
2ª Conferência Municipal de Vigilância em Saúde de Porto Alegre

Rankeamento Geral das Propostas Votadas

Sub-eixo Proposta Nro de votos Abrangência 1ªCEVS

Sub-eixo I

1.Criar os cargos de profissional de educação

física e sanitarista e garantir as atribuições

específicas dos Agente Comunitário de Saúde

(ACS) e Agente Comunitário de Endemias

(ACE) com contratação por meio de concurso

público e vínculo direto com o município, tendo

em vista o conceito ampliado de saúde que visa

à prevenção, educação e promoção a saúde, no

âmbito do SUS. 152 M, E e F 1ª - Eixo I

Sub-Eixo IV

3 - Criação de cargo do Profissional de

Educação Física dentro do quadro de

profissionais de saúde obrigatórios nos serviços

de interesse à saúde. 87 M, E e F 1ª - Eixo IV

Sub-Eixo IV

5-Garantir o financiamento da vigilância em

saúde nas três esferas de gestão do SUS,

mesmo com a unificação dos blocos financeiros

com recursos no mínimo iguais aos percentuais

e uso específico em ações de vigilância em

saúde, com criação do fundo municipal de

vigilância em saúde. 83 M, E e F 1ª Geral

Sub-eixo V

3. Atribuir o critério de notificação compulsória à

síndrome falciforme nas três esferas de gestão

do SUS. 73 M, E e F 1ª - Eixo V

Sub-Eixo IV

4 - Garantir e fortalecer a vigilância em saúde,

compondo o SUS como política de Estado, sob a

responsabilidade de servidores de carreira

pública para a vigilância, com formação de

quadro funcional, obrigatoriamente estatutário e

carreira de estado. 67 M, E e F 2ª Geral

Sub-eixo I

2. Construir indicadores de saúde que permitam

monitorar o perfil epidemiológico e demográfico

em todos os ciclos de vida com ênfase na saúde

mental, saúde da população idosa afim de

planejar ações que trabalhem a realidade

apresentada, com publicização dos dados em

nível municipal, estadual e federal. 61 M, E e F 3ª Geral

Sub-eixo II

2.       Adequar a formação teórica e, sobretudo,

as práticas e processos de trabalho das

vigilâncias em consonância à política nacional de

saúde integral da população negra nas três

esferas de gestão do SUS, às necessidades e

realidades das populações negras das cidades,

povos e comunidades tradicionais. 57 M, E e F 1ª - Eixo II

Sub-eixo V

5. Criação de Programas de Residências

Multiprofissionais em Vigilância em Saúde com

financiamento Federal MS/MEC com vagas para

profissionais de saúde e das demais áreas do

conhecimento que atuam na vigilância em saúde

em suas quatro áreas. 45 M, E e F 4ª Geral



Sub-Eixo IV

7 -Redefinição e garantia de recursos, estruturas,

espaços, financiamento e pesquisas para o

enfrentamento da Tuberculose, IST’s, HIV/AIDS

e coinfecção HIV/Tb. 43 M, E e F

Sub-eixo V

6. Garantir a coleta qualificada do quesito

raça/cor, análise e monitoramento e ampla

publicização para usuários, trabalhadores,

prestadores e gestores, orientando o

planejamento e as ações em saúde, nas três

esferas públicas. 43 M, E e F

SUB-EIXO VI  

5 -Integração da Atenção Primária, através dos

ACEs, gerências distritais e CGVS, com a

organização de fluxos internos para a notificação

de situações avaliadas pelos profissionais, com a

garantia de retorno priorizado, numa lógica de

prevenção das doenças e promoção de saúde,

garantindo uma equipe de vigilância em saúde

com o número de profissionais adequado às

demandas.   41 M 1ª - Eixo VI

Sub-eixo II

8. Garantir as ações dos Laboratórios Públicos,

visando qualificar as ações da Vigilância em

Saúde. 40 M, E e F

Sub-eixo VII

2.      Promover a integração da vigilância em

saúde com órgãos públicos e entidades que

atuem no enfrentamento à violência para

construção de ações conjuntas, intercâmbio de

informações, com estímulo a ações educativas e

de organização de cidadãos para a busca de

seus direitos, estabelecimento de fluxos e

rotinas, fortalecendo a atuação da vigilância em

saúde e aquelas redes de enfrentamento. 38 M, E e F 1ª Eixo VII

Sub-eixo III

6. Incluir a Política Nacional de Saúde Integral da

População Negra, em todos os níveis de gestão

aos saberes e tecnologias das vigilâncias:

epidemiológica, sanitária, em saúde ambiental,

do trabalhador e dos laboratórios de saúde

pública. 35 M, E e F 1ª - Eixo III

Sub-eixo VII

8.      Integrar as políticas de vigilância em saúde e

de assistência social de forma a garantir a

promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e

a proteção social às pessoas afetadas pela

tuberculose, IST/HIV/Aids, hanseníase, hepatites

virais e outras doenças negligenciadas,

garantindo recursos financeiros específicos pelas

três esferas de governo, para ações de vigilância

em saúde. 34 M, E e F



Sub-Eixo IV 

2 - Criar a estrutura de comunicação na

vigilância para aprimorar canais de comunicação

públicos que possibilitem acesso às informações

produzidas pela vigilância em saúde para uso da

gestão e dos cidadãos; garantir debate e

transparência na destinação e uso de recursos

de publicidade, em ações de vigilância em saúde

e espaços gratuitos na programação dos meios

de comunicação de concessão pública para

difusão de informações essenciais para saúde

pública, considerando critérios epidemiológicos,

ambientais e sanitários. 31 M, E e F

 SUB-EIXO VIII 

10. Que a Smams, SMS e Smed promovam

ampla campanha de educação ambiental (a

exemplo do que é feito com a Dengue) visando o

esclarecimento sobre a prevenção da

leishmaniose, saneamento básico, limpeza

urbana etc., com impressos (cartazes, flyers,

folderes) de distribuição gratuita nas associações

comunitárias, postos de saúde, RME, entre

outros locais. 31 M 1ª - Eixo VIII

Sub-eixo I

8. Garantir o financiamento da política nacional e

estadual de saúde do trabalhador bem como o

repasse integral dos recursos destinados a

totalidade das ações de vigilância em saúde com

a participação do controle social defendendo a

saúde do trabalhador como direito humano. 29 M, E e F

Sub-eixo VII

1.      Garantir apoio tecnológico Intersetorial

(informação, capacitação, orientação, entre

outros) que proporcionem boas práticas às

populações que exerçam atividades reguladas

pela vigilância em saúde, levando em conta os

aspectos socioculturais para sua subsistência. 28 M, E e F

Sub-eixo II

1.      Inserção das profissões regulamentadas

em todas as práticas e processos de trabalho da

Vigilância em Saúde, através de uma educação

de caráter permanente em saúde, bem como a

maior integração das políticas de saúde na

formação dos profissionais. 26 M, E e F

Sub-eixo VII

9.      Criar e institucionalizar o núcleo de

assessoria comunitária e educativa permanente

da vigilância em saúde, integrado com a atenção

primaria em saúde, rede de serviços, sociedade

civil organizada e demais atores do território. 26 M

 SUB-EIXO VIII 

7.   Garantir a participação dos produtores e

processadores agroecológicos e consumidores,

por meio da criação de uma Comissão no

Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre,

voltada para as questões agroecológicas.

Municipal 26 M

Sub-eixo V

9. Identificar estratégias e iniciativas que

privilegiem o recorte territorial das bacias

hidrográficas para o planejamento

urbano/ambiental integrando os diversos órgãos

públicos. 25 M, E e F



Sub-eixo VII

6.      Instituir o recorte da Pessoa com Deficiência,

por auto declaração, na notificação de violência e

demais agravos, garantindo ações de

acompanhamento à família e lugar seguro para

tratamento e acolhimento, através das redes de

atendimento e de enfrentamento à violência. 24 M, E e F

 SUB-EIXO VIII 

2.   Incluir nas pactuações com os gestores, a

elaboração, análise e divulgação de dados

epidemiológicos das doenças e agravos mais

relevantes nos municípios, regiões e estados,

com participação dos conselhos de saúde por

meio da implantação de comissões intersetoriais

de vigilância em saúde junto aos conselhos de

saúde. 23 M, E e F

 SUB-EIXO VIII 

9.   Garantir que sejam constituídos espaços de

interlocução entre gestão e sociedade civil, a

exemplo dos comitês de enfrentamento da

tuberculose, frentes parlamentares de Aids e

tuberculose junto às Câmaras Municipais e

Assembleias, sendo contemplada a participação

da área da vigilância em saúde. 23 M, E e F

SUB-EIXO VI  

6 -Ampliar fomento a órgãos de pesquisa em

saúde para estudos de doenças negligenciadas

(leishmaniose, tuberculose, hanseníase, malária,

esquistossomose, entre outras) com incentivo do

desenvolvimento e incorporação de novas

tecnologias para a vigilância e controle de

vetores de arboviroses, leishmanioses e outros

agravos. 21 E e F

SUB-EIXO VI  

7- Qualificar a comunicação, implementando

sistema de informação específico da vigilância

em saúde, unificando as informações

relacionadas entre as diversas áreas da saúde, a

fim de acelerar o monitoramento e ações no

território de abrangência, garantindo o fácil

acesso aos usuários. 21 M, E e F

Sub-eixo I

3. Qualificar o sistema de informação ESUS

integrando com os demais sistemas de

informação para viabilizar o planejamento de

politicas de saude e execução das açoes de

forma regionalizada em nivel municipal, estadual

e federal. Instrumentalizar os trabalhadores para

o registro e acesso aos dados gerados. 20 F

Sub-eixo V

1: Revisar e atualizar o Manual de Vigilância e

Controle da Leishmaniose Visceral com a

participação das vigilâncias em saúde e demais

setores da sociedade, por meio de seminários,

debates e consulta pública. 19 F

Sub-eixo V

7. Criar o Observatório de Vigilância em Saúde

com garantia de acesso aos sistemas e

informações dos serviços de saúde, com vistas à

atualização, interação e divulgação de planos de

intervenção em todos os níveis de atenção à

saúde, nos cenários epidemiológicos,

ambientais, sanitários e saúde do trabalhador. 17 M, E e F



Sub-eixo VII

7.      Implementar e fortalecer políticas inter e

intrasetoriais, no território, através da

institucionalização dos fóruns de monitoramento

da saúde, visando assegurar a integralidade do

cuidado e o enfrentamento dos agravos

prioritários em cada território, de acordo com

análise situacional de saúde, bem como

fortalecer a integração ensino e serviço nestes

fóruns de monitoramento. 17 M, E e F

Sub-eixo VII

10. Criar banco de dados das pessoas que 

adquiriram Deficiência Auditiva em todos os 

ciclos de vida. 17 M, E e F

Sub-eixo I

4. Garantir que os grupos de monitoramento

sejam fóruns técnicos regionais permanentes,

compostos por representantes das gerências

distritais, dos seus serviços de saúde, do

controle social, instituições de ensino, equipe de

planejamento e da Vigilância em Saúde. 16 M

Sub-eixo III

1- Integração e compatibilidade de sistemas de

vigilância e da Rede de Atenção à Saúde

(incluindo a estratégia e-sus), com foco na

transversalidade das ações e na autonomia do

uso de dados e informações pelas esferas de

gestão do SUS, melhorando a comunicação

entre CGVS e os diferentes níveis de atenção à

saúde, com empenho bilateral, e ampliando o

acesso a sistemas de informações por

determinados serviços. 16 M, E e F

Sub-eixo III

5. Inserir disciplinas que contemplem vigilância

em saúde nos currículos de formação

profissional da área da saúde. 15 M, E e F

 SUB-EIXO VIII 

4.   Garantir e fortalecer a implantação de

comissões intersetoriais de saúde do trabalhador

nos conselhos de saúde, assegurando o direito

de participação dos trabalhadores na formulação,

planejamento, avaliação, e controle das políticas

e ações de saúde do trabalhador, inclusive de

fiscalização nos ambientes de trabalho,

garantindo o que já se conquistou na saúde do

trabalhador em termos de legislação e

participação popular . 15 M, E e F

Sub-eixo VII

4.      Comprometer unidades de saúde e escolas

sobre as questões ambientais, reconhecendo a

necessidade de articulação intersetorial e a

abordagem interdisciplinar para tratar a relação

dessas questões com a saúde e as doenças das

famílias, em um processo contínuo de

comunicação em saúde e mobilização social com

as comunidades em relação ao tema ambiental. 14 M, E e F

Sub-eixo II

5. Garantir que a vigilância em saúde do

trabalhador se integre efetivamente ás práticas e

processos de trabalho das demais áreas de

vigilância em saúde (sanitária, epidemiologia e

ambiental), fortalecendo uma vigilância unificada,

pública, transparente e com viés educativo e

orientativo e com foco na promoção da saúde. 13 M, E e F



SUB-EIXO VI  

3: Implementar pesquisas, em parceria com

instituições de ensino voltados à qualificação do

saneamento ambiental da cidade e à proteção

ambiental, no que se refere à água, solo, ar e

ambiente de trabalho. 13 M, E e F

Sub-eixo I

6. Implementar a Política Nacional de Educação

Popular em Saúde, melhorar a comunicação,

integração, intersetorialidade e diálogos

multiculturais para qualificar a Vigilância em

Saúde. 12 M

 SUB-EIXO VIII 

5.   Garantir a continuidade da pesquisa "Usos e

riscos associados aos agrotóxicos em Porto

Alegre" - A exposição humana a agrotóxicos

representa um problema de Saúde Pública, com

maior divulgação, de forma a torná-la uma

política pública para esclarecimento da

população, nesta e em outras cidades, em

âmbito municipal e estadual. 12 M

Sub-eixo II

3.       Qualificar e definir fluxos/protocolos de

prevenção/diagnóstico/tratamento e

acompanhamento da sífilis para toda a

população, qualificando o fluxo de retorno de

resultados de VDRL positivos para as unidades

de saúde, realizados nos prestadores e criar um

fluxo municipal para punção lombar nos casos de

neurossífilis. 11 M, E e F

Sub-eixo I

9. Assegurar que o planejamento em saúde seja

baseado em informações sócio econômicas,

epidemiológicas, sanitárias e ambientais

produzidas a partir de base territorial, garantindo

o conceito de territorialização como unidade de

ação das Políticas Públicas, integrando os

processos de vigilância em toda rede de atenção

em saúde, de forma sistemática, de acordo com

a competência de cada serviço. 10 M, E e F

 SUB-EIXO VIII 

1.   Capacitar os conselheiros locais para acesso

às informações em saúde, sensibilizando o

Controle Social para trabalhar com dados de

notificação de violência. 10 M

Sub-eixo I

7. Garantir/expandir atualização permanente

para profissionais de saúde em especifico da

vigilância do óbito e da prevenção do diagnóstico

do tratamento das ISTs, fomentando a

abordagem nas ações do PSE com estrutura

adequada das equipes. 9 M, E e F

Sub-eixo V

2. Garantir e qualificar o fluxo de

integração/comunicação entre serviços de

saúde, público e privado, e presídios para

garantir o tratamento adequado de parceiros (as)

de usuários com sífilis, fortalecendo a

intersetorialidade entre saúde e segurança

pública, nas três esferas públicas. 9 M, E e F



Sub-eixo V

10. Rever os parâmetros de potabilidade da

água, regulamentados pela Portaria MS nº

2914/2011, que dispõe sobre os procedimentos

de controle e de vigilância da qualidade da água

para consumo humano e seu padrão de

potabilidade, incluindo o aspecto territorial do uso

de agrotóxicos e reavaliação dos valores

máximos permitidos. 9 F

 SUB-EIXO VIII 

6.   Fortalecer os temas ambientais e de alteração

climática relacionados à saúde dentro dos

Conselhos Municipais, Distritais e Locais de

Saúde, estimulando a cultura de vigilância em

saúde ambiental junto à população, pensando os

eixos de manejo de esgotos, lixo e

abastecimento de água, em âmbito estadual. 9 M, E e F

Sub-eixo VII

5.      Exigir a implementação de um conjunto de

políticas públicas que incentive e valorize a

produção e comercialização de produtos

agroecológicos, privilegiando as metodologias

participativas e permitindo a ampliação da

cidadania e da inclusão social, bem como

promover ações interinstitucionais e intersetoriais

de combate ao impacto dos agrotóxicos,

envolvendo órgãos responsáveis pela saúde,

trabalho, educação, meio ambiente, agricultura e

movimentos sociais, visando à promoção e

proteção da saúde da população e do meio

ambiente. 8 M, E e F

 SUB-EIXO VIII 

3.   Criar ferramentas colaborativas para detectar

doentes que possam vir a abandonar

tratamentos, com busca ativa e ações de

retenção e vinculação nos serviços. 8 M, E e F

Sub-eixo I

10. Qualificar a informação, divulgação e a

participação da sociedade civil a respeito dos

riscos em relação ao uso dos agrotóxicos,

domissanitarios, medicamentos e afins

garantindo os programas da vigilância. 7 M, E e F

Sub-eixo VII

3.      Identificar a situação das doenças

negligenciadas no município para definir

pesquisas, estratégias, prioridades e ações de

comunicação para redução de agravos e

promoção da saúde, garantindo o

compartilhamento das informações entre os

setores de forma permanente e qualificada que

atinjam todos os segmentos sociais por vários

meios de comunicação como também de

Observatórios Institucionais e Públicos. 7 M e E

Sub-eixo I

5. Qualificar o preenchimento de todos os

campos das cadernetas preconizadas pelo MS,

assim como notificações de agravos garantindo

assim a fidedignidade de dados. 6 M



Sub-eixo III

2-        Simplificação/objetividade dos

instrumentos de coleta de dados da VS e dos

sistemas de informação atendendo às

necessidades assistenciais e de gestão aliados a

processos de educação permanente e

corresponsabilização, garantindo que o processo

de notificação de agravos, bem como a

formulação das fichas de notificação envolva a

participação dos trabalhadores da assistência. 5 M, E e F

Sub-Eixo IV

8 - Criação de uma Força de Vigilância Sanitária,

a nível estadual e federal, nos moldes da Força

Nacional de Segurança, visando dar apoio às

ações de fiscalização, tanto para os municípios,

como para os estados, seja em situações de

grandes eventos, seja em situações em que a

vigilância local se sinta coagida. Os membros

desta de Força de Vigilância seriam servidores

concursados escolhidos pela ANVISA, oriundos

das diversas vigilâncias municipais e estaduais e

teriam garantido, através de legislação federal,

atuação fora de sua jurisprudência durante a

realização do evento. 5 M, E e F

Sub-eixo V

8. Integrar políticas públicas de saúde, habitação,

segurança, educação, proteção e saneamento

ambiental, compreendendo a interdependência

dos problemas e dos riscos à saúde, com vistas

à melhoria da condição de saúde e da qualidade

de vida dos moradores das microbacias

localizadas em todo território nacional. 5 M, E e F

 SUB-EIXO VIII 

8.   Articulação entre vigilância em saúde, atenção

básica, escolas, assistência social e demais

organizações locais, para promover

conhecimento e disseminação da agroecologia,

visando a saúde e segurança alimentar nos

territórios. 5 M, E e F

Sub-eixo III

3-   Instituir um plano de qualificação e

comunicação de dados e informações de

interesse à Vigilância em Saúde para uma

governança em rede para todos os níveis de

gestão. 4 M, E e F

Sub-Eixo IV

6 - Adotar o modelo unificado de Vigilância em

Saúde em todos os níveis (municipal, estadual e

federal), reunindo as vigilâncias sanitária,

ambiental, epidemiológica, laboratorial e saúde

do trabalhador. 4 M, E e F

Sub-eixo II

7.    Construção participativa de uma legislação

que erradique a exposição à agrotóxicos urbanos

e agrícolas em todo o Município de Porto Alegre. 3 M

Sub-eixo V

4. Inclusão do critério gênero ampliado,

atendendo a população LGBTTTIQ junto aos

cadastros do SUS em todos os níveis de gestão. 3 M, E e F



Sub-eixo V

1. Garantir que a gestão considere as

recomendações dos Comitês no seu

planejamento e ações em saúde, considerando a

relevância da mortalidade infantil, nas três

esferas públicas. 2 M, E e F

Sub-eixo II

4. Construir com o controle social, um sistema

municipal de notificação de agravos. 1 M

Sub-Eixo IV 

1 - Garantir que as Academias de Saúde

previstas pela Política Nacional de Atenção

Básica (PNAB) – PORTARIA Nº 2.488, DE 21

DE OUTUBRO DE 2011, do Ministério da Saúde,

sejam implantadas no território das Unidades

sanitárias conforme legislação vigente e que

sejam orientadas por profissional de educação

física do quadro funcional da SMS. 1 M

SUB-EIXO VI  

4: Maior apoio e investigação ambiental e

fiscalização, com revisão da Código Municipal de

Saúde (voltada para ações focadas na

prevenção da Leishmaniose e de outras

doenças). 1 M

Sub-eixo II

6.     Promover seminários, encontros, reuniões,

envolvendo diversos setores e equipes a fim de

possibilitar troca de conhecimento e experiência

da vigilância em saúde nas três esferas de

governo. 0 M, E e F

Sub-eixo III

4. Garantir em forma de lei o acesso às

informações intersetoriais dos agravos e

doenças relacionados ao trabalho, de forma

objetiva, transparente e atualizada. 0 M, E e F

SUB-EIXO VI  

2: Consolidar, com ações sistemáticas e

contínuas, a integração das áreas ambiental,

epidemiológica, laboratorial e sanitária na

vigilância das doenças transmitidas por vetores. 0 M, E e F


