
Programa Estadual de Qualificação da Vigilância em Saúde

2013



Vigilância em Saúde
•VIGILÂNCIA SANITÁRIA (controle de produtos e serviços de interesse 
à saúde).

•VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (controle de doenças transmissíveis, 
inclusive imunização, e não-transmissíveis).

•VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL (água, lixo, dejetos, 
contaminantes químicos, vetores, zoonoses e animais peçonhentos).

•VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR (acidentes e doenças 
relacionadas ao trabalho).

•PROMOÇÃO EM SAÚDE (prevenção de violências, promoção de hábitos 

saudáveis, entre outras ações).



PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIFICAÇÃO DA

VIGILÂNCIA EM SAÚDE  - VigiaSUS

No Paraná, a Vigilância em Saúde passa por um 
processo de reestruturação e fortalecimento.

O VigiaSUS visa fortalecer e qualificar as ações de 
Vigilância em Saúde, como previsto no Plano Estadual 
de Saúde do Paraná – 2012/2015  (Diretriz 12).

O VigiaSus será uma das referências do COAP.



ESTRATÉGIAS

• Descentralização das ações;

• Custeio das ações e investimento em construção e reformas das estruturas próprias;  

• Incentivo financeiro para custeio e investimento aos municípios;
• Elencos (I,II e III) das ações dos municípios e regionais de saúde;

• Educação permanente para qualificação técnica e de gestão;

• Parâmetros de recursos humanos (equipes regionais e municipais) para cada elenco 
de ações;

• Grupo de Trabalho do Programa Estadual de Qualifica ção da Vigilância em Saúde
– GT-VigiaSUS .

• Monitoramento das ações em nível estadual, regional e municipal.
• Articulação intra e intersetorial e com a sociedade civil



COMPONENTES

• Incentivos financeiros aos municípios para investimentos em 
capital e custeio das ações de Vigilância em Saúde;

• Educação permanente voltada para os municípios e regionais 
de saúde com cursos de atualização e pós-graduação em 
Vigilância em Saúde;

• Estruturação dos órgãos de Vigilância em Saúde da SESA.



• Em 2013, a SESA repassará Fundo a Fundo um incentivo 
financeiro de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), 
sendo R$12.000.000,00 (doze milhões de reais) para 
investimentos em capital e R$ 18.000,00 (dezoito milhões de 
reais) para custeio aos municípios.

• O recurso para investimentos em capital, R$ 12.000.000,00 
(doze milhões de reais) , será repassado  igualitariamente aos 
399 municípios  (R$ 30.075,00 para cada município). Esse 
recurso poderá ser utilizado na aquisição de bens para a 
Vigilância em Saúde, como veículos, rede de frio e de 
informática.

Investimentos nos Municípios



O recurso para custeio (R$ 18.000.000,00) será repassado aos 
399 (trezentos e noventa e nove) municípios, de acordo com 
critérios técnicos:

1- Fator de Redução das Desigualdades Regionais - 40% (R$ 
7.200.000,00) - 399 municípios. 

2 - Per capta: 39% (R$ 7.020.000,00) - 399 municípios;
3 - Perfil epidemiológico: 21% (de R$ 3.780.000,00)  para 

municípios com razão  de mortalidade materna acima da média 
do Estado/2011, coeficiente de mortalidade infantil acima de 
9.99/1000 nascidos vivos/2011 e em condição de infestação por 
Aedes aegypti em 2012. 

Investimento nos Municípíos



Os municípios que assinarem o Termo de Adesão ao VigiaSUS 
deverão apresentar à SESA documento descritivo de como aplicarão o 
recurso na Vigilância em Saúde. 

Até 30 de março de  2014 , os gestores municipais deverão informar a 
aplicação (prestar contas) no Relatório de Gestão , a ser enviado ao 
Conselho Municipal de Saúde .

A SESA monitorará, por sua vez, a execução das ações e a aplicação 
dos recursos.
.

Adesão e Prestação de Contas



No início de 2013, a emergência de cinco municípios com 
epidemia de Dengue e mais 27 com casos e alta infestação 
pelo Aa. levou a SESA a antecipar o envio do recursos do 
VigiaSUS para esses municípios – valor R$ 4.200.000,00.

Antecipação



Em 2013, haverão investimentos nas seguintes estruturas da Vigilância em 
Saúde da SESA:

•LACEN - Fase 2
•CPPI - Área de produção
•NÚCLEOS DE ENTOMOLOGIA - Reforma Guaíra, Porto Rico e 
Jacarezinho ; 

•SCALI – MARINGÁ
•CIEVS – UNIDADE DE CAMPO
•SVOs – Projetos
•Rede de Frio
•Sede SVS

Total:   16.909.000,00

INVESTIMENTOS NA REDE PRÓPRIA



EDUCAÇÃO PERMANENTE

Qualificar os recursos humanos da Vigilância em 
Saúde com cursos de atualização, formação técnica e   
de pós graduação: 

•CTVS - Curso Técnico de Vigilância em Saúde
•CBVS - Curso Básico de Vigilância em Saúde
•Curso Básico em Saúde do Trabalhador
•Curso de Especialização em Gestão da Vigilância em Saúde
•Curso de Especialização em Saúde do Trabalhador (FI OCRUZ-EAD):
•Atualização em agravos prioritários (AMP/Universida de Corporativa)
•Mestrado em Vigilância em Saúde

•Total = R$ 5.179.000,00


