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Vigilância à Saúde:

Epidemiologia,
Serviços e Qualidade
de Vida

BASES CONCEITUAIS
INTRODUTÓRIAS: SAÚDE E
QUALIDADE DE VIDA
A vigilância à saúde é uma questão recente, trazendo consigo uma mudança no modo de entender,
trabalhar e avaliar os serviços assistenciais. Aos
serviços, tradicionalmente relacionados à intervenção sobre as doenças, coloca-se cada vez mais a
necessidade da promoção da saúde. Isso porque,
muito embora, como veremos, os serviços assistenciais não sejam totalmente omissos por referência
a ações diretamente relacionadas à dimensão saúde, sua atuação tem sido minoritária e quase sempre em resposta a problemas suscitados pela presença de doenças na população, o que tem limitado
a eficácia da ação nessa esfera do processo saúdedoença.
A presença da vigilância à saúde como uma
questão permite reconhecer uma nova necessidade.
em termos de conceituação do processo saúdedoença: pensar a saúde no sentido positivo do conceito, aproximando-a dos problemas da qualidade
de vida.
Mas, o que vem a ser "qualidade
de vida"?
Defini-Ia em termos ideais ou abstratos pode trazer
a mesma dificuldade operacional para a prática
nos serviços e sua organização do que a conhecida
definição de "completo bem-estar", formulada pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Dessa
maneira, será preferível definir a qualidade de vida
em termos já concretos. Porém, discriminar os con-
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teúdos e principalmente os limites do que seja viver
com boa qualidade de vida em sociedade introduz
questões, como o padrão que se irá escolher para
uma tal condição, diante da enorme variabilidade
de qualidade de vida social já mundialmente existente.
Assim sendo, em caráter preliminar, há de se
registrar que, em primeiro lugar, a qualidade de
vida deve ser compreendida como sendo uma condição. de existência dos homens sempre referida
ao modo de viver em sociedade, isto é, dentro
.. dos limites que são colocados em cada momento
histórico para se viver o cotidiano.
Em segundo lugar, a qualidade de vida significa
uma existência que também satisfaça as exigências
e demandas que este mesmo cotidiano cria para
as pessoas que compõem a sociedade em questão,
cujo "viver impedido", ou seja, não conseguir satisfazer as exigências e demandas de seu "modo
de andar a vida" cotidianamente,
constituirá o
sofrimento que se quer reverter ou evitar, através
das ações em saúde. Por isso mesmo, até o ponto
dessa reflexão, é possível valer-se da conceituação
que trazem Rozenfeld e Porto: "A qualidade de
vida das pessoas está universalmente
vinculada
a dois parâmetros. O primeiro deles é o grau de
liberdade que cada nação é capaz de oferecer aos
seus cidadãos, ou que as distintas sociedades foram
capazes de conquistar para o conjunto dos cidadãos ao longo de sua história. O segundo parâmetro balizador da qualidade de vida consis te na
capacidade de usufruto das conquistas técnicocientíficas pelo conjunto das populações, o que
467

•

468

I
I'

l[
t
r,

'I
i

I'

Epidemialagia & Saúde

equivale a estabelecer uma correspondência entre
a idéia de cidadania e o direito de consumidor.
Desta última Iorrnulaçâo deriva a idéia de que o
direito de consumidor expressa, primeiramente,
o direito de ser consumidor, ainda que de forma
latente" (Rozenfetd & Porto, 1992).
Contudo, em terceiro lugar, há de se considerar
que tanto os limites quanto os conteúdos apontados para a realização da "boa" qualidade de
vida estio dispostos na forma do que cada cidadão
consegue obter, individual e privadamente,
tal
qual evidencia a conceituação citada com base
na noção de qualidade de vida alcançada através
do consumo de bens e serviços, consumo esse realizado por cada indivíduo singular . .\lesse sentido,
deve ponderar-se que as possibilidades de cada
cidadão sempre encontram respostas, mas também limi iaçôes, no plano coletivo da sociedade.
Isto é, satisfazer cada um por vez depende do que
socialmente se consegue obter, e ao mesmo tempo
do quanto e de como se consegue distribuir para
o conjunto das pessoas aquilo que socialmente se
obteve, introduzindo como questão para a realização da qualidade de vida no plano individual uma
dada realização desta qualidade no plano coletivo
da sociedade. Mas isto pode, como quase sempre
se mostra concretamente,
tencionar a qualidade
desejada no plano de certos indivíduos ou grupos.
Trata-se de uma delicada questão ética relativamente às possibilidades de se efetivar a eqüidade
no plano do social e no plano do somatório dos
individuais. Pois, sem dúvida, o conjunto da vida
social é, a cada momento histórico, batizado por
um conjunto de regras, normas sociais, que disciplinam a vida em sociedade, impondo restrições
a certos segmentos em prol da realização de necessidades de outros.
Isto posto, verifica-se que a noção de vigilância
à saúde obriga a se pensar a problemática de eqüidade na qualidade de vida, além de impor uma
reflexão sobre o conteúdo desta mesma qualidade.
o que remete para a discussão acerca da promoção
da saúde na sociedade, tal como fói apontado de
início. Isso faz com que se trate, então, o pólo "saúde". do processo saúde-doença. não somente enquanto estado vital em oposição à doença, como
historicamente rem sido trabalhado. Também permite. de outro lado. colocar, no seu ârnbi to de preocupação e trabalho, um questionarnento acerca da
capacidade dos serviços de responderem às necessidades de saúde da população. ou melhor. um quesnonamcnto acerca de qual resposta a essas necessidades os serviços vêm produzindo e qual sua eficácia
social na direção daquelas mesmas necessidades,
uma \'('Z que os serviços têm respondido às deman-

das por cuidado na doença. direção em que se deu
sua grande expansão no país. principalmente
a
partir da década de 60.
Deve-se observar, ademais, que esta problemática da vigilância à saúde mostra a possibilidade
de pCI1S:lr a assistência em saúde como produto
de dois momentos articulados que se pode e se
deve distinguir, para que se aprofunde a análise
desta questão. Sáo eles:
1. As ações susci tadas pela presellça da doença,
presença atual ou em futuro próximo em razão
das condições vitais de "risco" epidemiológico.
2 As ações suscitadas pela qualidade de vida, ausente a doença como suporte da necessidade
que demanda estas ações, e presente, em realidade, a perspectiva prornocional,
no sentido
positivo do pólo saúde.
Para diferenciar esses momentos, pode-se chamar o primeiro de prática (ação ou intervenção
ou ainda assistência) em saúde e o segundo de prática de saúde (Schraiber, 1992). A razão de se manter a idéia de assistência em saúde, para a primeira
condição, reside no uso já tradicional desta nomeação para os serviços assistenciais
que, mesmo
atuando sobretudo enquanto assistência médica
e intervenções sanitárias mais vinculadas à doença, recebem a designação de serviços "de saúde".
E reside, também, na incorporação nestes serviços
de ações de prevenção, cuja motivação é a figura
da doença, ainda que em potencial, e cuja base
de operação se dá sobre o sadio, sobre a substância
da saúde, identificando-a por isso a uma ação no
âmbito deste pólo.
Deve-se tratar, em seguida, das possibilidades
de elaboração, para a condição de saúde, de uma
conceituação que lhe explicite conteúdos positivos.
Para tanto, será imprescindível recuperar as noções
de saúde e de doença tal como têm sido elaboradas
tradicionalmente na ciência moderna contemporânea. E, a partir disso, examinar como diferentes
concepções podem estar informando, orientando
e legitimando diversas ações assisicnciais e formas
de organização dos serviços de saúde.
A saúde tem sido entendida de diferentes modos,
que variam desde a "ausência de doenças", a 10rma mais comum de se ver esta condição vital, até,
por exemplo, ajá referida definição da OMS, como
"bem-estar" físico, mental e social.
Podem-se identificar, também, pelo menos duas
formas de se abordar a condição de doença. Uma,
amparada no conceito clínico, anatomopatológico,
que reconhece a doença enquanto alteração morfo
funcional do corpo. Biologicamente tratado. este
corpo perde. outras características que possui, tais
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como suas especificações sociais ou culturais, enquanto corpo de pessoas que dele se utilizam segundo demandas da vida social. Esta conceituação
de doença localiza a condição vital de que trata,
isto é, as alterações anatôrnicas e fisiológicas do
"corpo patológico", no âmbito restritivo de corpos
individuais. Vale dizer que toma o fenômeno vital
sobre o qual irá propor uma ação assistencial, sempre na dimensão de cada um em particular.
Outra, a abordagem epidemiológica da doença,
a reconhece enquanto evento coletivo, característico da vida em sociedade e de seus diferentes
grupamentos num dado momento histórico. Em
uma espécie de complementação
ao olhar clínico,
a epidemiologia, reiterando a abordagem biológica, ultrapassa-a na direção da doença enquanto
fenômeno coletivo e, então, se apropria das questões referentes às causas que a determinam, mesmo que a doença se manifeste individualmente
(Mendes-Gonçalves,
1990).
Em realidade, a epidemiologia busca responder
a questões que a própria clínica suscita para um
espaço de ocorrência da doença que ela, clínica,
não toma como seu obj eto de intervenção imediata:
o espaço da sociedade, a doença coletivamente
considerada. Esta repartição de tarefas, no plano
social mais global, foi produto de uma primeira
divisão de trabalho, no interior da assistência, tal
como adiante será mostrado, uma vez que, na época do surgimento da medicina moderna, atribuições tão dissociadas, entre ações de saúde pública
e assistência médica individual,
não ocorriam
(Foucault, 1980).
Esta complementariedade
das ações assistenciais mostra que a saúde e a doença não podem
ser tratadas como questões estanques ou situações
radicalmente opostas, mas relacionadas entre si
e no todo social. E, além disso, se pensada a saúde
ou a doença da perspectiva que conecta o fenômeno individual que a biologia conhece com o
fenômeno coletivo de que trata a epidemiologia,
pode-se dizer que cada indivíduo, mesmo enquanto uma situação singular, é representado do coletivo, tendo necessidades características à sua condição de vida social, muito embora estas sejam, ao
mesmo tempo, necessidades traduzidas em termos
da realização pessoal e humana desses indivíduos:
um,a situação sempre particular.
E significativo para ilustrar este pensamento a
própria consulta médica, que se desencadeia quando o doente' procura espontaneamente
a assistência, levando uma demanda que parece ser só sua,
indivíduo particular e privado, quando "adquiriu"
esta demanda pelas condições de vida e trabalho
em que vive, e que são socialmente dadas. Da
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mesma forma, o doente motivou-se a buscar o cuidado médico, e não outro qualquer, não tão espontaneamente assim, mas por tudo o que aprendeu
socialmente em termos do cuidado mais "correto",
o cuidado considerado o melhor para seu sofrimento (Schraiber, 1988).
Assim, a ocorrência de problemas que se caracterizam como agravos ou sofrimentos e se definem
como doença em oposição à saúde, é inerente à
vida em sociedade, sendo que apenas por referência a esta vida, isto é, a uma dada maneira de
se viver e de existência coletiva, representando
uma certa qualidade de vida social, é que se podem
definir transgressões, e, portanto, doenças, ou então definir ajustamentos/aperfeiçoamentos,
e, portanto, saúde. Nesse sentido, pode-se definir, com
Ganguilhem (Ganguilhem, 1982), a doença como
um viver cotidiano impedido e a saúde como a
especificidade concreta que qualifica o modo, próprio de cada sociedade, de "andar a vida".
E a definição acima pode levar-nos a considerar,
de outro lado, o fato de que a saúde/doença de
uma população está intimamente relacionada ao
modo de produção da sociedade, porque a ele se
vincula o "modo de andar a vida". E se entende
o modo de produção da sociedade como sendo a
organização dos trabalhos que produzem os bens
e serviços necessários à qualidade de vida em questão, organização esta que não apenas define os
trabalhos e suas articulações técnicas, mas, através
disso, produz e reproduz relações sociais e interpessoais. Sobre esta matriz de situações materiais e
humanas se expressam diferentes condições de vida e trabalho, de saúde, adoecimento e morte.
Não obstante esse caráter imediatamente social
do processo saúde-doença; não obstante tratar-se
de um processo, em que a situação vital de cada
indivíduo move-se de um pólo a outro de modo
dinâmico e interdependente;
não obstante definirse quer a doença quer a qualidade de vida sempre
em termos de agrupamentos de pessoas referidos
a determinadas situações-produto de uma inserção
social enquanto trabalhadores e com um dado uso
do próprio corpo; não obstante tudo isto, tanto
têm sido destinados práticas e saberes diferenciados à doença e à saúde, quanto têm sido delimitadas competências institucionais de serviços também dissociadas entre si, para as intervenções sobre a individualidade de cada um ou sobre a sociedade como um todo.
Vale dizer: a prática assistencial, realizada através dos serviços de saúde, cobre sobretudo os problemas atinentes à doença e estrutura-se predominantemente como assistência médica individual,
enquanto que as ações de saneamento ou controle
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ambiental, ou as ações "de saúde", são desempenhos em grande medida desenvolvidos fora dos
serviços assistenciais e correspondern
sempre a
questões do coletivo. Também no plano institucional são práticas que se distanciam: as primeiras
fazem parte dos serviços públicos de saúde, que
são minoritários, e dos serviços da medicina privada (est·ritamente particular ou conveniada com a
medicina previdenciária);
ao passo que as ações
coletivas são sempre operadas pelo setor público
e objeto das políticas de governo.
Assim sendo, na prática das intervenções sobre
o processo saúde-doença
encontram-se separados
os saberes epidemiológico e clínico, bem como as
técnicas correspondentes c os serviços que as organizam e as produzem como trabalho em saúde,
na sociedade. Isto faz parecer que a complementariedade desses trabalhos possa ser apenas uma
questão de se somar ou justapor estas diferentes
intervenções.
Queremos mostrar, porém, um conceito diverso
de assistência à saúde e apontar para uma possibilidade também diversa de uso da epidemiologia,
mais particularmente no interior dos serviços assistenciais. Queremos propor uma nova modalidade
de intervenção, sobretudo por referência ao cuidado individual, articulando assistência individual
com questões de saúde coletiva e conectando a
intervenção nas situações particulares de adoecimento ou sofrimento com as condições sociais de
qualidade de vida. Essa proposta será tematizada
através do conceito de vigilância à saúde.
Antes, porém, um último ponto a considerar.
Trata-se do fato de que, muito além da dissociação
entre a epidemiologia e a clínica, que construiu
uma relação entre ambas de somatória ("complemente") quando considerado o conjunto das necessidades sociais em saúde, ou além da dissociação entre as práticas institucionalmente
organizadas, se pode verificar na história da assistência
à saúde moderna um nítido valor maior dado à
assistência individual e, até bem recentemente,
mais à recuperação da doença do que mesmo à
sua prevenção, q.uase inexistindo a direção de promoção à saúde. E isto significa que a separação
acima mencionada dos saberes e práticas valorizou
uma modalidade de intervenção, desqualificando
a outra .. Concretamente,
isto fez direcionar esta
outra para as questões da intervenção mais valorizada, até mesmo ocultando suas exigências e problemáticas próprias, enquanto um olhar direto sobre a doença no coletivo-social. Por conseqüência,
submeteu-se a epidemiologia a uma condição de
dimensão reativa, subordinada à clínica, tal como
foi referido. Menos que um complemento, no me-

Ihor e mais preciso sentido do termo, as práticas
epidemiologicamente
fundadas surgem, então, como práticas suplementares ou um complementar
subordinado (Almeida Filho, 1992).
Ora, isso representa para esta específica proposição, considerar esta relação de poder, relação
de desiguais entre saberes e práticas. Como formas
de resolver problemáticas
sociais, ainda que no
âmbito da saúde-doença, estes saberes e práticas
significam antes de mais nada proposições de "modos de andar a vida", isto é, representam proposições de projetos sociais, ora valorizando mais
o âmbito da doença, ora o da saúde, ora o das
questôes de indivíduos particulares, ora o de coletividades. Traduzem,
portanto, enquanto formas
tecnológicas de atender às necessidades da sociedade, formas de captar e trabalhar essas mesmas
necessidades: os fatos médico-sanitários são a leitura técnica da vida social e seu projeto político.
A medicina moderna apresenta-se, antes de tudo, como uma proposição de prática sobre o social.
Não há nisto nenhuma contradição com sua forma
individualizante de intervir, uma vez que, se surge
como a prática que irá responder, para o plano
da sociedade inteira, as questões da saúde-doença,
a intervenção dos serviços assistenciais neste plano
coletivo ocorre fazendo a transformação das questões sociais em problemas de indivíduos particulares. Com isto torna o que ocorre no social passível
de intervenção e controle por ações sobre pessoas
individualizadas,
nas consultas médicas ou nas
ações preventivas.
Essas intervenções se dão destacando e valorizando a dimensão orgânica, o corpo anatornofisiológico isolado de sua inserção na vida social,
inserção esta que, dissociadamente,
como se comentou, remete para a epidemiologia e a saúde
pública. Por isso se diz que este modo de proceder
reduz os problemas de saúde-doença apenas para
uma de suas dimensões: os fatos patológicos, objeto
de conhecimento e ação médica. Ocultando-lhes
as demais características, a medicina neste sentido
do orgânico patológico simplifica problemas que
só poderão ter resolução plena para além deste
sentido.
Mas, em seu interior, os problemas são ampliados, tornando os conhecimentos e as técnicas neste
âmbito bastante complexos, assim diversificando
as intervenções sobre as doenças e aumentando
o campo de sua competência para uma melhor
atuação na doença individual. Por isso, calcada
no' plano individual, a medicina oferece normas
de conduta dos indivíduos no plano social, aSSIm
como busca nesta dimensão da vida coletiva, e
nos grupamentos epidemiológicos, as etiologias do
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orgânico patológico que assiste. Esta argumentação não é nova e baseia-se no conceito de "medicalização da sociedade" (Ilich, 197j).
Neste espaço de atuação da doença individual,
portanto, a medicina vem desenvolvendo uma rica
gama de trabalhos, que se especializam e, assim,
não apenas criam progressivas necessidades de
consumo de si mesmos nos serviços assistenciais,
como aumentam cada vez mais seu distanciamento
para com práticas epidemiologicamente
estruturadas, sobretudo as que se pretendem não subordinadas às questões da doença no indivíduo, como
as de saúde.
O objetivo de se trazer para a discussão o tema
da medicalização está dado na necessidade de se
avaliar o real e o potencial papel dos serviços de
saúde no enírentamento
de um quadro sanitário
claramente associado às situações geradas no contexto de desigualdade e miséria social. Isto pode
ser ilustrado pela recente e já muito inquietante
questão da violência nas grandes cidades brasileiras. São situações de violência que se estendem
a variados contextos e também ocorrem dentro
dos serviços de saúde, indo, no limite, compor
o quadro das estatísticas de causas de morbirnortalidade.
Qual o impacto que uma ação médico-assistencial, ainda que bem executada, tem sobre um
conjunto de determinações que, se ganham uma
expressão ao nível dos corpos individuais, trazem
sem dúvida a marca do social? Se, por exemplo,
são necessários bons pronto-socorros
no atendimento aos acidentados no trânsito, seria ingenuidade tentar resolver o problema sem discutir a
fundo as questões advindas de uma urbanização
acelerada por processos de migração, forçados por
um modelo de desenvolvimento social concentrador de rendas e de oportunidades de trabalho em
alguns poucos centros urbanos.
Para enfrentar este problema, em um plano mínimo de eficácia, tem-se que articular, como política de saúde, as questões da assistência ao acidentado com aquelas atinentes aos transportes
na
grande cidade, enquanto que, em um plano de
média eficácia, seria preciso pensar políticas de
ocupação do espaço urbano, o que, para uma eficácia própria, passaria por um processo de reforma
social muito mais complexo e amplo, como a delimitação das cidades, com fixação do homem no
campo sob condições, no mínimo, tão atraentes
de trabalho quanto a urbana, por exemplo. O mesmo raciocínio se aplica aos acidentes de trabalho
e aos homicídios, guardadas as especificidades de
cada uma destas questões.
É possível. então, afirmar que, por mais que
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existam hospitais e outros serviços assistenciais,
estes só conseguirão atender a uma pequena parcela das necessidades de saúde da população, pois
a maior parte das ações, inclusive as mais efetivas,
não podem ser resolvidas com a atenção médica
individual.
De outro lado, se se considerar também a dimensão preventiva, que conforme dito compõe igualmente uma parcela dos serviços assistenciais, a
ação neste caso apenas poderia deter qualquer eficácia se imediatamente
tratada pelo aspecto da
promoção da saúde e resgate de qualidade geral
de vida, e não como intervenção sobre "riscos"
das pessoas por viverem em sociedade.
Dizer, portanto, que a atenção médica é solução
para todos os agravos à saúde ou as ações preventivas de "diagnóstico precoce", é uma incorreção
técnica ou uma mistificação, se se entende a saúde
no plano exato em que ela se realiza: o social.
É, porém, uma necessidade contundente no plano
individual para quem demanda uma intervenção
que pode ser, literalmente, vital, como é o caso
da assistência de urgência, e para a qual qualquer
instituição tem a obrigação de estar preparada.
Isto, porém, não pode ser assumido fora do contexto emergencial, no qual a necessidade de saúde
representa risco de vida e a contrapartida da intervenção representa uma solução imediata, mas que
é parcial e provisória da perspectiva de uma assistência global em um sistema de atenção à saúde.
Além da mistificação de sua resolutividade, outra face ta do processo de medicalização é ser um
recorte excludente de outros componentes que não
os biológicos e individuais, esterilizando outros
possíveis entendimentos das demandas por assistência mesmo na doença. Esta especificidade do
ato técnico traz conseqüências ao nível do "diagnóstico" e conduta sobre as queixas e problemas,
diariamente apresentados pelos usuários aos serviços de saúde. Permite-se assim que espancamentos
virem hematomas, que dramas e conflitos advindos de um cotidiano violento e violentador sejam
captados e "tratados" como patologias ou doenças
mentais. Ou seja, que problemas familiares e sociais se transformem em problemas estritamente
biológicos e atinentes aos atos médicos, de forma
também exclusiva.
Novamente se pode dizer que apontar para este
lado redutor na medicalização do social não é uma
avaliação nova: já é muito reconhecida a transformação da fome em desnutrição e a substituição
da melhoria da política agrícola e distribuição dos
alimentos pelos programas assistencialistas de suplementação alimentar.
Em síntese, será necessário repensar os serviços

472

I:
~l

Epidemiologia

& Saúde

e suas técnicas de intervenção, o que remete à
reorientação tanto para a clínica quanto para a
epidemiologia, a fim de que possam ser saberes
produtivos na nova direção da ação de saúde. A
vigilância à saúde pode ser, para tal, um instrumento primeiro e de grande valia.
A resenha histórica (Cap. 1) descreve a origem
do saber epidemiológico, evidenciando o quanto
vinculou-se à intervenção suscitada pela presença
da doença e o quanto assumiu, para abordar a
doença no espaço coletivo, ferramentas ("método
numérico", "aritmética política", "estatística médica" etc.) e mecanismos de apreendê-Ia vinculados a uma disposição de "controle antecipado":
nas normas de higiene, nas reiteradas observações
das epidemias, nas ações de controle do ambiente
e no acompanhamento
contínuo dos doentes não
há como se deixar de ver um permanente vigiar,
uma vigilância sistemática.
Sem assumir, ainda, seu conteúdo mais expressivo como movimento antecipatório à ocorrência
de doenças, tal qual o de sistema de informação, estes
procedimentos
técnicos, por serem sistemáticos,
como também por buscarem prevenções, demandam neste ponto um exame mais detalhado. Pois,
a passagem que cria a vigilância epidemiológica pode
ser a chave para nova mudança de rumo na intervenção sobre o coletivo: na emergência da vigilância epidemiológica está o nascimento possível de
outras vigilâncias, em busca da saúde.

A EVOLUÇÃO CONCEITUAL
DA NOÇÃO D~ VIGILÂNCIA
EM SAUDE PUBLICA

o

conceito de vigilância começou a ser mais amplamente discutido somente após a Segunda Guerra Mundial, com o início da "guerra fria". Havia
uma preocupação e um risco potencial de se desenvolver uma guerra biológica, pois os níveis de
tensão internacional nas décadas de 50 e 60 encontravam-se muito altos.
Os Estados Unidos passam a considerar o risco
da ocorrência de uma guerra química e biológica
e procuram investir no desenvolvimento de tecnologias que possam detectá-Ia precocemente.
Em 1951 é criado, ligado ao Cen tro de Doenças
Transmissíveis
(Center for Disease ControlCDC) nos Estados Unidos, o Serviço de Inteligência para Epidemias, comandado por epiderniologistas. Este sistema baseava-se em um sistema
de informação capaz de detectar uma epidemia
horas ou mesmo dias antes de se tornar evidente
para os serviços médicos e hospitalares.

Este termo, vigilância, é usado pela primeira
vez em 1955, no estudo de uma epidemia de pólio
acometendo indivíduos vacinados com o vírus inativado (vacina tipo Salk). O termo vigilância substitui a designação inteligência, ganhando um sentido de observação imediata e direta de doenças
transmissíveis na comunidade e não apenas na
observação dos contatos de doentes.
. Naq~e1e episódi.o, de controle da epidemia de poliomielite, o COC implernentou com sucesso um sistema de vigilância. "Como resultado, foi possível
identificar, como causa da epidemia, a aplicação
na população de dois lotes de vacina tipo Salk, produzidos pela mesma indústria" (Waldman, 1991).
A vigilância adquirirá o qualificativo de "epidemiológica" na década de 60, quando o termo é
pela primeira vez usado. "Em 1963, a OMS, numa
publicação a respeito do programa de erradicação
da malária, define vigilância como as operações
efetuadas na fase de consolidação deste programa,
destinadas a descobrir, investigar e suprimir a
transmissão residual, prevenir e curar infecções
e comprovar se foi alcançada a efetiva erradicação
da doença. Nesta fase do programa, as funções
da vigilância são a busca de casos, o exame parasitológico, o tratamento, as investigações epiderniológica e entomológica e a eliminação de focos mediante a aspersão, com inseticidas de ação residual,
ou tratamento em massa" (Waldman, 1991).
O Programa de Erradicação
da Varíola, da
OMS, salienta, entre os principais objetivos da
vigilância, a identificação de todos os casos da
doença e a aplicação de medidas de controle. Neste
sentido, a vigilância amplia ainda mais seu significado inicial, deixando de ser somente um sistema
de informação (ou inteligência epidemiológica),
para ser também ação organizada para controle
de doenças na população, passando gradativamente a incorporar ações de monitoramento,
avaliação, pesquisa e intervenção. Estas definições variam conforme o autor, mas não perdem na essência o seu caráter de controle sobre o coletivo.
Com o tempo, a vigilância epidemiológica ganha
um sentido mais estratégico para o seu desenvolvimento, passando a vincular-se mais aos serviços
de saúde e criando um eficiente sistema de informação. A 21: Assembléia Mundial de Saúde, em
1968, promove ampla discussão técnica a respeito,
ocasião em que é aceita sua abrangência em relação a outros agravos além das doenças transmlssíveis.
Posteriormente,
como parte da ampliação .da
vigilância, uma outra prática de vigiar, refenda
principalmente ao consumo de produtos por pessoas. se organiza como um. campo próprio de atua-
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çâo, em torno da noção de vigilância samtana.
Trata-se de uma vigilância, pois, que assume pela
primeira vez a característica de um vigiar "ambiental", isto é, uma vigilância voltada para o aspecto relacional dos indivíduos com o meio ambiente, relação intermediada pelos objetos e serviços consumidos por estes indivíduos.
A vigilância sanitária expande sua atuação com
a progressiva aceleração do consumo, onde é vastíssima a quantidade de produtos industrializados
e de novos produtos que entram continuamente
no mercado e que são de interesse para o consumo
humano. Seu exercício requer uma clara fundamentação epidemiológica e ética, aplicável às múltiplas situações que se apresentam. É exercida por
agentes institucionais, órgãos de defesa do consumidor, conselhos profissionais e agentes comunitários.
"Embora a comprovação de irregularidades, sejam elas intencionais ou não, e a punição dos responsáveis estivessem entre as atribuições mais significati vas da vigilância sanitária desde as suas
origens, essa vem a ser, nos dias de hoje, a sua
face mais visível para a sociedade; é executada
pelos seus agentes institucionais através do poder
de arbítrio que lhe confere um alentado conjunto
de Leis, Decretos e Portarias. Os atos de inspecionar, interditar e multar são geralmente desencadeados por denúncias de consumidores ou de concorrentes, e seu impacto maior na prevenção de
novas irregularidades
deve-se possivelmente
ao
efeito de demonstração sobre os fabricantes e distribuidores. A outra modalidade de atuação consiste no licenciamento de estabelecimentos
e no
registro de produtos, estes menos conhecidos da
sociedade como um todo" (Rozenfeld, 1992).
De uma maneira geral, pode-se afirmar que as
práticas vinculadas à vigilância visam ao controle
de agravos à saúde no coletivo, procurando prevenir doenças através da monitoração constante dos
riscos e da observação, buscando detectar o aparecimento de casos novos de doenças ou de novas
doenças ou outros problemas resultantes do uso
de substâncias de consumo humano. Basicamente,
este controle do coletivo ocorre por intermédio do
controle e da observação do caso, ou seja, da pessoa
ou pessoas doentes; e do constante monitoramento
e observação dos fatores de risco, sejam químicos,
físicos ou biológicos.

EPIDEMIOLOGIA, SAÚDE
PÚBLICA E VIGILÂNCIA

NO BRASIL
As práticas de intervenção voltadas para o coletivo
ganham um maior desenvolvimento
no Brasil a
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partir da chegada da Família Real Portuguesa,
em 1808.
Com a mudança da sede do governo português
para O Brasil, a Colônia ganha importância, e a
abertura dos portos, com conseqüente intensificação do comércio, exige várias instituições até
então inexistentes, dando uma outra vida à antiga
colônia que, em 1815, passa à condição de Reino
Unido a Portugal e Algarve.
As preocupações com a saúde da população e,
principalmente, com a saúde da Corte, trouxeram
uma nova organização para o governo, onde se
busca o controle das epidemias e do meio ambiente.
Em 1808, D.João VI cria um órgão responsável
pela saúde pública, a Fisicatura. Ainda naquele ano,
D. João consulta o Físico-mor Manoel Vieira da
Silva, pedindo a opinião dos médicos sobre as causas das doenças e o modo de removê-Ias. A resposta
do Físico-rnor esboça a idéia de organização de
uma Política Sanitária da cidade, incorporando
para o âmbito da Fisicatura os problemas de higiene do urbano.
No parecer do Físico-rnor, o ar é o principal
causador de doenças, pois carreia gases pestilenciais, originados de matéria orgânica em putrefação, resultado de águas estagnadas nos pântanos,
onde se decompõem substâncias animais e vegetais; dos cemitérios, que, na maioria das vezes,
localizavam-se no centro das cidades e "infeccionam o ar" (Machado et al., 1988). Para combate
a estes males propunha-se a urbanização da cidade, com aterro de pântanos, demarcação de ruas e
lugares de construção, organização de uma rede de
água e esgoto, organização dos cemitérios, criação
de normas higiênicas para o enterro dos mortos etc.
"Um outro tipo de causa se liga à alimentação.
Deve-se combater, neste caso, o mal estado das
carnes, peixes, farinha, vinhos, vinagres e azeites.
Surge então a necessidade de controlar o comércio,
os matadouros, os açougues, e de criar um curral
para o gado que vem ser abatido na cidade. Outra
causa de doença se liga à circulação das pessoas
e mercadorias através dos portos. Para evitá-Ia,
propõe-se a criação de um lazareto para quarentena dos escravos portadores de moléstias epidêmicas e cutâneas" (Machado et al., 1988).
Destas citações se pode depreender que o caso
brasileiro não é totalmente estranho ao movimento
da Saúde Publica no Ocidente, de modo geral.
Assim, as práticas que aqui se desenvolvem também acompanham a evolução dos modelos de trabalho já referidos, passando do Saneamento
e
Campanhismo
para a constituição de uma Rede
de Serviços de Saúde Pública, do tipo centro de
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saúde, ligado ao movimento de implantação
da
Educação Sanitária (Merhy, 1992),
Contudo, o caso brasileiro apresenta uma rica
e importante particularidade:
a participação do
Estado, cuja presença como regulador e produtor
direto de serviços. na esfera do controle sobre o
processo saúde-doença, não se ateve à Saúde Pública, isto é, à intervençáo direta sobre a dimensão
coletiva do processo, Desde muito cedo, no desenvolvimento da nação brasileira, seu Estado se coloca também como regulador e principalmente produtor direto. mesmo que pela compra de serviços
de terceiros, da Assistência
Médica Individual.
Trata-se da conhecida Medicina Previdenciária,
que, enquanto um dispositivo social também pertencente ao Estado, passa a competir com a Saúde
Pública por recursos públicos e organismos de
prestação de serviços ela rede estatal.
A situação torna-se extremamente
peculiar ao
país. se comparada com a de outros países, quando, a partir da década de GO, a modalidade
clínica
de intervenção gallha progressivo espaço nas preocupações da política estatal para as questões da
saúde e da doença, ficando a saúde pública com
um papel progressivamente marginal, com poucos
recursos e pouca importância política no interior
dessas questões. Nos anos 80, com a crise financeira da Medicina Previdenciária, entra em colapso seu aparato institucional e sua política de expansão de cobertura assistencial à população, emergindo, também corno urna proposição singular às
condições brasileiras da medicina e da assistência
em saúde pública, a formulação de um sistema
de saúde tendencialmente único (SUS), passando
por uma etapa intermediária de unificação e descentralização das várias modalidades de assistência pública anteriores, no SUDS,
A proposição, enunciada na atual Reforma Sanitária (detalhes no Cap. 18), promove a introdução
da assistência médica individual nos serviços de
saúde pú blica, que passam a ser vis tos como serviços assisrenciais de saúde, trazendo como nova
questão para estes serviços a integração entre estas
suas várias modalidades de intervenção: as práticas de controle e prevenção dirigi das para o coletivo e as práticas de tratamento dos doentes e prevenção individual do adoecirnento (Nemes, 1990) "
Também no interior das práticas específicas de
vigilância ocorrem mudanças, que resultam na dissociação de suas modalidades intensas de intervenção, As ações de observação, moniroramento e controle dos doentes e meio ambicnte vão se diferenciando, Algumas, como o saneamento, pass::tm para a responsabilidade de outros setores, e o con trole
de doenças desencadeadas por alimentos, bem co-

mo a fiscalização destes e de outras substâncias
de consumo, organizam-se de forma autônoma,
perdendo a vinculação anterior. Aos poucos o controle de doenças transrnissíveis passa a organizar-se em torno da vigilância
epidemiológica, A
Iiscalizacâo de substâncias de consumo humano
por sua 'vez, o que inclui o controle dos serviço~
de saúde, enquanto um não muito bem definido
controle de qualidade de mais um item do consumo, passa a organizar-se em torno da vigilância
sanitária,
A vigilância epiderniológica
foi introduzida,
"oficialmente",
no Brasil, como atividade dos serviços de saúde, durante a campanha de erradicação
da varíola, no início da década de 70 (Waldman,
1991). O Ministério da Saúde procurou organizar
em todos os estados as Unidades de Vigilância
Epidemiológica (UVE), com a função de organizar
um sistema eficiente de notificação semanal, com
vistas à adoção de medidas adeq uadas para controlar as doenças.
Em 1975, em meio a uma grave crise sanitária
no país, com epidemia de meningite, aumento ela
mortalidade infantil e grande aumento dos acidentes de trabalho, é promulgada a Lei n? 6 229, que
dispõe sobre a organização do Sistema Nacional
de Saúde, estabelecendo um conjunto de princípios
racionalizadores que define o papel dos órgãos de
saúde, suas atribuições e organização.
Em 1976 são criados o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica
e o Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária. Estas atividades se organizaram burocraticamente
com ações fragmentadas
e pontuais. A vigilância epidemiológica responde
pelo controle das doenças transmissíveis e a vigilância sanitária é responsável pela fiscalização de
portos, aeroportos, fronteiras, medicamentos, alimentos, cosméticos e bens. E, apesar dessas atividades terem sido ampliadas e de serem definidas
inter-relaçóes
entre as duas estruturas de vigilância, a au tonornizaçâo dessas práticas se consolidou,
De suas características
básicas pode-se dizer
que:

Quanto à Vigilância
Epidemiologica
Abrange exclusivamente
doenças infecciosas
de notificação compulsória e agravos inusitados à saúde, o que a caracteriza como um sistema de vigilância passivo.
_
As ações de vigilância epiderniológica serao de
responsabilidade
imediata de uma rede espe-

Vigilância

cial de serviços de saúde, de complexidade crescente, habilitados para essa finalidade, sob a
coordenação do Ministério da Saúde, para a
coleta de informações básicas necessárias às
ações de controle, cuja execução ficará sob sua
responsabilidade.
A UVE (Unidade de Vigilância Epiderniológica) é a menor unidade do SNVE.
O S'\]VE é um sistema de informação para
açôes de controle e para avaliação do desempenho desta última.
Tem como fontes de informação básica para
seu sistema a notificação compulsória de doenças; as declarações de atestados de óbitos; os
estudos epiderniológicos realizados pelas autoridades sanitárias; as notificações de agravos
inusitados e as das demais doenças que, pela
ocorrência de casos julgados anormais, sejam
de interesse para a tomada de medidas de caráter coletivo (detalhes no Capo 16).

Quanto à Vigilância Sanitária

-

Em 1976 é criada a Secretaria Nacional de
Vigilância Sanitária, ligada ao Ministério da
Saúde.
Segundo a definição do Ministério, a vigilância
sanitária constitui um conjunto de medidas que
visam elaborar, controlar a aplicação e fiscalizar o cumprimento de normas e padrões de
interesse sanitário relativos a portos, aeroportos e fronteiras, medicamentos, cosméticos, alimentos, saneantes e bens, respeitada a legislação pertinente, bem como o exercício profissional relacionado com a saúde.
Ocorre uma nítida distinção de conceituação
entre vigilância epidemiológica e vigilância sanitária.
Elaboração de normas e padrões, pressupondo
a existência de legislação específica.
Controle de aplicação e fiscalização. do cumprimento de normas e padrões.
Não tem um sistema de informação bem organizado e articulado em suas diversas partes.
Predomínio do caráter burocrático e fiscalizador (detalhes no Capo 17).

A VIGILÂNCIA À SAÚDE

HOJE
De todas as considerações anteriores se pode, em
conclusão, apontar para as novas questões emergentes que se colocam para as práticas ele vigilánera. De um lado, tem-se a problemática
derivada

à
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du progressivo fracionamento do espaço .coletivo
de expressão da doença na sociedade, objeto original destas práticas. Sua repercussão no plano do
trabalho em saúde foi a dissociação, como demonstrado, das ações institucionais, diluindo, portanto,
a responsabilidade
pública e sua eficácia social.
A menos que se enfrente a questão da integratidade
das ações neste plano tecnológico, problemática
atual a ser tratada pela vigilância, o controle sobre
um coletivo que permanece único, qual seja, a
vida na sociedade brasileira, restará sempre incompleto.
É conseqüência
desta primeira problemática
que, de outro lado, encontra-se comprometida
a
capacidade
das demais intervenções
em saúde,
agora já correspondcnelo tanto às práticas epiderniológicas quanto às práticas clínicas no interior
de serviços comuns, de responder ao conjunto global de demandas e de necessidades de saúde que
lhe coloca a população. Enfrentar a particular
questão da integralidade
destas práticas específicas, articulando-se conseqüentemente as várias instituições de serviços médicos e sanitários, em todos os
seus níveis de especialização e complexidade no
trabalho, parece ser, de modo subjacente, uma
segunda problemática a se tratar.
Por fim, uma terceira e radicalmente nova problemática, tal como logo de início foi destacada,
será a de se enfrentar uma reflexão que apenas
muito timidamente se esboça: o conceito amplo
e positivo de saúde e a necessidade de construção de
uma prática que deve ter como objetivo principal contribuir
para a mudança das condições de vida e trabalho da população, E não haverá como conduzir esta reflexão se
não se indagar previamente
acerca do que seja
a qualidade de vida em sociedade em geral e no
particular contexto da sociedade brasileira, Considerando, para tanto, os problemas já colocados
relativamente à distribuição equânime no conjunto social das conquistas que beneficiam a vida
coletiva, não resta dúvida de que tal indagação
se inicia obrigatoriamente
pelo exame do que significará a qualidade no plano coletivo, sem que isto
anule as necessidades variadas que se colocam no
plano do individual.
Por tudo isto, a vigilância à saúde pode ser urn
instrumento para a construção de uma nova modalidade de atenção: outra forma de ver a intervenção
sobre o coletivo e o individual e nutras questões
para o saber científico sobre a saúde e a doença.
Transformando,
a partir dessas mudanças, o modelo de organização tecnológica cio trabalho em
saúde, a prática da vigilância ousará, através dele,
a inscrição de um outro "modo de andar a vida"
em sociedade.

476

Epidemialagia

& ~aúde

Referências Bibliográficas
10.
I. ALMEIDA
FILHO, N. Epídemioloeia sem números.
Carnpus/Elscvicr,
Rio de Janeiro, 1989.
2. ALl'vIELDA FrLHO, N. A clínica e a epidemiologia.
APCE/ABRI\SCO,
Rio de Janeiro. 1992.
3. AYRES,j.R.G.l\L
A epidemiologia e a projeto emaneipador nas práticas de saúde: a critica da ra:cão instrumental
na constituição histórica da ciência epidemiologica. Dissertação de mesrrado, FMUSP, São Paulo. 1991.
4. GANG UILHEM. G. O normal e o patológico. Forense
Universitária,
Rio de Janeiro, 1982.
5. FOCCACLT,
1\1. O nascimento da clínica. Forense
Universitária,
Rio de Janeiro, 1980.
6. FOUCAULT,
M .. vticrofisica do poder. Graal. Rio
de Janeiro, 1982.
7. ILICH, I. A expropiação da saúde. Nêmeses da Medicina.
Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1975.
8. MACHADO,
R.; LOUREIRO.
A.; LUZ, R. &
M URY, K .. Danação da norma. Graal, Rio deJanciro,
1988.
9. MENDES-GO
rçALVES,
R.B. Reflexão sobre a
articulação entre a investigação epidemiológica
e
a prática médica a propósito das doenças crônicas

11.

12.
13.

14.

15.

16.

degenerativas.
fIZ: Epidemiologia
teoria e objeto. Capo
2. H CCITEC/ ABRASCO, São Paulo. 1990.
i'v[ERHY, E.E. O capitalismo e a saúde pública. Papirus, São Paulo, 1992.
i\'EMES, M.I.B. Ação programática em saúde: recuperação histórica de uma política de programação. fIZ: Programação em saúde hoje. Capo 2. HUCITEC, São Paulo, 1990.
OLlVElRA,j.A.
de A. & TEIXElRA,
S.M.F./mprevidência social. Vozes, Rio de Janeiro, 1986.
ROZENFELD,
S. & PORTO, M.A. Vigilância sanitária: uma abordagem ecológica da tecnologia em
saúde. In: Saúde, ambiente e desenoolcimento, Vol. 11.
HUCITEC/ ABRASCO, São Paulo, 1992.
SCHRAIBER.
L.B. Medicina liberal e incorporação da
tecnologia; as transformações históricas da autonomia projissional dos médicos em São Paulo. Tese de Doutorado,
1988, FMUSP.
SCHRAIBER,
L.H. Epidemiologia
em Serviços: uma
tecnologia de que tipo? 11 Congresso Brasileiro de Epidcmiologia da ABRASCO, Belo Horizonte, 1992,
mimeo.
WALDivIA..."J",C.A Vigilância epidemiológica como prática de saúde pública. Tese de Doutorado FSP-USP,
São Paulo, 1991.

