
P2

P1

P2

Assegurar que a nova 

Secretaria de 

Desenvolvimento Social e 

Esportes

reforce o quadro funcional 

dos profissionais de 

Educação Física, garantindo

que todos os espaços que 

promovam atividades físicas 

na cidade, tenham

acompanhamento deste 

profissional.

(competência municipal)

PARTICIPANTESCONFERÊNCIA (LOCAL)

Atividades Físicas: Ampliando o conceito 

de vigilância em saúde (CGVS/SMS)

O impacto das ações dos agentes 

comunitários e de endemias na vigilância 

em saúde (Associação dos Agentes 

Comunitários de Saúde)

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 

33

30

14/08/2017

PROPOSTA

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.

“Criar cargo do profissional de educação física, no âmbito do SUS, tendo em

vista que a ampliação do conceito de vigilância em saúde visa a Prevenção e

Promoção como Política de Saúde Pública

Assegurar uma política de atividades físicos durante o horário de trabalho

para o servidor do município, orientado pelo profissional de educação física,

garantindo a prevenção e promoção de saúde.

P1

P1

P1

Garantir a manutenção e formação de novos grupos interdisciplinares com

objetivo de promover a prática de atividade física dos usuários do SUS.

 Garantir o respeito das atribuições específicas dos Agentes de Saúde e Agentes de Endemias para que não ocorra mais os 

desvios de função, realizando educação permanente qualificada com atividades teóricas, práticas e de dispersão com 

integração dos ACS e ACE. 

Reposição e contratação de recursos humanos para evitar a sobrecarga dos que permanecem nas Unidades, incluir 

profissionais de cargos administrativos, de assistência farmacêutica e portaria, garantindo a Vigilância em Saúde dos ACS 

e ACE nos territórios.

Implementar a Política Nacional de Educação Popular em Saúde, melhorar a comunicação, integração, intersetorialidade e 

diálogos multiculturais para qualificar a Vigilância em Saúde.

P1

P2

P3

SUB-EIXO

20/jul

I

V

IV

II

DATA

I

O olhar e o papel da comunicação na 

vigilância em saúde (Assecom 

CGVS/SMS/CMS)

52 10/ago

Construir e manter um programa permanente de educação e informação em saúde para capacitação de profissionais e 

divulgação junto à população, em parceria com universidades, sindicatos, organizações da sociedade civil e associações 

comunitárias. 

VII

 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.

P1

Criar estrutura de comunicação na Vigilância em Saúde, com servidor de carreira, para garantir o acesso contínuo e 

permanente à informação para população.

Garantir debate e transparência na destinação e uso de recursos de publicidade de acordo com critérios epidemiológicos 

e sanitários, em ações da vigilância em saúde.

Garantir inserções gratuitas na programação dos meios de comunicação de concessão pública para difusão de 

informações essenciais para a saúde pública, considerando critérios epidemiológicos, ambientais e sanitários.

IV

Criar o Observatório de Vigilância em Saúde, com vistas à atualização, interação e divulgação de planos de intervenção em 

todos os níveis de atenção à saúde, nos cenários epidemiológicos, ambientais  e sanitários. 

P1

P2

P3

MOÇÃO

P1

CONSOLIDADO GERAL 



P1

P2

P1

P1

P1

P1

P2

P3

Cooperação dos conselhos profissionais na 

implementação e vigilância em saúde 

(Câmara da Saúde do Fórum dos Conselhos 

Regionais e Ordens das Profissões 

Regulamentadas do RS)

ConsolidaSUS (Grupo de Monitoramento 

da CGVS)
44

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

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 

Garantir que os sistemas de informação disponíveis atendam as necessidades de monitoramento locais, permitindo que 

todos os níveis de assistência e Vigilância possam acessar e registrar, visando acompanhamento integral do indivíduo.

Criar fóruns de monitoramento intersetorial, visando assegurar a integralidade do cuidado e o enfrentamento dos agravos 

prioritários em cada região, de acordo com análise de saúde, usando indicadores de vigilância ambiental, epidemiológica 

e sanitária

Fortalecer a integração ensino e serviço com foco nos fóruns de monitoramento na busca do conhecimento teórico – 

prático para qualificação dos fóruns

Compor uma rede de assistência que se mantenha conforme os principios da territorialidade e do monitoramento.

Fortalecer a integralidade das ações de vigilância epidemiológica com as redes de atenção à saúde mantendo o plantão 

epidemiológico 24 horas.

uma educação de caráter permanente em saúde, bem como a maior integração das políticas de saúde na formação dos 

profissionais.

Garantia, por meio da aproximação em ações conjuntas com os conselhos, de inclusão de profissionais habilitados e 

qualificados nas atividades de saúde. Exemplo: maior atenção no gerenciamento de resíduos sólidos.

Exigência da certidão de registro dos respctivos conselhos profissionais para o fornecimento de alvará de funcionamento 

de qualquer estabelecimento sob responsabilidade técnica de profissional de saúde.

II

Criação de termo de cooperação para a troca de informações com a secretaria municipal de saúde e desenvolvimento de 

ações de educação, prevenção e consciência em saúde, bem como orientação de profissionais e serviços para a 

comunidade, por exemplo, a participação em grupos de usuários existentes, focados em doenças crônicas, saúde da 

mulher, saúde da criança, saúde do idoso e saúde mental. Essa proposta de cooperação entre a Câmara de Saúde do 

Fórum-RS, visa a promoção de saúde e orientação por profissionais de educação física, nutrição, farmácia, biomedicina, 

enfermagem, serviço social, biologia, psicologia, radiologia, odontologia, medicina veterinária, fisioterapia e terapia 

ocupacional.

VII

Inserir um capítulo específico sobre vigilância em saúde nos planos plurianuais de saúde dos municípios.

VIII
Articulação dos grupos de fiscalização da vigilância com os conselhos profissionais para aprimoramento nas fiscalizações 

com a emissão de relatórios submetidos aos conselhos municipais de saúde e disponibilizados no Portal da Transparência.

Divulgação obrigatória nos estabelecimentos de saúde dos telefones e contatos da vigilância, bem como uma ação de 

divulgação sobre responsabilidades da Vigilância em Saúde.

20

08/ago

09/ago

02/ago

31 18/jul

VIII

I

Controle Social e Vigilância: construindo 

com a juventude

A importância da Atividade Física orientada 

por Profissional de Educação Física na 

Promoção da Saúde e na Prevenção de 

Doenças do Idoso (Conselho Regional de 

Educação Física)

19

14

Conferência Livre EVDT: Vigilância em 

Saúde (Equipe de Vigilância de Doenças 

VII

A inserção do Profissional de Educação Física dentro do quadro de profissionais de saúde obrigatórios nos serviços de 

interesse à saúde dos idosos.

Criação de cargo do Profissional de Educação Física dentro do quadro de profissionais de saúde obrigatórios nos serviços 

de interesse à saúde.

Implementação de políticas intersetoriais para a promoção da saúde e redução de doenças e agravos, inclusive as 

negligenciadas.

Garantir o acesso a informação intersetorial de forma permanente e qualificada que atinjam todos os segmentos sociais 

por vários meios de comunicação como também de Observatórios Institucionais e Públicos.

-

P3

-

Integrar o processo de vigilância em toda rede de atenção em saúde, de forma sistemática, de acordo com a competência 

de cada serviço.

I

IV

I

11/ago

VII

P3

P2

P3

P1

P1

P2

P3

P1

P2



P1

P2

P3

P1

P2

P3

P1

P2

P3

P1

P2

P3

P1

P1

P2

P3

P1

P2

P3

P1

P2

P3

P1

P1

Garantir a estratificação dos dados da sífilis por raça, cor, gênero, escolaridade e vulnerabilidade social.     

Informar os casos notificados de Sífilis Congênita, nominalmente, para as Unidades de Saúde.   

Garantir, monitorar e auxiliar na busca ativa das gestantes e parceiros com sífilis.     

25/jul

31 18/jul

Recorte do quesito Raça Cor no 

monitoramento dos dados em saúde 

(Gerência Distrital Partenon/Lomba do 

Pinheiro) 

Gestantes com Sífilis: Desafios de uma 

epidemia (Gerência Distrital Humaitá, Ilhas 

e Navegantes) 

20

34

40

35

 Infecções Sexualmente Transmissíveis 

(IST)/HIV/ Aids (Gerência Distrital 

Glória/Cruzeiro/Cristal)

Saúde (Equipe de Vigilância de Doenças 

Transmissíveis)

I

 Conferência Livre Vigilância do Óbito 

Infantil (Equipe de Vigilância de Eventos 

Vitais)

I

VII

III

II

Fortalecer fóruns intersetoriais permanentes de discussão para IST/HIV/Aids, incluindo os diferentes equipamentos 

religiosos.

Ampliar, divulgar e fomentar a obrigatoriedade  da identificação do Quesito raça-cor  nos instrumentos informação da 

Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, conforme Decreto 13.961, de 2002

Sensibilizar os trabalhadores quanto a coleta correta do quesito raça-cor

Garantir ações intersetoriais com foco na formação dos profissionais de Saúde afim de habilitar os trabalhadores da 

PMPA.

25/jul

26/jul

03/ago

I

I

IV

Garantir e fortalecer a vigilância em saúde, compondo o SUS como política de Estado, sob a responsabilidade de 

servidores de carreira pública.

Assegurar o financiamento do SUS de forma a garantir as ações (Vigilância em saúde, Atenção Básica, média e alta 

complexidade, assistência farmacêutica, gestão e investimento), de forma equânime e com responsabilidade tripartite. 

Aprimorar e criar canais de comunicação públicos que possibilitem acesso às informações produzidas pela vigilância em 

saúde para uso da gestão pública e dos cidadãos.  

Analisar os óbitos por região da cidade por raça/cor.

Garantir assessoria estatística e epidemiológica para a CGVS com o objetivo de analisar dados e divulgar os resultados. 

Capacitar os profissionais da rede de saúde para a vigilância do óbito,  preenchimento das fichas e a importância da 

investigação,  por meio de  encontros presenciais e EAD. 

V

Estabelecer fluxos para atendimento de gestantes com doença mental 

Estabelecer protocolo de atendimento a criança até 5 anos de idade. 

Considerando a relevância da mortalidade infantil, garantir que a gestão  considere as recomendações dos Comitês no seu 

planejamento e ações  em saúde. 

Garantir acesso a medicação para IST em todas as US, melhorando/ ampliando protocolos de tratamento para outros 

profissionais de saúde (não apenas médicos).

Qualificar e definir fluxos/protocolos de prevenção/diagnóstico/tratamento e acompanhamento da sífilis para toda a 

população.     

Qualificar fluxo de retorno de resultados de VDRL positivos para as unidades de saúde, realizados nos prestadores de 

serviço.     

 Criar um fluxo municipal para punção lombar nos casos suspeitos de neurosífilis.     

Garantir educações permanentes multidisciplinares sobre prevenção/diagnóstico/tratamento e acompanhamento de 

sífilis para todos os profissionais de saúde da atenção primária.     

Garantir cotas de exames laboratoriais adequadas para as necessidades das Unidades de Saúde.    

Qualificar /implantar sistemas de informação dos serviços de APS/ especializados e sistema prisional (e-SUS).

Garantir/ expandir atualização permanente para profissionais de saúde em prevenção, diagnóstico e tratamento das ISTs, 

fomentando a abordagem delas nas ações do PSE, com estrutura adequada das equipes.



P2

P3

P1

P2

P1

P1

P2

P3

P1

P2

P3

P1

P2

P3

P1

P2

P3

P1

e Navegantes) 

A participação social no fortalecimento da 

Vigilância em Saúde (Gerência Distrital 

Restinga)

O papel da vigilância em saúde na 

integralidade do cuidado individual e 

coletivo em toda rede de Atenção à Saúde 

(Gerência Distrital Centro)

27

39

VII

V

A importância das notificações para a 

potencialização da integralidade do 

cuidado individual e coletivo (Gerência 

Distrital Sul/Centro SuL)

I

IV

26/jul

26/jul VIII

52 09/ago

I

VI

Integração da atenção primária, através dos ACEs, gerências distritais e CGVS, com a organização de fluxos internos para 

notificação de situações avaliadas pelos profissionais, com garantia de retorno priorizado, designando referência na 

vigilância ambiental e garantindo uma equipe de vigilância em Saúde com número de profissionais adequados a demanda

Atualização, divulgação e implementação do fluxo de notificação de acidentes com animais peçonhentos;  

Qualificar a comunicação, unificando e divulgando as informações relacionadas a vigilância de saúde ambiental, entre as 

diversas secretarias na interface com o usuário.

Garantir que os grupos de monitoramento sejam Fóruns Técnicos Permanentes, através da criação de Comitês.

Aperfeiçoar os sistemas de informação da atenção básica (e-SUS) e integrá-los aos serviços de saúde de urgência e 

especializados (ex: CRTB, CGVS, SAE, EESMA, EESCA, CEO) para poder monitorar os agravos em saúde do território e poder 

acompanhar os usuários por toda a rede de serviços de saúde de Porto Alegre;     

Utilizar as fichas digitadas do SINAN via e-mail, além do contato telefônico, para facilitar e agilizar a comunicação da 

atenção básica com a Vigilância em Saúde;

Criar mecanismos de interface entre a vigilância, toda a rede de saúde e a comunidade, facilitando o acesso à informação 

das ações realizadas, visando à integração, recuperação, promoção e proteção da saúde pública

Garantir e qualificar o fluxo de integração/comunicação entre serviços de saúde e presídios para garantir o tratamento 

adequado de parceiros (as) de usuários com sífilis, fortalecendo a intersetorialidade entre saúde e segurança pública.    

Ampliar a construção, com a vigilância em saúde e a atenção primária à saúde , de indicadores de saúde regionalizados 

para os territórios, considerando o seu perfil epidemiológico e demográfico em todos os ciclos de vida, com ênfase na 

saúde mental (adulto e infantil) e na saúde da população idosa, a fim de planejar ações que trabalhem a realidade 

apresentada por esses dados de forma horizontal, trazendo-as para o dia a dia não só de trabalhadores mas também de 

usuários de forma efetiva e simplificada com publicização dos dados, em nível municipal, estatual e federal.

Adaptar o sistema de dados de forma que se torne unificado pela vigilância em saúde com a atenção primária à saúde e 

instrumentalização dos trabalhadores para o registro e também para o acesso aos dados gerados, viabilizando o 

planejamento de políticas de saúde e execução das ações de forma regionalizada, em nível municipal, estatual e federal. 

Criar mecanismos com a vigilância em saúde e a atenção primária à saúde que propiciem o planejamento local e 

favoreçam a autonomia das unidades de saúde no sentido de adequar as ações aos dados epidemiológicos locais, em nível 

municipal, estadual e federal. 

     Sensibilizar o Controle Social para trabalhar com dados de notificação de violência, capacitando os conselheiros locais 

para acesso às informações em saúde

Compreensão dos usuários sobre o que é Controle Social, dissociando-o de interesses partidários e pessoais  

 Corresponsabilização dos usuários no Controle Social    

Garantir a coleta de sangue nas unidades de saúde quando testes rápidos (TR) positivo de sífilis.     

 Ampliação de acesso para a realização dos testes rápidos (TR), ampliando a oferta à população, sem agendamento e com 

recursos humanos (RH) adequados nos serviços de saúde.    

Sistematizar um fluxo de comunicação entre os serviços, CGVS e prestadores de saúde para melhor monitoramento, 

busca ativa e seguimento de tratamento adequado do usuário.    

 Ampliar a informação sobre a doença para usuários através de atividades de prevenção e promoção à saúde nas 

Unidades e diversificar os meios de comunicação envolvendo as grandes mídias, visando também a corresponsabilização 

do usuário.    



P2

P3

P1

P2

P3

P1

P2

P3

P1

P2

P3

P1

P2

P3

P1

P2

P3

P1

24

55

Coordenadoria Geral de Vigilância em 

Saúde: A Vigilância em Saúde sob a 

perspectiva de seus trabalhadores.

Desafios para a vigilância de vetores em 

Porto Alegre (Equipe de Vigilância de 

Roedores e Vetores)

Conferência Livre da 

Tb+IST/HIV/Aids/coinfecção – desafios e 

estratégias de enfrentamento a HIV/AIDS e 

Fórum ONG AIDS) 

61

VIII

IV

03/ago

VI

V

I

19/jul

18/jul

IV

Aprimorar e criar canais de comunicação para a gestão pública e para o cidadão

Criação de uma Assessoria Comunitária desvinculada da política; visando:” PROMOVER UMA CONEXÃO ENTRE OS 

PROCEDIMENTOS DA VIGILÂNCIA, ESTABELECENDO UMA ATIVIDADE DE COMUNICAÇÃO ENTRE A INSTITUIÇÃO 

(VIGILÂNCIA) E A SOCIEDADE EM CADA REALIDADE REGIONAL COM TODAS AS SUAS PECULIARIDADES. ESTIMULANDO 

UMA RELAÇÃO DE CONFIANÇA E FOMENTANDO  COOPERAÇÃO E PARCERIAS,  COM ISSO, COLABORANDO COM   O SUS NO 

SENTIDO DE VIABILIZAR AÇÕES DE PROMOÇÕES E ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO

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

Criar carreira específica para a vigilância com formação de quadro funcional obrigatoriamente estatutário e com status de 

carreira de estado, através do estabelecimento de uma mesa de negociação permanente entre servidores, controle social 

e gestores

Garantir a integralidade das verbas do SUS destinadas à vigilância em saúde e criação de um fundo de vigilância em saúde, 

para serem revertidos em ações exclusivamente de vigilância.

Qualificar as legislações de vigilância em saúde (sanitária, epidemiológica, ambiental, do trabalhador), com a participação 

dos trabalhadores envolvidos, população em geral e setor regulado, promovendo seminários, discussões e consulta 

pública, adequando sua aplicabilidade ao gerenciamento do risco. 

Criação Programa Municipal de Residência em Vigilância em Saúde contemplando Bolsas de Estudo financiadas pelo 

Município

Avaliação e monitoramento das doenças negligenciadas

Apoio ao PL que revisa os 

valores das multas aplicadas 

pela Vigilância em Saúde;

Nas pactuações com os gestores, seja incluída 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. 

 Deliberação junto ao 

Gabinete do Prefeito para 

encaminhamento e apoio ao 

Projeto de Lei  que trata da 

“taxa de licenciamento 

sanitário”;

Não à precarização,  não à 

terceirização, total apoio ao 

SUS e carreira de ESTADO!

MOÇÃO DE REPÚDIO AO PL 

198/2015: Que a histórica e 

inadmissível discriminação e 

estigmatização das pessoas 

que vivem com HIV/Aids no 

Brasil estaria mantida e até 

ampliada;

Que em 2014 foi promulgada 

a Lei 12984/2014, que define 

como crime a discriminação 
MOÇÃO DE  REPÚDIO AO 

DEPARTAMENTO NACIONAL 

DE DST/AIDS E HEPATITES 

VIRAIS /MS: Considerando:

A decisão do Departamento 

Nacional de DST/Aids e 

Hepatites virais do MS de 

mudar a nomenclatura 

utilizada para as Pessoas que 

Incentivar o desenvolvimento e a incorporação de novas tecnologias para a vigilância e controle de vetores de 

arboviroses, leishmanioses e outros agravos, por meio de parcerias com setores públicos e privados envolvidos com 

pesquisas e publicações nas áreas afins.

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.     

Consolidar, com ações sistemáticas e contínuas, a integração das áreas ambiental, epidemiológica, laboratorial e sanitária 

na vigilância das doenças transmitidas por vetores.

VII

Reestruturação das tecnologias a respeito da vigilância em saúde. 

Estabelecimento de uma política estatal séria, longitudinal, eficaz e resolutiva para o enfrentamento de doenças 

negligenciadas, como a coinfecção Tuberculose, IST/HIV/Aids.

Redefinição e garantia de recursos, estruturas, espaços, financiamento e pesquisas para o enfrentamento da Tuberculose 

e do HIV/Aids. 

Garantir recursos financeiros específicos para ações de vigilância em saúde, para ações de promoção, prevenção e 

tratamento da saúde nas doenças negligenciadas, especialmente IST/HIV/Aids, tuberculose e hepatites virais

Criar lei de responsabilização civil e criminal para gestores que não seguirem as diretrizes e determinações dos conselhos 

de saúde.  

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 e outras doenças negligenciadas por meio de ações 

executadas pelas três esferas de governo.   
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P3

P1

P2

P3

P1

P2

P3

P1

P2

P3

P1
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P3

P1

P2

P3

P1

P2

Garantir o financiamento específico à totalidade das ações de vigilância em saúde 

Qualificar a informação ao consumidor a respeito dos riscos em relação ao uso dos agrotóxicos e afins, o que inclui os 

domissanitários.

Garantir o financiamento da Politica nacional e estadual de saude do trabalhador, bem como garantir o repasse integral 

dos recursos destinados á vigilancia em saúde promovendo a participação ativa do controle social e entendendo a saude 

do trabalhador como direito humano. M-E N-

Integrar a viglancia em saude as redes de atenção a saúde ( RAS), qualificando o processo de planejamento do SUS e 

executando as ações de acordo com as prioridades nos diferentes territorios com planejamento social. M-E-N

Disponibilizar em canais de comunicação listagem de estabelecimentos de interesse á saude licenciados pela vigilancia em 

saude do municipio

Garantir que a vigilancia em saude do trabalhador se integre efetivamente ás práticas e processos de trabalho das demais 

áreas de vigilancia em saude ( sanitaria, epidemiologia e ambiental ), fortalecendo uma vigilancia unificada, 

pública,transparente e com viés educativo e orientativo e com foco na promoção da saúde. M-E-N

Construir com o controle social,um sistema municipal de notificação de agravos. M

Promover seminários, econtros, reuniões,envolvendo diversos setores e equipes afim de possibilitar troca de 

conhecimento e experiencia da vigilancia em saude nas tres esferas de governo. M-E-N.

Garantir que o processo de notificação de agravos, bem como a formulação das fichas de notificação envolva a 

participação dos trabalhadores da asistencia. M-E-N

Garantir em forma de lei o acesso as informações intersetoriais dos agravos e doenças relacionados ao trabalho,de forma 

objetiva, transparente e atualizada. M-E-N

Inserir disciplinas que contemplem vigilancia em saude nos curriculos de formação profissional da área da saúde. M-E-N.

Garantir e fortalecer a implantação de comissões intersetoriais de saude do trabalhador nos conselhos de saude, 

assegurando o direito de participação dos trabalhadores na formulação ,planejamento, avaliação,e controle das politicas 

e ações de saude do trabalhador, inclusive de fiscalização nos ambientes de trabalho M-E-N

Garantir o que já se conquistou na saúde do trabalhador em termos de legislação e participação popular M-E-N

Garantir a participação da população e dos trabalhadores nos espaços de discussão ( controle social) que envolvam as 

tomadas de decisão em assuntos como vigilancia em saude do trabalhador M-E-N 

VIII

III

Vigilância em Saúde do Trabalhador: Para 

que e aquem serve? (Conselho MunicipaL 

de Saúde)

56 14/ago

I

II

I

22

Uso de tecnologias de informação e 

comunicação para uma vigilância em rede 

(Comitê de Territorialização em Saúde

VIII

III27/jul

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.

Simplificação/objetividade dos instrumentos de coleta de dados de VS e dos sistemas de informação atendendo às 

necessidades assistenciais e de gestão aliados a processos de educação permanente e corresponsabilização.

Instituir um plano de qualificação e comunicação de dados e informações de interesse à VS para uma governança em rede 

para todos os níveis de gestão.

Implantar comissões intersetoriais de vigilância em saúde junto aos conselhos de saúde.

Criar ferramentas colaborativas para detectar doentes que possam vir a abandonar tratamentos, com busca ativa e ações 

de retenção e vinculação nos serviços. 

utilizada para as Pessoas que 

vivem com HIV/Aids, 

utilizando doravante 

somente Pessoas vivendo 

com HIV;



P3

P1

P2

P1

P1

P2

P1

P1

P2

P3

P1

P2

P3

14/ago

V

VIII

Combate aos efeitos nocivos dos 

agrotóxicos (Fórum Gaúcho de combate 

aos impactos dos Agrotóxicos)

Exigir-se a reavaliação de registros de agrotóxicos visando à proibição do uso de agrotóxicos perigosos e de maior risco à 

saúde e ao meio ambiente e reafirmar a proibição da importação, produção e do uso de agrotóxicos já banidos em outros 

Países, bem como não se permitir o registro de agrotóxicos em relação aos quais os entes públicos que não tenham 

condições de fiscalizar por ausência de capacidade laboratorial 

IV

Que seja proibida e penalizada de maneira exemplar eventual utilização de misturas de agrotóxicos que venham a gerar 

combinações não autorizadas ou não avaliadas pelo sistema de monitoramento de uso de agrotóxicos 

21

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 

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 

VII

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 

Que a pesquisa USOS E RISCOS ASSOCIADOS AOS AGROTÓXICOS EM PORTO ALEGRE - A exposição humana a agrotóxicos 

representa um problema de Saúde Pública seja renovada, com maior divulgação, e transformada em política pública para 

esclarecimento da população, nesta e em outras cidades. 

Que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Smams) promova a distribuição gratuita de mudas de 

plantas repelentes a insetos vetores (mas não nocivas a animais), com auxílio de técnicos (biólogos, agrônomos, entre 

outros profissionais) e organizações públicas e privadas (universidades, ONGs etc.), assim como a Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS) faça distribuição gratuita de coleiras repelentes nas regiões identificadas como foco do mosquito-palha 

(exemplo: Morro Santana); e Secretaria Municipal de Urbanismo estabeleça como norma para aprovação de novas 

construções a colocação de telas nas janelas e portas das unidades habitacionais (sejam casas, edifícios, prédios públicos 

ou privados).

Que a Smams e SMS garantam o direito dos tutores a tratarem seus cães, seja com medicamentos de uso humano ou 

veterinário, bem como articulem junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Ministério da Saúde a 

revisão da Portaria 1426/2008 (que “proíbe o tratamento de leishmaniose visceral canina com produtos de uso humano 

ou não registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento”), propondo ainda a formação de uma 

articulação nacional no que se refere à conduta a ser adotada pelos órgãos públicos em relação à pesquisa e tratamento 

da doença, sem visar o cruel e ineficaz sacrifício do animal.

Que a Smams mantenha e amplie a política pública (gratuita) de esterilização cirúrgica de cães, combinada com a 

vacinação contra a leishmaniose.

Que a Smed – Secretaria Municipal de Educação promova concurso de trabalhos (desenho, redação, vídeos etc.) nas 

escolas da RME - Rede Municipal de Ensino, com o objetivo de disseminar o conhecimento sobre a leishmaniose e sua 

prevenção.

Que a Smams, em parceria com a EPTC – Empresa Pública de Transporte e Circulação, organizações privadas e ONGs, 

confeccione cartazetes sobre a leishmaniose e sua prevenção para fixação no transporte público (ônibus, lotações, trens, 

paradas etc.), com o objetivo de promover o acesso à informação.

Fortalecer o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, devendo ser garantida a participação da 

sociedade civil, inclusive na divulgação dos seus resultados

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.

VII

VIII

A causa animal e o enfrentamento da LCV 

em POA (PATA) 
10 12/ago
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Fortalecer as ações de fiscalização ambiental voltados ao descarte irregular de resíduos e despejo de esgoto cloacal nas 

áreas públicas e privadas e nos arroios da cidade.

Estimular a cultura de vigilância em saúde e cuidado ambiental junto ao cidadão de Porto Alegre, pensando os eixos de 

manejo de esgotos, lixo e abastecimento de água.

Garantir apoio tecnológico (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

V

IV

III

Garantia por parte do gestor 

municipal para manter e 

aprimorar as políticas 

públicas de saúde, educação 

e saneamento ambiental.

Garantia por parte do gestor 

municipal para manter e 

aprimorar a educação 

ambiental dentro da rede 

municipal de educação 

(LIAU).

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 da região.

Capacitar agentes de saúde e endemias para trabalhar com as doenças emergentes e re-emergentes numa lógica de 

prevenção das doenças e promoção de saúde.

Comprometer trabalhadores de saúde para trabalhar com as questões de educação de saúde e ambientais dentro das 

unidades de saúde, do PSE (Programa Saúde na Escola), creches voltado à intervenção no processo saúde-doença das 

famílias.

Garantir um processo contínuo de comunicação em saúde com as comunidades voltados ao tema ambiental.

Ter um sistema de informação integrado em toda a rede de atenção à saúde, de modo que contemple: atenção primária, 

serviços especializados, CGVS e hospitais.

Qualificar o sistema de informação e-SUS, em nivel municipal, estadual e federal, a fim de que corresponda às 

necessidades das diferentes esferas de atuação em saúde, melhorando o acesso às informações e permitindo a análise de 

dados e indicadores.

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

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

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;

Atribuir o critério de notificação compulsória à síndrome falciforme nas três esferas de gestão do SUS

Garantir a coleta qualificada do quesito raça/cor, análise e ampla publicização para usuários, trabalhadores, prestadores e 

gestores, orientando o planejamento e as ações em saúde

Fortalecimento dos temas ambientais e de alteração climática relacionados à saúde dentro dos Conselhos Municipal, 

Distritais e Locais de Saúde.

Identificar estratégias e iniciativas que privilegiem o recorte territorial das bacias hidrográficas para o planejamento 

urbano/ambiental integrando os diversos órgãos públicos.

Atualizar o diagnóstico da bacia do arroio Taquara integrando dados (Dep. Ecologia UFRGS) dos atores envolvidos no 

projeto, com vistas à melhoria da condição de saúde e da qualidade de vida dos moradores da região.

Implementar sistema de informação específico, com espacialização dos dados, para avaliar e monitorar as doenças 

relacionadas ao saneamento ambiental inadequado e doenças de veiculação hídrica.

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.

I

A Saúde da População Negra e a Vigilância 

em Saúde (Comissão de saúde da 

população negra do CMS)

12/ago

II

VII

2ª Conferência Livre de Vigilância em 

Saúde Gerência Distrital GCC: Ferramentas 64 11/ago

ARROIO TAQUARA: O QUE REPRESENTA NA 

SUA VIDA? Venha discutir sobre o futuro 

do Arroio neste Seminário! (GT  Bacia 

Arroio Taquara)

35 12/ago

VII

VIII

V

VI
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Criação de mecanismo online (aplicativo), para qualificar notificações de agravos.

Possibilidade de descentralizar medicamentos para o tratamento do HIV, para serem dispensados nas Unidades de 

Atenção Primária a Saúde.

Garantir a manutenção das equipes de monitoramento, como grupo de trabalho com autonomia e estratégico para 

planejamento e tomada de decisões a nivel local.

AMPLIAR FOMENTO A ÓRGÃOS DE PESQUISA EM SAÚDE PARA ESTUDOS DE DOENÇAS

NEGLIGENCIADAS ( LEISHMANIOSE, TUBERCULOSE, HANSENIASE, MALARIA,

ESQISTOSSOMOSE)

Legislação Sanitária Municipal (Instrumentalizar a fiscalização para ações focadas a prevenção

da Leishmaniose ).

FORTALECER A PARCERIA ENTRE OS SETORES (ATENÇÃO BASICA , VIGILANCIA DA SAUDE E

GOVERNANÇA LOCAL) NO TERRRITÓRIO

CRIAÇÃO DE NÚCLEO DE ASSESSORIA COMUNITARIA E EDUCATIVA PERMANENTE DA CGVS E

INTERFACE COM A ATENÇÃO PRIMARIA

INTEGRAR OS CONSELHOS LOCAIS NAS AÇÕES DE MONITORAMENTO DE VETORES E DE

DOENÇAS NEGLIGENCIADAS;

Garantir as responsabilidades das três esferas de governo no financiamento da vigilância em saúde, preservando o 

respectivo bloco de financiamento, conforme Portaria GM/MS 204, de 29.01.2007.   

Garantir a capacitação e educação permanente para profissionais da vigilância em saúde, com recursos adequados, 

mantendo equipes instrumentalizadas e atualizadas, em busca de qualificação das ações e integração entre vigilância e 

assistência.   

Instrumentalizar as/os usuários através de reuniões, capacitações, rodas de conversas, materiais informativos, formações 

e assembléias, com referência as questões da vigilância em saúde  e buscar a qualificação da divulgação das informações 

nos serviços/projetos/programas de atendimentos, em redes sociais, jornais, TVs, escolas, postos de saúde.

VI

Melhorar comunicação entre a CGVS e os diferente niveis de atenção à saúde, com empenho bilateral, e ampliando o 

acesso a sistemas de informações por determinados serviços.

Utilizar os dados do observaPOA para identificar os territórios e quais ações em saúde deverão ser prioritárias da gestão.

Fortalecer as equipes de monitoramento no território.

Fomentar as Unidades Básicas ao registro de todos os campos das cadernetas preconizados pelo MS, a fim de identificam 

precocemente fatores de risco que leve a agravos ao desenvolvimento e/ou comprometam a funcionalidade. 

Estabelecer fluxo para a rede de saúde na identificação e encaminhamento da pessoa com deficiência com capacidade 

laborativa à política específica de empregabilidade intersetorial. 

Criar nova notificação para aplicação do artigo 14, SS 5º da lei 13.438/2017 que torna obrigatória a adoção pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS) de protocolo que estabeleça padrões para a avaliação de riscos para o desenvolvimento psíquico 

das crianças. 

Realizar o registro dos dados epidemiológicos com recorte da Pessoa com Deficiência na notificação de violência, ações 

de acompanhamento à família e garantia de lugar seguro para tratamento e acolhimento. 

Criação de banco de dados das pessoas que adquiriram Deficiência Auditiva em todos os ciclos de vida. 

Sistematizar notificações de hospitalização por AVC e doenças adquiridas dando continuidade ao tratamento de 

reabilitação em todos os níveis de atenção.

O papel da Vigilância em Saúde com ênfase 

na Atenção Primária (GD LENO)
46 09/ago I

REFLEXÕES SOBRE A LEISHMANIOSE

VISCERAL NA REGIÃO LESTE (NVPA GD 

LENO e CRIPI LENO)

39 11/ago

VI

VII

VIII

Análise Intersetorial dos Dados 

Epidemiológicos 

das Pessoas com Deficiência (Comissão de 

pessoas com deficiência do CMS)  

23 08/ago

I

VII

III

Saúde Gerência Distrital GCC: Ferramentas 

de Monitoramento em Saúde (GD GCC)

64 11/ago
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VIII

A Conferência Livre de Vigilância em Saúde 

na Zona Rural de Porto Alegre (RAMA)
23 10/ago

Construção participativa de uma legislação que erradique a exposição à agrotóxicos urbanos e agrícolas em todo o 

Município de Porto Alegre. (Municipal) Promover e garantir a adequação da legislação sanitária, considerando a possibilidade de um sistema único colaborativo 

de vigilância para alimentos, que contemple os diferentes portes e especificidades de produção (produção orgânica, 

artesanal, pequenos produtores, aspectos culturais, povos indígenas e comunidades tradicionais, etc). (Nacional, Estadual 

e Municipal) 

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)

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. 

(Nacional, Estadual e Municipal) 

VII

VIII

Integrar as políticas de vigilância em saúde e de assistência social, de forma a garantir o acolhimento, atendimento, 

avaliação de riscos, acompanhamento e proteção social às mulheres em situação de violência, bem como a prevenção de 

novas ocorrências, considerando as responsabilidades dos três níveis de governo.  

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, estabelecimento de fluxos e rotinas, fortalecendo a 

atuação da vigilância em saúde e aquelas redes de enfrentamento.     

Promover debates nas diversas instâncias de controle social sobre as questões da vigilância em saúde, com o objetivo de 

planejar e executar ações intersetoriais de promoção e proteção da saúde, com estímulo a ações educativas e de 

organização de cidadãos para a busca de seus direitos.  

Fortalecer a participação social através de integração e articulação entre os conselhos de saúde e demais órgãos de 

controle social, buscando agir sobre determinantes e condicionantes do processo saúde-doenças e agravos.   

Formar comissões de vigilância em saúde junto aos conselhos de saúde, estabelecendo a abordagem permanente sobre o 

tema e trazendo subsídios para as discussões realizadas.   

Garantir recursos para a estruturação dos conselhos, como o da saúde, com definição de sede, suporte técnico-

administrativo e capacitação de conselheiros, para que efetivamente possam exercer seu papel no controle social.   

A violência contra as mulheres - desafios, 

impactos e consequências junto ao SUS e 

SUAS (Fórum Municipal da Mulher de 

Porto Alegre e COMDIM)

53 11/ago

Integação Vigilância em Saúde, AP e Rede 

de Ensino: um bate-papo com a juventudue 

escolar

16 10/ago

I

VII

Estimular outras hortas, e garantir recursos para tal, na rede de educação e saúde.

Considerar crime hediondo a adulteração de alimentos.

Saúde 100% pública e extinção da saúde privada.

Fortalecer o GT Arroio Taquara.


