
PESQUISA VIGILÂNCIA SANITARIA – ESPMG/SMSSete Lagoas/ANVISA

Esta pesquisa teve 10 trabalhos aceitos para apresentação oral no Simpósio Brasileira de 
Vigilância Sanitária - SIMBRAVISA de 2008 em Fortaleza; um trabalho no Congresso Mundial de 
Saúde  Pública  de  2008  em Porto  Alegre  e  um trabalho  no  Congresso  Nacional  de  Saúde  da 
Faculdade de Medicina da UFMG em 2008. Foi apresentada no 1o. Encontro Latinoamericano de 
Vigilância  Sanitária  –  ENLAVISA,  em  maio  de  2009  na  cidade  de  Natal  à  convite  dos 
organizadores  do  evento  em  Mesa  Redonda,  que  custeou  o  deslocamento  e  hospedagem  da 
representante da ESPMG que integra o grupo de pesquisadores, Daniella Araújo. A experiência da 
pesquisa-ação  em  Sete  Lagoas  foi  considerada  um  instrumento  modelo  e  favorecedor  para  o 
Município  Saudável.Foram  elaborados  também  5  resumos  destinados  ao  Congresso  de  Saúde 
Coletiva da ABRASCO em 2009 em Recife.

Considerações Finais Artigo 1:Vigilância Sanitária e Pesquisa-ação: a emergência de novas 
tecnologias no processo de trabalho e em pesquisa 

Ficou evidente a possibilidade que a modalidade de pesquisa ação criou para um melhor 

conhecimento do contexto social em VISA, bem como, método favorecedor de espaços de reflexão 

e ação coletiva para a transformação da sua realidade. A sua flexibilidade viabilizou a adoção de 

técnicas  pouco  usuais  tanto  no  campo  da  vigilância  como  no  da  pesquisa.  Propiciando  uma 

abordagem mais interativa com o complexo contexto  em VISA. 

À  luz  das  quatro  tecnologias  apresentadas  pode-se  vivenciar  a  fundamentalidade  da 

participação social,  o reconhecimento da importância  do envolvimento dos diversos sujeitos no 

cuidado em saúde  e da VISA como constitutiva do campo da saúde.

Partindo das histórias que revelaram o desconhecimento da população sobre a vigilância 

sanitária e a fragilidade inerente à complexidade de seus objetos de cuidado, um percurso criativo 

foi  emergindo  de  um  conjunto  de  sujeitos,  que  nomearam  suas  ações  e  transformaram  uma 

realidade  antes  centrada  na  mobilidade  das  inspeções  sanitárias  e  na  imobilidade  de  seus 

diagnósticos.   

O acréscimo de novos modos de fazer vigilância sanitária tornaram-se acréscimos de crítica 

e reflexão sobre concepções, práticas e  acordos vividos. Ainda  que considerados como um contra 

movimento  na  contemporaneidade  das  práticas  vigentes  deveriam ser  objeto  de  investigação  e 

engajamento político de seus técnicos.

De modo que,  à  luz de outros  campos do conhecimento e  de outras  tecnologias  para o 

processo  de  trabalho  e  para  a  pesquisa  em  Vigilância  Sanitária  busque  a  ampliação  da  sua 

capacidade  de  respostas  aos  problemas  de  saúde  a  partir  das  múltiplas  vozes  que  a  compõe, 

principalmente, no que se refere aos  município.

Considerações Finais Artigo 2:  A Experiência da implantação do Plano Diretor de Vigilância 
Sanitária em um contexto local: fatores propulsores e restritivos



A opção pela modalidade de pesquisa-ação e a implantação do PDVISA se constituíram 

como um desafio. No caso da pesquisa, por ser pouco freqüente no campo da saúde, bem como, se 

situar em um processo de trabalho, de natureza plural como a Vigilância Sanitária. Situação que 

exigiu a associação de métodos para a coleta das informações, buscando apreender o que nascia dos 

múltiplos olhares atentos aos fatos e às diversas ações coletivas desenvolvidas em prol do campo da 

vigilância sanitária. Facilitada pela possibilidade que a pesquisa-ação oferece de interação entre 

todas as variáveis presentes no processo de trabalho em vigilância e estimulada pelo seu poder de 

transformação.

A triangulação  pesquisa-ação/Planejamento/PDVISA se  consolidou  como uma estratégia 

efetiva para um novo modo de ação em VISA. A partir de um processo transparente e democrático, 

imprescindível  para,  naquele  momento,  dar  visibilidade  à  busca  de  fortalecimento  da  área  de 

Vigilância  Sanitária no município.  Na medida em que o trabalho foi  transcorrendo foi possível 

nomear melhor o objeto de investigação e as principais questões relacionadas a ele. As técnicas 

utilizadas para coletar as informações referentes à pesquisa resultaram em momentos de reflexão 

crítica e propositiva para a utilização dos fatores que viabilizavam o desenvolvimento do processo 

de  trabalho  –  nova  estratégia  de  gestão  e  conhecimento  como  valor.  Bem  como,  para  o 

enfrentamento  dos  fatores  restritivos  –  Política  de  Estado  x  Política  de  Governo  e  os  limites 

estruturais. Definindo a equipe como autora e condutora das ações de vigilância a partir da realidade 

locorregional. Contudo, cabe sinalizar que os recursos limitados demandam a sensibilização das 

autoridades para a adequação necessária.

As  estratégias  de  inclusão  de  todos  os  atores  envolvidos  nas  ações  de  vigilância 

privilegiaram processos  de  decisões  compartilhadas  no  âmbito  do  coletivo,  ações  articuladas  e 

sustentadas  em  estratégias  de  comunicação,  respeito  às  diferentes  técnicas  de  abordagens  e 

autonomia específica a cada um dos integrantes da equipe. Além de realçarem o reconhecimento do 

gestor e do técnico da VISA como cidadão, usuário e comunidade. Com um compromisso comum 

na  efetivação  de  uma  prática  integrativa  voltada  para  um projeto  de  vigilância  sanitária  mais 

apropriado às suas necessidades e às melhores condições de vida e saúde.  Comprovando que a 

maneira de se trabalhar em vigilância sanitária, depende do modelo de gestão e da perspectiva que 

se tenha de Saúde Coletiva.


