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CONTRA O DESMONTE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

A Vigilância em Saúde é 
quem lida com as ações de 
promoção, proteção e pre-
venção à saúde que são tão 
necessárias quanto as ações 
de recuperação e assistência 
à saúde. A Vigilância em Saú-
de garante ações que nenhum 
plano de saúde poderia fazer: 
ela monitora e analisa diversos 
indicadores de saúde e gera 
informações para desenvolver 
ações que reduzam os riscos 
de doenças e de outros agra-
vos à saúde; ela planeja ações 
e intervenções que promo-
vem a saúde nos territórios; 
ela intervém para diminuir e 
prevenir problemas sanitários 
relacionados a produtos e ser-
viços; ela pesquisa mudanças 
nos fatores ambientais que 
interferem na saúde humana; 
Ela quem verifica se a qualida-
de da água é boa; ela verifica 
se os alimentos estão adequa-
dos para o consumo e se não 
há resíduos de agrotóxicos ne-
les; ela verifica se os remédios, 
os cosméticos e, os produtos 
de higiene e limpeza realmen-
te funcionam; ela verifica se 
bares e restaurantes tem con-
dições de higiene adequadas; 
ela verifica se há condições sa-
nitárias e ambientais adequa-
das para que a cidade receba 
grandes eventos; ela fiscaliza 

as condições de saúde e de 
segurança dos trabalhadores; 
ela fiscaliza e atua para que a 
cidade não seja infestada por 
insetos e animais transmisso-
res de doenças. A Vigilância 
em Saúde é a Saúde Pública 
em essência e aponta os cami-
nhos para validar o dito popu-
lar segundo o qual “é melhor 
prevenir do que remediar”.  

Mas a prevenção, promo-
ção e proteção à saúde não 
parece ser a prioridade do 
prefeito Bruno Covas e do se-
cretário municipal de Saúde, 
Edson Aparecido, já que a Co-
ordenadoria de Vigilância em 
Saúde (COVISA) está sendo de-
sestruturada pela Portaria Nº 
319/2020-SMS.G, que transfe-
re 261 trabalhadores da COVI-
SA para as Unidade de Vigilân-
cia em Saúde (UVIS) Regionais.

A Secretaria Municipal da 
Saúde afirma que tal “reorga-
nização” ou “descentralização” 
é uma estratégia para moder-
nizar e fortalecer as ações de 
vigilância em saúde nos ter-
ritórios do município de São 
Paulo, mas os profissionais da 
COVISA e o Sindsep-SP consi-
deram este um ataque direto 
ao SUS e à Vigilância em Saúde 
na cidade, já que a COVISA de-
pende de um quadro qualifica-
do, multidisciplinar e integra-

do de servidores públicos para 
dar conta de suas importantes 
tarefas.

Por um lado, a descentrali-
zação está removendo os pro-
fissionais da COVISA para as 
UVIS sem a apresentação de 
qualquer Plano de Trabalho 
Técnico; sem considerar as 
particularidades das ações de 
cada equipe; sem debater com 
os profissionais as adaptações 
estruturais necessárias para o 
recebimento dos trabalhado-
res nos novos locais de traba-
lho; sem realizar um dimensio-
nando técnico para distribuir e 
aproveitar adequadamente as 
capacidades técnicas dos pro-
fissionais removidos; sem es-
clarecer quem ficará responsá-
vel pelas ações desenvolvidas 
atualmente na COVISA após 
a remoção dos profissionais. 
Como exemplo de lacunas 
deixadas pelo processo de 
descentralização temos as se-
guintes perguntas: Como os 
9 funcionários responsáveis 
pela praça de atendimento da 
COVISA serão suficientes para 
montar praças de atendimen-
to nas 27 UVIS? Quem irá ge-
rir os acessos aos sistemas de 
Vigilância utilizados para noti-
ficação de doenças e agravos, 
registro das atividades de vigi-
lância, já que os profissionais 



anteriormente responsáveis 
foram removidos? Que equi-
pes fiscalizarão os bancos de 
sangue ou clínicas de hemodi-
álise? Quem fará as inspeções 
noturnas de restaurantes, ba-
res e outros estabelecimentos, 
já que nas UVIS não há carros 
e nem segurança para os téc-
nicos fazerem inspeção notur-
na nos territórios? Quem fará 
a vigilância de processos e am-
bientes de trabalho, já que a 
Divisão de Vigilância em Saúde 
do Trabalhador foi completa-
mente esvaziada?

Por outro lado, mesmo que 
a descentralização e remoção 
de profissionais para as UVIS 
fossem técnica e politicamen-
te embasadas em um plano 
claro e bem elaborado, na Vigi-
lância em Saúde há várias ati-
vidades e serviços que, devido 
à sua complexidade técnica e 
à sua demanda irregularmen-
te distribuída no território da 
cidade, devem ser realizados 
de modo centralizado, por 
equipes técnicas multidiscipli-
nares altamente capacitadas. 
A separação destas equipes 
multidisciplinares treinadas 
para realizar atividades de alta 
complexidade dispersa conhe-
cimento e experiência, preju-
dicando a realização de uma 
vigilância eficaz e continuada. 
Estamos falando de produção 
de estudos, pesquisas, infor-
mações e planejamento cen-
tralizados para, por exemplo, 
adotar medidas de prevenção 
e controle de agravos e do-
enças: medidas de extrema 
importância sobretudo neste 
momento de pandemia em 
que vivemos. Estamos falando 
de elaboração de Orientações, 
Notas e Normas Técnicas des-
tinadas a subsidiar ações para 
garantir a saúde da população. 

É a COVISA que pensa estraté-
gias, coordena, planeja e de-
senvolve projetos, programas 
e ações de orientação, educa-
ção, intervenção, fiscalização 
e licenciamento relativos à 
vigilância sanitária, vigilância 
epidemiológica, vigilância em 
saúde do trabalhador, vigi-
lância em saúde ambiental e 
controle de zoonoses: muitas 
dessas ações não podem ser 
planejadas e realizadas nas 
UVIS.

Com o esvaziamento da CO-
VISA, a cidade de São Paulo vai 
ficar com a força-tarefa contra 
a COVID-19 enfraquecida, já 
que é a Vigilância Epidemioló-
gica que realiza os seguintes 
serviços de enfrentamento 
à pandemia: treinamento de 
profissionais da rede de aten-
ção à saúde; monitoramento 
de casos leves, graves e óbi-
tos por meio dos sistemas 
de informação; orientação a 
entidades de classe; visitas a 
hospitais para adequação de 
protocolo de biossegurança e 
de controle dos casos visando 
diminuir riscos; fornecimen-
to de informações e elabora-
ção de boletins diários sobre 
a evolução da situação epi-
demiológica na cidade; análi-
ses dos protocolos sanitários, 
apresentados pelas entidades 
dos setores econômicos, para 
retomada das atividades não 
essenciais em estabelecimen-
tos de comércio e de serviços; 
plano de coleta de Produtos 
para Diagnóstico in vitro de 
COVID-19; entre outros servi-
ços que não podem ser des-
centralizados.

Por fim, a subordinação da 
COVISA à recém-criada Secre-
taria Executiva de Atenção Bá-
sica, Especialidades e Vigilân-
cia em Saúde, gerará conflitos 

de interesse, já que essa se-
cretaria coordenará, além dos 
órgãos de Vigilância em Saúde, 
os serviços/unidades de saúde 
da administração direta e os 
sob contrato de gestão com 
as Organizações Sociais (OSs), 
que deverão ser fiscalizados e 
regulados pela COVISA. Des-
te modo, a mesma Secretaria 
Executiva terá sob seu coman-
do o órgão fiscalizador e os 
serviços/unidades a serem fis-
calizadas.

Pelos motivos expostos, 
os trabalhadores da Coor-
denadoria de Vigilância em 
Saúde e o Sindsep-SP reivin-
dicam que os nobres verea-
dores da cidade de São Paulo 
intervenham junta a gestão 
municipal de Bruno Covas 
para a revogação do Decre-
to 59.685/2020 e da Portaria 
319/2020- SMS-G, tendo em 
conta também que a rees-
truturação não poderia, de 
acordo com a Lei Orgânica do 
Município de São Paulo, ser 
realizada por meio de Decre-
to ou Portaria, mas sim por 
meio de uma lei pactuada e 
debatida com o legislativo 
municipal. Também reivin-
dicamos que os profissionais 
de COVISA removidos pela 
Portaria acima citada, re-
tornem imediatamente aos 
locais de trabalho aos quais 
estavam lotados antes da 
publicação da Portaria.  

A revogação dessa legis-
lação é de suma importân-
cia para a continuidade das 
ações de Vigilância em Saú-
de na cidade de São Paulo 
e para que o SUS, em nosso 
município, alcance o princí-
pio da integralidade da aten-
ção à saúde. 
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