mais informações 

sobre o tema aqui tratado ou para esclarecer algum aspecto que possa ficar confuso ou 

incompleto. Gostaria de lembrar que, para atender às determinações éticas estabelecidas para 

a realização desta pesquisa, está estabelecido no Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(TCLE) que você poderá se recusar a responder a qualquer das questões, bem como terá 

acesso às transcrições e imagens, podendo solicitar cortes ou exclusão de conteúdos com os 

quais discordar, no que será prontamente atendido(a). 

3. Outra questão estabelecida no TCLE refere-se aos princípios da confidencialidade e sigilo, 

não possibilitando assim sua identificação. Ou seja, o que se pede é que o nome real das 

pessoas envolvidas não seja identificado.  Sendo assim, peço que você indique um codinome 

para que eu utilize para sua identificação nesta pesquisa. 

Questões norteadoras: 

1. Como se deu sua inserção na VISA? Qual seu vínculo com a Secretaria Municipal de 

Saúde? 

2. O que te motivou a escolher a VISA como área de atuação?  

3. O que é a VISA para você? Como você vê a relação deste setor com os princípios do SUS? 

(buscar apreender as concepções sobre o SUS que tem o entrevistado, seus princípios e 

diretrizes, funcionamento e efetividade).  
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4. O município elaborou a Programação Anual de VISA 2011. Você sabe em que base é feita 

esta programação, em qual norma, orientação ou instrumento ela se baseia? 

5. Fale-me um pouco do processo de elaboração da programação, quem participa e como, 

como são definidas as ações?  

5. Como foi feita a aprovação da programação pelo Conselho de Saúde?  

6. Após a programação das ações, como foram planejadas as atividades de rotina? (tentar 

apreender como o planejamento influi no trabalho, se influi ou não). 

7. Quais as ações executadas e quais não foram?  

8. Na execução das ações, quais fatores facilitam sua execução, quais dificultam, quais as 

estratégias têm melhor resposta para a execução? (Quais tem sido adotadas? rever) Quais 

fatores influem positivamente e negativamente? (tentar apreender o processo de execução/não 

execução/estratégias). 

9. Alguma ação é feita em parceria ou sempre isolada? Se sim, quais parcerias? 

10. Há alguma forma de monitoramento e acompanhamento da execução da programação? 

Qual forma? 

11. Quais são seus sentimentos frente ao cotidiano da VISA, à sua atividade na VISA, como 

você se sente? 

12. Como você avalia a reação ou comportamento dos colegas e dos gestores com a VISA? 

Quais os motivos vc aponta para essa dada situação? 

13. E a população? Os consumidores solicitam/demandam sua ação? De que forma? Pq há 

essa procura, ou ausência de procura? O que você julga que influi nesse comportamento? 

(descrever um dia de trabalho) 

14. E os estabelecimentos sujeitos à ação de VISA? Como é o comportamento? Qual a visão 

vc acha que eles têm da VISA? E pq? 

14. Como são seus sentimentos frente ao comportamento externo? Como vc se sente? (ideal 

que seja para cada um). 

15. Como você avalia suas atividades de trabalho? Seu comportamento e atitudes (retirar)?  
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16. O que você pensa que deveria ser feito para a plena efetivação da VISA (caso não seja)? 

Quem deveria fazer? Deveria ter sido perguntado  para os problemas/entraves encontrados 

17. Quais os instrumentos são produzidos pela VISA, mensalmente ou anualmente, dentro da 

programação da SMS? Vc conhece a PAVS, o SIA/SUS, CNES? 

18.  Você conhece ou acompanha de algum modo o recurso repassado à VISA pelo FNS? 

(rever) 

19. Você conhece as novas políticas do Ministério e da SES para os setores de Vigilância? Se 

conhece, como as avalia? Vc. participou das pactuações realizadas? 

20. Ao se propor tornar-se um profissional da VISA, quais eram suas expectativas? O que 

mudou durante sua trajetória? Em que mudou e porque mudou? 

21. Se você tiver que traduzir a VISA em três palavras, quais palavras seriam? Traduza a visa 

em 3 palavras 

22. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa relacionada às questões sobre as quais 

conversamos? 

Agradecimentos. 
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APÊNDICE C: Organização do processo de análise dos Núcleos de Significação 

1º Núcleo de Significação: Trajetória na vida e na visa: “infelizmente a gente não fica onde 

quer”. 

Pré-Indicadores Indicadores 

 A convivência de roça era muito boa! Os primos, é 

tudo, morava a família tudo junto, tinha 3 tios que 

moravam praticamente, né...vizinhos ali ao lado da 

casa.  

 Fiquei até os 8 anos de idade (na fazenda), infância 

gostosa demais! 

 Nós ficamos mais 3 anos na cidade e ele comprou um 

sítio a 3 km da cidade e nós fomos morar no sítio. E 

vinha estudar todo dia a pé, né? mas era bom, era 

muito gostoso, né? 

 A minha infância foi boa, eu sempre me dei muito 

bem com meus irmãos. 

 Calma...mãe é maravilhosa. Eu convivi com meus pais 

Rosélia...uns vinte e pouco anos junto deles, nunca 

ouvi uma discussão dos dois, assim nunca vi mãe 

olhar assim, pra pai assim, pra discutir ou  falar 

qualquer coisa, nunca, nunca assim!  

 Assim, é um exemplo de vida assim, eu sempre falo, 

meu pai, minha mãe assim, família, assim, com 

filhos... 

 É...foi boa assim, sabe? Eu e Pedro, nós éramos muito 

assim rusguentos, sabe? Gostava mas de, num era 

coisa séria, era coisa de criança mesmo, de...que ele 

era mais velho também né? mas eu, eu mexia, eu era 

levado (risos), e ele, couro! Batia, era direto, e eu 

descontava!  

 Nós ficamos mais 3 anos na cidade e ele comprou um 

sítio a 3 km da cidade e nós fomos morar no sítio. E 

vinha estudar todo dia a pé, né? mas era bom, era 

muito gostoso, né? E era ...assim dificuldade tinha, 

eram imensas as dificuldades porque naquela época 

chovia, não tinha ponte, era córrego cheio, a gente 

chegava na beirada dele, o córrego tinha que esperar 

vazar pra passar, perdia aula, outra hora já ia chegar 

em casa quase a noite com o córrego cheio. 

 Não convivi com minha esposa, nós ficamos 10 anos 

namorando 

 Ela falou: - “Ô Mariano, nós vamos alugar uma casa e 

morar juntos. Aí eu falei assim: - “Ah, não vou não, 

vou ser só visita”! Ela falou: - “Visita eu não quero! 

 Chegou um dia ela falou assim: -“Ó, eu já, a casa já tá 

alugada, os móveis já estão lá, é só arrumar sua roupa 

e vamos embora”! aí eu tive...né? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relações familiares 
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 Foi ela que alugou, ela que correu atrás! Eu falei: - 

“Agora mãe, tem jeito não, agora eu tenho que ir”. 

 Ah, sei lá, comodismo né? E a...há mais tempo se a 

gente tivesse junto 

 Acho que a gente perdeu um bom tempo né? de, de 

convivência mesmo 

 Hoje eu vejo isso, acho que o grande erro da gente foi 

não ter é...juntado antes mesmo, né? 

 Apanhava pra ir pra aula (risos). Teve uma passagem 

Rosélia, que eu, eu agradeço muito meu pai, se ele 

assim...pela surra que ele me dava mesmo pra estudar, 

senão não teria estudado. 

 - “Mas você não tem vergonha não? Você já tá 

rapazinho, seu pai trazer na escola com um chicote na 

mão!”. (professora) Desse dia aí eu fui: -“ Não, eu 

tenho que mudar, tenho que estudar agora. 

 Não gostava de estudar. 

 Quando eu ia também fazia assim, as minhas lições 

direitinho, mas não gostava de ir na aula não! 

 A gente tinha que fazer alguma coisa, varrer um 

terreiro, né? [...] na roça usava fogão a lenha ainda, 

tinha que pegar a lenha, a lenha era responsabilidade 

da gente, era varrer os quintais, apanhar água, não 

tinha água encanada, também tinha que pegar água no 

córrego.  

 Tinha as coisas né? Tratar dos animais, porco, galinha. 

Eu não ficava parado não! Tinha...alguma...sempre 

tinha alguma coisinha pra fazer! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As tarefas na infância 

 Terminei 8ª série eu fui pra (cidade próxima), estudei 

2  anos lá na escola agrícola, retornei, não deu certo, 

vi que não era aquilo que eu queria. Acho que com 

aquela poeira da morte do meu pai eu também não 

tava com a cabeça muito boa, aí eu retornei, fiz 

magistério. 

 Rosélia: Não pensou em dar aula também? Mariano: 

Não. Rosélia: E porque que você fez o magistério? 

Mariano: Por falta de opção, que na época só tinha o 

magistério, né? 

 E aí mas, pra dar aula... não era minha área assim... 

 As notas não eram boas, e eu tentando, mas também 

eu não tinha aquela base, assim, você chega né? é um 

mundo novo. 

 E mãe ficou sozinha na roça, aí ela ficava de dia lá em 

casa e a noite na casa de meu tio. Aí eu fui lá: - “Não 

dá não, eu vou voltar e ficar com mãe”. Aí eu vim 

embora ficar com mãe. 

 Mas aí eu não tava me sentindo bem lá! 

 

 

 

 

 

 

Formação profissional 
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 Eu acho que eu não me adaptei Rosélia! Porque a 

gente sai do, duma escola, aqui que... a gente não 

tinha química, não tinha física, matemática era assim, 

bem fraco, você chega numa escola federal, é muito 

puxado! Assim acho que não tinha, você sai 

praticamente sem base, né? E o meu último ano do, da 

8ª série eu tive um problema de rins sério. 

 Aconteceu uma passagem comigo lá, que...eu tava 

precisando de 1 ponto pra passar em física, em 30. Aí 

os colegas roubaram uma prova de matemática, aí 

eles: - “Ô Mariano, todo mundo vai fazer a prova, pra 

nós fecharmos a prova!”E eu: - “Ô gente, eu não vou 

mexer com isso não”. - “Não, vamos!” Eu peguei a 

prova e copiei, a prova. Só que eles descobriram e deu 

suspensão na turma toda! O dia da, da minha 

suspensão, caiu a prova de química, e eu bombei em 

química. Aí eu falei: -“Eu vou embora, não vou ficar 

não”, e vim embora. 

 Na infância [...] tinha muito serviço lá eu...lavras. Aí 

eu ficava assim, eu... chegava no túnel, já sabia se tava 

lá dentro e no escuro ia entrando! Ia lá prá onde que 

eles estavam, ajudava assim e tudo. Eu sempre gostei 

mesmo do garimpo! 

 Ah, se eu pudesse eu tava no garimpo! meu sonho é 

esse. Se amanhã eu não precisar de trabalhar, eu ter 

condições de sustentar minha família, no outro dia eu 

to no mato aí ó, cavo uma terra pra mim e tô lá! 

 Eu gosto da natureza, ficar ali! 

 Ô...é muito difícil né, porque o garimpo é uma loteria, 

às vezes você trabalha a vida toda no garimpo e não 

consegue nada, não tira nada. 

 Às vezes você fica 2 dias você tira pedras que dá pra 

ficar tranquilo o resto da vida! É difícil demais o 

garimpo! 

 Ah eu acho que é por isso mesmo da infância ali que 

era área de garimpo mesmo né? A gente tava lá direto, 

brincava nos túneis, e nos serviço assim, então tava 

sempre lá, por isso essa paixão mesmo! 

 Eu tenho vontade de fazer gemologia. 

 Eu sou apaixonado nessa área aí de minérios, essas 

coisas. 

 Rosélia: Mas já, já tentou fazer algum movimento pra 

fazer... Mariano: Não, não. Rosélia: Sabe onde que 

tem? Mariano: Tem, tem, acho que são três só 

universidades no país que tem o curso. É Ouro Preto, 

São Paulo e parece que Goiás, parece. Mariano: Eu 

tenho vontade, mas é quase que impossível, sabe? 

Rosélia: É? Porque? Mariano: família, criança né? 

Condições financeiras, também,  né? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonhos, desejos e projetos.  
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 Eu tenho vontade, mas é quase que impossível, sabe? 

Família, criança né? 

 Eu gosto, porque eu gosto da roça, eu não gosto de 

cidade não! Adorava mesmo! 

 Eu sempre gostei da...como se diz, da roça né? da zona 

rural, eu gosto até hoje, assim...se eu pudesse eu tava 

na roça, eu não tava na cidade! 

 Mas infelizmente, né, a gente não fica onde quer! 

(risos) 

 É o fascínio, tá doido! Ô Rosélia, eu via o pessoal 

tirando umas pedras, eu dentro do serviço do túnel 

com eles. Tem coisa mais bonita que aquilo não, cê tá 

doido! Você pega uma pedra assim, você 

pega...parece um fogo, uma bola de fogo, do jeito que 

é vermelha 

 É porque você pega um trem bruto daquele ali e 

transforma ela numa joia toda lapidada assim, eu acho 

que, eu acho que seria a realização pra mim! 

 Eu acho que sim. Profissional, o meu sonho 

profissional seria esse, gemologia. 

 Eu acho que assim, pelo, a vivência também na roça, 

área de garimpo, né? que a gente morava, era área de 

garimpo, a gente conhece alguma coisa de pedra 

preciosa também. Acho que mais por causa disso 

também! 

 

2º Núcleo de Significação: Atividade de Trabalho: “Como é que eu vou trabalhar com 

vigilância sanitária?” 

 

Pré-Indicadores Indicadores 

 Trabalho? É necessário né? É...de onde a gente tira o 

sustento também. E tem que ser feito...se não com 

amor, pelo menos né? com carinho e boa vontade, né? 

Porque se for pra fazer só por fazer também eu acho 

que não...você acaba fazendo mal feito, né? e que o 

resultado não vai ser satisfatório. 

 

 

 

 

Trabalho: “é necessário”. 

 Trabalhei 2 anos e meio numa padaria, padeiro. 

 Já, trabalhei no garimpo. Um ano e pouco eu fiquei no 

garimpo. 

 Na época tinha poucas opções, né, no concurso 

municipal. E aí, eu...professor eu não quero, porque eu 

não me vejo na sala de aula, porque eu sou ignorante, 

eu não tenho paciência, e também eu não sou bom pra 

falar, chega na frente e, essas coisas não sou bom. E aí 

eu falei: - “Ó,  tem uma vaga de fiscal de tributo, eu vou 

tentar isso! 

 

 

 

 

Atividade de trabalho na 

VISA: “não foi escolha” 
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 Fiz o concurso pra fiscal de tributo, passei e fiquei 

esperando um ano pra ser chamado, aí quando o 

prefeito entrou e não me chamou eu fui atrás dele né? 

Ele falou: - "Ô Mariano, eu tenho um projeto pra você”. 

 Zé, que era o secretário na época, de saúde, ele me 

procurou e falou: - "Olha Mariano, a gente quer que 

você fica na vigilância sanitária" 

  “como é que eu vou fazer vigilância sanitária? Eu nem 

sei o que é essa vigilância sanitária!” 

 a gente sabia que tinha mas também não sabia como 

que funcionava. 

 a dificuldade era essa, a gente saber como trabalhar com 

vigilância sanitária. 

 não foi escolha 

 Assim eu tinha, vagamente né?(conhecimento das 

atribuições do fiscal de tributos) aí na época eu ainda 

perguntei pro rapaz lá na hora da inscrição: “Qual a 

função?” 

 (Foi) mais assim, uma designação mesmo, mandaram 

prá vigilância e eu estou lá até hoje. 

 eu acho que é uma das áreas fundamentais mesmo hoje 

a... (VISA) né? Já é uma prevenção imensa na saúde 

 Eu sabia que era vinculado à secretaria de saúde né? O 

SUS, mas não sabia em que termos que se dava a coisa 

sabe? 

 a vigilância Rosélia, pra mim, ela ta englobada no SUS 

porque a vigilância é proteger e... a saúde né? 

 se tá protegendo a saúde está evitando de amanhã ou 

depois o paciente estar lá no SUS, batendo lá no SUS, 

então ta tudo englobado, vigilância e outros sistemas 

mais né? De vigilância no SUS já... igual mesmo, a 

epidemiologia 

 E as prevenções também, e a gente hoje também, a 

vigilância em saúde está tudo englobado né? Então 

estão todas associadas a isso mesmo. 

 

 

 

 

 

 

VISA e SUS 

 nós fomos pra Diamantina, fizemos treinamento, aí 

chegamos empolgados 

 a gente tinha uma expectativa muito boa né? 

 na época foi nomeado o coordenador de vigilância 

sanitária né? E aí fizemos uma reunião com o 

secretário, com o prefeito, e o prefeito prometeu 

mundos e fundos, na hora. Que era pra trabalhar a 

vigilância sanitária, que vai ter todo o respaldo e é pra 

acontecer a coisa. 

 a gente foi em Diamantina,  ficou uma semana com 

vocês lá fazendo treinamento, e voltamos e estamos 

tentando trabalhar com vigilância, que é difícil. 

 "Vixe, você é doido!" Era uma expectativa boa demais!  

 na época a gente pensou, éramos eu e Arnaldo, ele 

 

 

 

 

 

 

 

Início das atividades na 

VISA: expectativas e 

frustrações 
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falou: - "Vai dar certo Mariano, a gente trabalhar 

fazendo vigilância sanitária!" Ele coordenava a 

epidemiologia e a vigilância sanitária né? aí como ele 

era coordenador ele já tinha o carro à disposição, 

qualquer hora que precisasse tinha. Aí eu falei: - "É, vai 

funcionar!" A gente começou fazendo as visitas, ia nas 

comunidades né? 

 eu falei: "Olha, o negócio vai mudar, vai ter como a 

gente fazer vigilância sanitária, mas foi só aquele 

período quando começou, que fizemos as apreensões, 

os produtos né? 

 

 

3º Núcleo de Significação: Atividade prescrita e atividade realizada: “a gente faz o básico”.  

 

Pré-Indicadores Indicadores 

 a programação da vigilância, no primeiro ano que eu 

entrei eu não sabia nem como montar aquele plano, aí 

com a ajuda do Elon né? Que é um funcionário já 

antigo lá, ele... E Maria Júlia também deu todo o 

suporte, nós montamos o primeiro plano em 2009 

  Eu falei: - "Eu primeiro preciso que o jurídico me 

acompanhe. Tenho dúvidas, tem lei que eu não sei o 

que é, eu to lendo a lei mas eu não sei o que é!" né? 

certos códigos lá e tal 

 em 2010, 2011 e 2012 praticamente fomos eu e Maria 

Júlia, nós montamos; esse último fui eu sozinho 

 A gente segue aquele roteiro que vocês passam pra 

gente né? É baseado naquele roteiro lá. E também a 

gente pega algumas leis 

 Tem algumas cidades que expõem o plano de 

vigilância né? A gente busca sugestão às vezes nos 

outros também. 

 O que eu posso e o que eu não posso fazer, eu sei que 

a lei fala que eu posso, mas até quando eu posso ir? 

 aqui não tem especificado, às vezes vai o fiscal do 

tributo, ou o fiscal da, da infraestrutura, né? ou vai o 

sanitário. Tem hora que vai os 3, quando é uma coisa 

mais, de vez em quando nós saímos os 3 juntos 

também.[...] Mas isso aí não tem definido não! 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Programação Anual de 

VISA: elaboração, 

pressupostos norteadores e 

instrumentos 

 aquele plano na verdade, se eu for falar pra você, o 

primeiro plano de 2009, ele... até hoje ele não foi 

concluído 

 Não foi feito inspeções 

 As inspeções nós não fizemos porque é...uma das 

dificuldades, é a falta de pessoal  
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 o treinamento de cantineiras, e isso ficou a cargo da 

nutricionista do... da secretaria de educação, só que ela 

falou que não teve como elaborar esse treinamento e 

tal, porque não tinha tempo. E aí a gente ficou sem 

fazer isso. 

 nós inserimos agora ultimamente, os dois últimos  

planos, que é a visita ao agricultor familiar, a 

orientação, isso aí a gente está começando a fazer né 

 Eu to fazendo o básico só, eu visito mercearia, eu vou 

nos açougues, eu olho aquelas... os ofícios que vocês 

mandam, inutilização, apreensão, é muito aquilo, 

interdição, então o trabalho hoje se resume 

praticamente a isso, visitas e essas coisas, quando 

vocês mandam  

 Essas ações agora que eu faço no dia-a-dia da 

vigilância, eu faço mesmo dentro do município, que é 

visitas às mercearias, olhar validade dos produtos, 

embalagem, data de validade, grau de temperatura 

também, a gente olha isso muito, armazenagem né? 

 a parte de açougue, higiene, o manuseio 

 abatedor também a gente vai uma vez por semana, 

toda quinta-feira a gente vai no abatedouro. 

 Não, não tem não, acho que não, que eu conheça não, 

pelo menos da parte da vigilância municipal não tem 

não!(controle sanitário na agricultura familiar) 

 Isso já tá com o que, com quase um ano, que foi a 

metade do ano passado (planejamento do controle de 

produtos da agricultura familiar). Até hoje não foi 

feito nenhuma ação. 

 

Atividades prescritas X 

Atividades realizadas 

 

 porque é, é...ela tem que tá presente (a nutricionista). 

Rosélia: Porque que ela tem que tá presente? 

Mariano: Porque é...é...ela que...como é que ela me 

falou lá? Ela é responsável pela merenda, né? E aí 

ela...ela...ela me falou que...hum, perdi. 

 ela tem que avaliar, não sei como é, os produtos e tal, 

e que ela queria que a vigilância fosse pra dar um 

certificado lá. Ela falou - “Ah Mariano, então você dá 

uma declaração!”. Eu falei: - “Eu também não vou dar 

não, porque eu nem vi o produto dela, como é que 

você quer que eu faça isso?” Aí ficou, de eu cobrar 

dela pra gente tá indo lá! 

 Eu teria que ir com ela no dia que ela fosse. 

 Ó, assim, a única coisa que eu poderia fazer lá era o 

que, em termos de higiene né? 

 Orientação de higiene, ver se a higiene tá compatível, 

os produtos, olhar o tipo de produto que ela tá usando, 

como tá sendo feito o manuseio desses produtos, né? 

Então acho que nesse sentido aí , acho que eu posso 

dar, né? Mas igual ela tá querendo um...um tipo, um 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento (ou não) 

das atividades 
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certificado de qualidade, isso aí eu não posso fazer! 

 É...essa, no caso dessa senhora aí, que ela vai, ela já tá 

entregando pras escolas, esses produtos dela aí, eu 

posso dar um alvará sanitário pra ela? 

 Mesmo pra dar uma olhada lá, uma orientada no 

pessoal. 

 É, vai fazer vista grossa, né? uma coisa! 

 a gente vai conversando né? e vai assim, fazendo o 

básico mesmo 

 a parte de comércio geral, matadouro, aí eu olho, dou 

uma olhada. A parte de chiqueiro, quintais, essas 

coisas já ficou mais pro outro fiscal tá olhando (de 

tributos).  

 Eu estou com dificuldade de passar aqueles dados, é... 

as...mensagens, esses dados  mensais que tem que 

passar, né? Aquela planilha lá...esqueci como é que 

chama 

 eu faço o básico mesmo, mas o básico 

 é...eu ir na mercearia, olhar é...material...é, produtos 

vencidos, conservação, estocagem, é... freezer, né? 

temperatura a gente olha também. Aí quando vem 

aquelas...é...solicitação é, de interdição, de apreensão 

a gente faz também. 

 E auxilio também o trabalho do Eliano né? Assim 

quando ele tem alguma demanda, hoje mesmo eu tava, 

eu trabalhei com ele o dia todo, negócio da dengue 

né? no combate à dengue[...]Aí a gente, fica, quando 

eu preciso ele me auxilia, quando ele precisa eu 

auxilio ele, esse intercâmbio mesmo! 

 Eu não sei se da parte da agricultura, assim, eu não sei 

se eles podem dar também algum...(certificado de 

qualidade) 

 esse pessoal utiliza assim na roça é só a, o forno...de 

barro né? à lenha, e só com uma cobertura! Eles não 

tem uma estrutura, de, por exemplo, de galpão todo 

fechado, eles não tem! E ele é fabricado nesse tipo de 

ambiente! Rosélia: Aí qual que seria a sua função 

nesse caso? Mariano: De, de...de orientar, de como 

fazer uma estrutura e tal... 

 eu ficar 3 dias dentro  dum supermercado fazendo uma 

inspeção sozinho, né? 

 Toda semana eu passo em todas as mercearias, 

supermercados, dando uma olhada e tal 

 fui lá, constatei, recolhi (mediante denúncia). 

 Até o ano passado, dezembro, eu mandei (planilha de 

produção mensal). Agora com o afastamento de Maria 

Julia [...]ela falou assim, que ia conversar com o 

secretário e o secretário ia passar pra enfermeira que 
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ta... assumiu todas essas funções né? E que ela me 

procurava, mas eu to esperando procurar. 

 Igual é de seu conhecimento que aqui na cidade a 

vigilância é deficiente 

 estamos tentando trabalhar com vigilância que é 

difícil. 

 as inspeções nós não fizemos porque é... Uma das 

dificuldades Rosélia, é a falta de pessoal. 

 De recurso, de transporte, não temos, porque cê vai 

fazer uma apreensão vai carregar em quê? Aí não tem 

um transporte, não tem um veículo, e então tá baseado 

nisso aí a dificuldade da vigilância... 

 a dificuldade da vigilância... tem dificuldade em 

transporte, de apoio jurídico mesmo, de pessoal, 

deficiência de pessoal, e também de materiais né? 

Porque tem o mínimo na vigilância sanitária hoje, pra 

gente. 

 Não tem estrutura 

 pra eu ir em Barra Limpa, Manguezal, eu dependo do 

carro da epidemiologia. O dia que os meninos estão 

indo fazer alguma campanha lá que tem vaga no carro 

eu vou, se não tiver não tem como eu ir 

 eu não interditei porque eu não tinha o veículo, que eu 

tinha que recolher ela, né? Eu não tinha um veículo, 

liguei pro secretário, o secretário não tinha um carro 

 (Dificuldade) De estrutura, de pessoal também né? 

Transporte e tudo 

 fica... meio assim... sem poder fazer as ações que a 

gente... né? tá proposto no plano, mas nesse sentido 

mesmo, de apoio, de transporte, das intervenções dos 

políticos. 

 a gente fala assim: "Não adianta nada ter a parceria 

mas o dia que eu for fazer uma inspeção e tal não tem 

um veículo, aí como é que vai? 

 Eu não tenho condições de fazer essa ação porque eu 

não tenho um veículo. Né? então o deslocamento eu 

não tenho condição de fazer. (controle de produtos 

para a merenda escolar) 

 Na zona rural, né? e...pelo menos de orientar as 

pessoas, não tem como fazer isso. 

 A gente não tem um meio de transporte, né? eu 

sozinho, falta de pessoal, transporte, apoio jurídico 

que eu te falei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A atividade impedida: 

falta tudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 é necessária a vigilância. De suma importância 

mesmo, porque a gente vê... ontem eu tava vendo uma 

reportagem falando das drogas sintéticas, e aí...[...]foi 

lá no Paraná que foi apreendido a primeira... uma 
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droga sintética nova lá. 

 a perita falando assim que ela é liberada no Brasil, 

porque não tem... A ANVISA não tem conhecimento 

dessa droga, ainda não foi pesquisada ainda, porquê? 

Porque nunca tinha feito apreensão no país né? Por 

falta desse... né? de conhecimento até, porque se a 

ANVISA não conhece esse produto como que ela vai 

proibir isso? 

 a ANVISA que faz esse tipo de pesquisa pra 

comprovar cientificamente que é uma droga, que é 

prejudicial a saúde. E aí você vê que você tá 

indiretamente ou diretamente mesmo a gente tá ligado 

a isso tudo né? 

 você vê que você vai tirar uma coisa ali do comércio 

sem as pessoas saberem que tá fazendo mal. que tava 

ali ingerindo, né? uma coisa que não vai fazer bem.. 

 saiu uma carga de frango de (cidade vizinha) em cima 

de um caminhão aberto 08 da manhã e que 03 da tarde 

tava sendo descarregado na secretaria de educação pra 

alimentar as crianças, e que eu fui lá e...e não deixei 

é...essa merenda...esse frango chegar até a merenda 

dos alunos, pra mim, você tá doido, pra mim foi bom 

demais! Assim, satisfatório mesmo! Poderia ter 

acontecido uma infecção né? e coisa até mais grave! 

 E eu acho que se você for pensar assim é muito bom, 

muito gratificante essa parte aí também 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratificação: a VISA que 

funciona. 

 Olha, eu fico frustrado profissionalmente 

 Sinceramente é (frustrante), porque eu queria fazer 

mais 

 é difícil falar sobre isso tudo assim porque... 

 eu penso é em sair. 

 eu quero, assim, eu tenho vontade, demais, como eu 

falei pra você, mas só que as condições que hoje 

fornecem pra gente não tem como trabalhar com 

vigilância sanitária. 

 Não, não tenho não (expectativa), porque é difícil. 

 eu tenho vontade, eu falo assim, eu tenho vontade e 

tenho desânimo também, porque eu vejo as coisas 

assim eu falo: - "Meu Deus, mas eu sofro sozinho 

aqui, dando murro em ponta de faca, vai acontecer ou 

não vai acontecer?" E bate aquele desânimo, aquela 

preguiça sabe?  

 Eu falo assim: - "Meu Deus do céu, quê que eu vou 

fazer aqui?" 

 igual eu te falo, a gente, a gente fica assim é...naquele 

intuito de fazer o trabalho, sabe? Mas aí...muitas 

coisas acaba a gente já tendo dificuldade, porque o 

treinamento da gente também é...né? é o mínimo que a 

gente tem. 

 

 

 

 

 

Sentimentos associados à 

atividade: “eu tenho 

vontade e tenho 

desânimo”. 
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 é na experiência, né? a gente vai pegando experiência 

no dia-a-dia. Se a gente já não, quase não faz essas, o 

dia-a-dia, né, a vigilância, então fica muito difícil pra 

gente! 

 é difícil demais fazer vigilância sanitária, 

principalmente em lugar pequeno 

 não tem motorista, o motorista foi desviado pra 

educação 

 eu quero mais, mas como? 

 quando o Arnaldo tava na coordenadoria nós já 

fizemos ações, e depois eu só fica difícil. 

 Sozinho na vigilância. 

 eu fiquei sozinho, e aí não colocou mais ninguém na 

vigilância, você entendeu? A gente pediu né? 

 até hoje a gente está esperando essa... esse pessoal 

chegar lá pra trabalhar com a gente. 

 Sozinho. Incomoda muito. 

 Se o funcionário ele vai atrás do prefeito, que é a lei 

máxima, vai atrás da câmara, aí você vê assim, o... o 

pessoal não está nem aí. Aí você fica assim: "- Eu 

sozinho nesse mar de problema, o quê que eu faço?" 

Aí você fica assim, é desestimulante assim pra gente 

né? Aí a gente fica perdido mesmo. 

 Você não tem proteção nenhuma também não Rosélia, 

você saí aí, você vai num açougue, você tá correndo 

risco do cara te esfaquear lá dentro, você chega lá: -

"Ah, eu vou apreender sua carne", lógico que se eu for 

fazer isso eu não vou sem a polícia. 

 

 

 

 

 

 

Isolamento: “eu sozinho 

nesse mar de problema” 

 as pessoas não sabem porque que não ta sendo feito os 

programas, porque que não ta sendo realizado as 

inspeções e tudo né? Por trás disso aí tem tudo, tem a 

política, tem os políticos né? 

 eu até sentei com o secretário e tava conversando com 

ele, e eu falei com ele assim: - "Você tem que olhar 

meu lado profissional também, porque não é bom pra 

mim". 

 Amanhã ou depois todo mundo fala assim: - "Ah, tem 

o fis... tem a vigilância sanitária na cidade, tem o 

fiscal, mas ele não faz nada" 

 se eu for falar assim: "Eu faço vigilância em Boa 

Vista, vão falar que eu to mentindo pra você  

 eu falo assim... Há falha minha? Há falha minha. 

Porque assim, eu poderia ir lá, ficar 2, 3 dias na 

mercearia fazendo uma inspeção, mas também acho 

que não ia resultar em nada 

 Pra mim profissionalmente é péssimo porque eu to 

cumprindo horário praticamente dentro da vigilância 

sanitária 

 a gente queria que...que chegasse a falar: Boa Vista 

 

 

 

 

 

Preocupação com a 

avaliação externa: “sob 

teto de vidro”. 
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hoje trabalha a vigilância sanitária dentro dos seus 

princípios mesmo, sem, sem fazer o básico como eu te 

falei, que a gente faz o básico né? 

 você encontra muitas barreiras, mas a gente...eu 

procuro fazer, ser justo, sempre. Justo, né? 

 Eu acho assim que eu deveria atender todas as 

demandas da vigilância. É, inspeções, inspecionar 

todos os tipos de comércio, é,  já estar emitindo o 

alvará sanitário. 
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ANEXO I 

 

PORTARIA N º 1.106 /GM de 12 de maio de 2010 (*) 

 

Atualiza a regulamentação das transferências de 

recursos financeiros federais do Componente de 

Vigilância Sanitária do Bloco de Financiamento de 

Vigilância em Saúde, destinados à execução das 

ações de Vigilância Sanitária. 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e  

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o 

financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e serviços de saúde, na 

forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle; 

Considerando a Portaria nº 3.271/GM/MS, de 22 de dezembro de 2007, que regulamenta o 

repasse dos recursos financeiros destinados ao Laboratório de Saúde Pública para a execução 

das ações de vigilância sanitária, na forma do Bloco de financiamento de Vigilância em 

Saúde; 

Considerando a necessidade de regulamentação do artigo 41 da Portaria nº 3252/GM/MS, de 

22 de dezembro de 2009, que aprova as diretrizes para execução e financiamento das ações de 

Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, e 

Considerando a Resolução IBGE de 2009, que atualizou a população dos municípios 

brasileiros; 

R E S O L V E: 

Art. 1º. Atualizar a regulamentação das transferências de recursos financeiros federais do 

Componente de Vigilância Sanitária do Bloco de Financiamento da Vigilância em Saúde, 

destinados à execução das ações de vigilância sanitária, que passam a totalizar 

R$209.424.965,24 (Duzentos e nove milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, novecentos e 

sessenta e cinco reais, vinte e quatro centavos), a serem financiadas com dotações 

orçamentárias constantes do Programa de Governo “Vigilância e Prevenção de Riscos 

Decorrentes da Produção e do Consumo de Bens e Serviços” nas seguintes unidades 

orçamentárias: 

I - Fundo Nacional de Saúde: no montante total de R$ 144.879.756,72 (cento e quarenta e 

quatro milhões, oitocentos e setenta e nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais, setenta e 

dois centavos), na Ação Orçamentária 10.304.1289.20AB "Incentivo Financeiro aos Estados, 

Distrito Federal e Municípios para Execução de Ações de Vigilância Sanitária"; e 
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II – Agencia Nacional de Vigilância Sanitária: no montante total de R$ 64.545.208,52 

(Sessenta e quatro milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, duzentos e oito reais, cinquenta 

e dois centavos), na Ação Orçamentária 10.304.1289.8719.0001 “Vigilância Sanitária de 

Produtos, Serviços e Ambientes, Tecidos, Células e Órgãos Humanos – Nacional” 

Art. 2º. O Componente de Vigilância Sanitária refere-se aos recursos federais destinados às 

ações de Vigilância Sanitária e se constitui de: 

I – Piso Fixo de Vigilância Sanitária – PFVisa, composto pelo Estruturante e Estratégico, 

acrescido dos valores referentes ao FINLACEN-Visa nos termos da Portaria GM/MS nº 3271 

de 27 de dezembro de 2007; e 

II – Piso Variável de Vigilância Sanitária – PVVisa, constituído por incentivos específicos, 

por adesão ou indicação epidemiológica, conforme normatização específica: 

a) gestão de pessoas em Vigilância Sanitária para execução da política de educação 

permanente; e 

b) outros que venham a ser instituídos. 

§ 1º. Os valores do PFVisa serão ajustados anualmente com base na população estimada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

§ 2º. Será instituído em normatização específica o FINLACEN-Visa para os municípios que 

dispõem de estrutura operacional para realizar ações laboratoriais de Visa. 

Art. 3º. O Piso Fixo de Vigilância Sanitária – PFVISA a ser transferido aos estados será 

composto: 

I - Pelo Estratégico, constituído por recursos financeiros oriundos do Fundo Nacional de 

Saúde e da Anvisa, é calculado mediante: 

a) valor per capita, calculado à razão de R$ 0,21 (vinte e um centavos) por habitante/ano ou 

Piso Estadual de Vigilância Sanitária, no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta 

mil reais) para unidades federadas cujo valor per capita configurar um teto abaixo desse valor 

Anexo II; e 

b) Recursos da Anvisa, Anexo II; 

II - FINLACEN-Visa nos termos da Portaria GM/MS nº 3271 de 27 de Dezembro de 2007, 

com as alterações instituídas pela Portaria 3252, de 22 de dezembro de 2009, conforme Anexo 

V e Anexo VI, mantendo os valores anuais vigentes para o ano de 2010. 

Art. 4º. O Piso Fixo de Vigilância Sanitária – PFVISA a ser transferido ao Distrito Federal 

será definido, mediante: 

I - o Estruturante, calculado pelo valor per capita à razão de R$ 0,36 (trinta e seis centavos) 

por habitante/ano (Anexo III); 
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II - o Estratégico, calculado pelo valor per capita à razão de R$ 0,21 (vinte e um centavos) por 

habitante/ano e recursos da União (Anexo II), e 

III – FINLACEN -Visa, nos termos da Portaria GM/MS nº 3271 de 27 de Dezembro de 2007 

com as alterações instituídas pela Portaria 3252, de 22 de dezembro de 2009, conforme Anexo 

V, mantendo os valores anuais vigentes para o ano de 2010. 

Art. 5º - O Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVisa de cada município será composto, 

mediante: 

I - O Estruturante, calculado pelo valor per capita à razão de R$ 0,36 (trinta e seis centavos) 

por habitante/ano ou Piso Municipal de 

Vigilância Sanitária, no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)/ano para municípios 

cujo total per capita configurar um valor abaixo desse Piso (Anexo III); 

II - O Estratégico, calculado pelo valor per capita à razão de R$ 0,20 (vinte centavos) por 

habitante/ano (Anexo IV) abatido dos valores já pactuados na Comissão Intergestores 

Bipartite (Anexo IV-A) (CIB). 

Parágrafo Único. Os atos de homologação de novas pactuações no âmbito das Comissões 

Intergestores Bipartite, relativas às ações de vigilância sanitária, terão como data limite o mês 

de julho de cada exercício financeiro. 

Art. 6º. Os recursos financeiros de que trata esta Portaria se destinam à execução das ações de 

vigilância sanitária pelos integrantes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, nos termos 

da legislação em vigor, descritas no Elenco Norteador (Anexo I), de acordo com as 

necessidades e a realidade loco-regional dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Parágrafo único. As Secretarias Estaduais de Saúde e a Secretaria de Saúde do DF deverão 

encaminhar anualmente à Anvisa, assim que aprovadas no respectivo Conselho de Saúde, as 

ações de Visa constantes da Programação Anual de Saúde. 

Art. 7º. É de responsabilidade da Anvisa o monitoramento das informações das Unidades de 

Vigilância Sanitária de Estados e Municípios cadastradas no CNESS e registradas no 

SIA/SUS. 

Art. 8º. O Ministério da Saúde publicará anualmente ato normativo que regulamentará os 

valores de repasse de recursos financeiros destinados à execução das ações de Vigilância 

Sanitária na forma do Componente de Vigilância Sanitária do Bloco de Financiamento de 

Vigilância em Saúde. 

Art. 9º. O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência dos 

recursos aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, conforme definido nos Artigos 42 

e 57 da Portaria GM/MS 3252, de 22 de dezembro de 2009, na modalidade fundo a fundo. 

Art. 10. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária fica autorizada a transferir ao Fundo 

Nacional de Saúde e ao Instituto Nacional de Controle da Qualidade em Saúde - INCQS as 
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dotações orçamentárias referidas no inciso II do artigo 1º desta Portaria pelos valores 

discriminados nos anexos II, IV-A, V e VI. 

Art. 11. Fica revogada a Portaria nº. 1.998/GM/MS, de 21 de agosto de 2007, e demais 

disposições em contrário. 

Art. 12. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 

financeiros ao mês de janeiro de 2010. 

 

JOSE GOMES TEMPORÃO 

(*) Republicada por ter saído com incorreções no D.O.U nº 91, Seção I, páginas 59 a 144, de 

14 de maio de 2010. 

ANEXO I 

ELENCO NORTEADOR DAS AÇÕES DE VISA 

Grupo I: Ações para a estruturação e fortalecimento da gestão 

ÁREA DE ESTRUTURAÇÃO  PARÂMETROS 

1. Estrutura legal 

 

Profissional ou equipe de VISA investida na função por 

ato legal. 

Instrumento legal de criação da VISA, com definição de 

atribuições e competências. 

Inclusão na estrutura organizacional da respectiva 

Secretaria de Saúde. 

Código Sanitário ou instrumento que viabilize a 

utilização de legislação estadual e/ou federal. 

2. Estrutura física e recursos 

materiais 

 

Espaço físico para o desenvolvimento das atividades. 

Canais de comunicação: telefone/fax/internet. 

Equipamentos específicos para fiscalização, meio de 

transporte e impressos (termos legais). 

3. Estrutura administrativa e 

operacional 

 

Cadastro de estabelecimentos sujeitos à vigilância 

sanitária. 

Sistemas de informação de interesse do SNVS. 

Normas para padronização de procedimentos 

administrativos e fiscais. 
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4. Gestão de pessoas Profissional ou equipe de VISA para o desenvolvimento 

das atividades. 

Educação Permanente. 

5. Fortalecimento da Gestão 

 

Participação em instâncias de discussão, negociação e 

pactuação (CIB, Colegiado de Gestão Regional e 

Câmaras Técnicas). 

Participação nos fóruns e canais de gestão participativa 

e controle social. 

Monitoramento e avaliação das ações de Visa definidas 

no Plano de Saúde, nas Programações Anuais de Saúde 

e nos Relatórios Anuais de Gestão. 

Participação no processo de descentralização e de 

regionalização. 

Planejamento integrado no âmbito da Vigilância em 

Saúde e a Atenção Primária à Saúde. 

Participação no financiamento das ações. 

 

Grupo II: Ações estratégicas para o gerenciamento do risco sanitário 

ÁREA DE INTERVENÇÃO PARÂMETROS 

1. Produtos, serviços de saúde e 

interesse à saúde e ambientes 

 

Inspeção sanitária. 

Coleta de amostra para análise. 

Notificação, investigação e comunicação de risco. 

Análise sanitária de projetos arquitetônicos 

Ações integradas de prevenção e controle de infecções 

relacionadas à assistência à saúde 

2. Educação e comunicação em 

saúde para a sociedade 

 

Ações intersetoriais de educação em saúde. 

Atendimento à denúncia/ reclamação 

Atividade educativa para profissionais do setor 

regulado. 

3. Ações integrais de saúde Ações de notificação, investigação e inspeção conjuntas 

com a Vigilância Epidemiológica, Ambiental, Saúde do 
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 Trabalhador e Assistência. 

Colaboração com a União em ações de Portos, 

Aeroportos e Fronteiras. 

Incorporação das ações de Visa, em conjunto com a 

Atenção Primária à Saúde, no cotidiano das 

comunidades. 

4. Ações intersetoriais Ações de intervenção no risco sanitário em parceria 

com Agricultura, Saneamento, Educação, Meio 

Ambiente, Ciência e Tecnologia, etc. 

5. Ações laboratoriais de VISA Monitoramento de Produtos. 

Sistema de Gestão da Qualidade dos Laboratórios. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


