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Vigilância Sanitária  
 
“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 da circulação de bens e da 
prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo:  
1 - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, 
se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas de 
processo, da produção ao consumo;  
2 - o controle da prestação de serviços que se relacionam direta 
ou indiretamente com a saúde. 
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A Vigilância Sanitária tem como missão a proteção e promoção à 
saúde da população e defesa da vida.  
 

Para cumpri-la = interação grande na sociedade.  
 

Por este motivo, a Vigilância Sanitária deve procurar uma 
participação efetiva na rede de Controle Social do SUS para as 
suas ações.  
 

O governo tem obrigação de promover e proteger a saúde da 
população. Para isto ele determina regras, normas que devem 
ser consideradas e respeitadas na produção, uso e circulação de 
produtos que apresentam algum tipo de risco para a saúde das 
pessoas. 
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 riscos ambientais: água (consumo e mananciais hídricos), 
esgoto, lixo (doméstico, industrial, hospitalar), vetores e 
transmissores de doenças (mosquitos,barbeiro,animais), poluição 
do ar, do solo e de recursos hídricos, transporte de produtos 
perigosos, etc.  

 
 riscos ocupacionais: processo de produção, substâncias, 
intensidades, carga horária, ritmo e ambiente de trabalho  

 
 riscos sociais: transporte, alimentos, substâncias psicoativas, 
violências, grupos vulneráveis, necessidades básicas insatisfeitas 
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 riscos iatrogênicos: (decorrentes de tratamento médico e uso 
de serviços de saúde) medicamentos, infecção hospitalar, sangue 
e hemoderivados, radiações ionizantes, tecnologias médico-
sanitárias, procedimentos e serviços de saúde  

 
 riscos institucionais: creches, escolas, clubes, hotéis, motéis, 
portos, aeroportos, fronteiras, estações ferroviárias e rodoviárias, 
salão de beleza, saunas, etc. 
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Saneamento Básico  
 

 eliminar as condições ambientais responsáveis pela ocorrência 
de agravos à saúde ou que ofereçam riscos ao seu aparecimento.  

 
 ações: abastecimento de água; esgotamento sanitário; coleta 
e destinação de resíduos sólidos; melhorias sanitárias 
domiciliares 

 


