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Saúde Pública 
 
 muitas discussões = definição, aplicação e correspondência a 
termos equivalentes como "Saúde Coletiva", "Medicina 
Social/Preventiva/Comunitária", "Higienismo", Sanitarismo".  

 
 Definição: formas de agenciamento político/ governamental 
(programas, serviços, instituições) no sentido de dirigir 
intervenções voltadas às denominadas "necessidades sociais de 
saúde". 

 
http://www.fiocruz.br 
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 termo "pública" = setor público, governamental; 
 

 pode incluir a participação da comunidade organizada, o 
"público“; 

 

 identifica-se aos serviços dirigidos à dimensão coletiva 
(saneamento, por exemplo); 

 

 acrescenta ao anterior serviços pessoais dirigidos a grupos 
vulneráveis (por exemplo, Programas de Saúde Materno Infantil); 

 

 refere-se a problemas de elevada ocorrência e/ou 
ameaçadores. 
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Segundo Castiel (2008) “De qualquer modo, parece haver 
consenso com a caracterização do campo da Saúde Pública 
mediante dois amplos critérios”: 

 
1. a vinculação ao aparelho de Estado 
 

2. a dimensão coletiva como objeto de intervenção 
 

categorização = abrangente = campos se interpenetram  
 
nem sempre é possível fazer distinções bem delimitadas quanto 
aos respectivos domínios e fronteiras. no sentido de viabilizar tal 
sistema. 
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Um domínio genérico de práticas e conhecimentos organizados 
institucionalmente em uma dada sociedade dirigidos a um ideal 
de bem-estar das populações - em termos de ações e medidas 

que evitem, reduzam e/ou minimizem agravos à saúde, 
assegurando condições para a manutenção e sustentação da vida 

humana. 
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LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999.  
 

Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cria a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

 
Compete à União = Sistema Nacional de Vigilância Sanitária  
 

I - definir a política nacional de vigilância sanitária;  
 
II - definir o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;  
 
III - normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e 
serviços de interesse para a saúde;  
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IV - exercer vigilância sanitária de portos, aeroportos e 
fronteiras, podendo essa atribuição ser supletivamente exercida 
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios;  
 

V - acompanhar e coordenar as ações estaduais, distrital e 
municipais de vigilância sanitária;  
 

VI - prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios;  
 

VII - atuar em circunstâncias especiais de risco à saúde; 
 

VIII - manter sistema de informações em vigilância sanitária, em 
cooperação com Estados, Distrito Federal e Municípios  
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A competência da União será exercida:  
 
I - Ministério da Saúde = formulação, acompanhamento e 
avaliação da política nacional de vigilância sanitária e das 
diretrizes gerais do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária; 
II - Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA = 
atribuições que lhe são conferidas por esta Lei;  
III - demais órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, cujas 
áreas de atuação se relacionem com o sistema.  


