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 Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080/90): a capacitação dos Recursos 
Humanos como estratégia para a fortalecimento do SUS

 Processo de descentralização das ações da FUNASA para os estados e 
municípios (Portaria 1399/99) 

 Necessidade imediata de qualificação dos trabalhadores para 
favorecer a estruturação dos Sistemas Municipais de Vigilância em 
Saúde

 Proposta estruturada a partir da acumulação de 
experiências didático- pedagógicas no interior  da 
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio – EPSJV

 Lei 11.350/06- Desprecarização dos vínculos trabalhistas

Antecedentes:



 PROFORMAR Nacional: qualificação de 30.000 trabalhadores de 
vigilância em saúde de todo país (2004-2006)

 Participação de representantes da EPSJV no Grupo de Trabalho do 
MS para definição de perfil de competências e diretrizes curriculares 
da formação técnica dos trabalhadores de vigilância em saúde -
PROFAPS

 Redefinição dos processos de trabalho dos agentes de vigilância da 
SMSDC/Rio com vistas à sua integração ao conjunto das ações da 
atenção básica

 Portarias MS 3252/09 e MS 1007/10

Antecedentes:



Portaria MS 3252, de 22 de dezembro de 2009

Aprova as diretrizes para a execução e financiamento das ações de 
Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios

Art 4º: “A Vigilância em Saúde, visando à integralidade do cuidado, 
deve inserir-se na construção das redes de atenção à saúde, 
coordenadas pela Atenção Primária à Saúde”

Art 5º:
“(...) compatibilização dos territórios de atuação das equipes, 
com gradativa inserção das ações de Vigilância em Saúde nas práticas 
das equipes de Saúde da Família” (...)

Planejamento e programação integrados (...)

Reestruturação dos processos de trabalho (...)

Educação permanente dos profissionais de saúde”



Portaria MS 3252, de 22 de dezembro de 2009

Art 6º: (...) Para fortalecer a inserção das ações de vigilância e 
promoção da saúde na Atenção Primária à Saúde, recomenda-se a 
incorporação gradativa dos ACE ou agentes que desempenham 
estas atividades mas com outras denominações, nas equipes de 
Saúde da Família (...)

Art 11º: A disciplina normativa do apoio matricial em Vigilância em 
Saúde deverá ocorrer (...) considerando as seguintes atribuições 
mínimas:

I – Análise da situação de saúde dos territórios locais/regionais
(...)

II – Apoio às equipes no planejamento das ações de atenção, 
vigilância e promoção da saúde, subsidiando as mesmas na 
construção de planos de intervenção;

III – articulações das ações coletivas, incluindo as relacionadas ao meio 
ambiente;

IV – articulação e apoio à implementação da estratégia de 
gerenciamento do risco individual e coletivo”



 Clientela específica (2.100 servidores);

 Proposta de formação inovadora – mudança de olhar 
sobre as práticas;

 Processo voltado para a produção de informações de base 
territorial;

 Integração com as ações e equipes da atenção básica;

A Demanda:



 Quantitativo e dispersão dos alunos;

 Escolaridade – diversificada 
(educação básica e educação profissional);

 Oferta da qualificação aos demais trabalhadores que 
atuam na vigilância (Comlurb, bombeiros e defesa civil): 
diferentes experiências e identidades profissionais, 
salários etc;

 Formação docente;

PREOCUPAÇÕES INICIAIS

QUALIDADE DO PROCESSO FORMATIVO
(proposta político-pedagógica: modalidade ensino; metodologia; 

estratégia didáticas; execução e gestão do processo)



Qualificar 2.100 agentes de vigilância em saúde da SMSDC 

do Rio de Janeiro/RJ envolvidos com operações de campo 

no controle de doenças, em epidemiologia e ações de 

vigilância em saúde, para desenvolverem ações de 

promoção e proteção à saúde, articuladas com as equipes 

da atenção básica como uma estratégia de transformação 

das práticas sanitárias locais.

Objetivo Geral:



 Oferecer aos profissionais subsídios teórico-práticos
relativos à globalidade do processo de trabalho da 
Vigilância em Saúde,  que contribuam para adoção de 
uma prática mais crítica,  reflexiva e inovadora;

 Promover oportunidades de reconhecimento, análise e 
discussão sobre o espaço/território de atuação desses 
profissionais,  visando elaboração de diagnóstico da 
situação de saúde e condições de vida, identificação de 
situações-problema e propostas de intervenção;

Objetivos específicos:



 Contribuir para a formação de trabalhadores-cidadãos 
comprometidos com as novas práticas em saúde, com os 
avanços tecnológicos e o fortalecimento do SUS;

 Auxiliar na estruturação do Sistema Municipal de Informações 
de Vigilância em Saúde, articulando os dados produzidos pelos 
profissionais no nível local às estações de territorialização -
observatório de atenção primária e vigilância em saúde - no 
conjunto das áreas programáticas do município;

 Contribuir para a redefinição dos processos de trabalho da 
vigilância em saúde com vistas à sua integração ao conjunto 
das ações da atenção básica.

Objetivos específicos:



Características Gerais:
Político-gerenciais

 Coordenação Geral:

Subsecretaria de Atenção Primária, Vigilância e Promoção da Saúde –
SUBPAV/SMSDC – Rio

Laboratório de Educação Profissional em Vigilância em Saúde da Escola 
Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio – EPSJV/Fiocruz

Chefes de Divisão de Vigilância em Saúde das Áreas Programáticas – APs

Equipe de Coordenação Pedagógica - EPSJV

 Rede Político-Gerencial:
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Características Gerais:
Didático-pedagógicas

 Proposta de Educação Permanente - a formação inicial e 
continuada viabiliza a construção de uma identidade profissional 
dentro do SUS, possibilitando um itnerário formativo com vistas à 
formação técnica;

 Articula o conhecimento por meio de eixos conceituais 
estruturantes do processo de trabalho em saúde:
Promoção da Saúde e Vigilância em Saúde;

 Aponta um novo perfil para o trabalhador de NM do SUS: crítico, 
reflexivo, autônomo e propositivo – sujeito do pensar e agir em
saúde: sujeitos dinamizadores;



Características Gerais:
Didático-pedagógicas

 Desenvolve competências e habilidades - técnicas, sociais, ético-
políticas, comunicacionais e de gestão -, compatíveis com as novas 
demandas do trabalho em saúde;

Metodologia - aprendizagem reconstrutiva - articula teoria-prática e 
ensino-serviço-comunidade através do desenvolvimento de um 
trabalho de campo (diagnóstico de condições de vida e situação de 
saúde, territorialização de informações, planejamento e propostas de 
intervenção);





























































Características Gerais:
Didático-pedagógicas

 Modalidade de ensino: concentração/dispersão

Concentração: momentos coletivos (turma de alunos), sob orientação 
do tutor (momento presencial) e dos docentes de cada módulo (sala de 
aula); utilização de material audio-visual; significação do aprendizado; 
consolidação do conhecimento; troca de experiências do TC;

Dispersão: momento individual e/ou em grupo, orientado por materiais 
impressos, roteiros dirigidos para o trabalho de campo e análise 
fotográfica – orientação do tutor presencialmente (nos plantões em 
cada NAD), por telefone e internet;



A estrutura do curso:Momentos Presenciais:
Realizados nas salas de aula dos 
NADs, em quatro momentos do 
curso (inter-unidades), com carga 
horária parcial de 16 hs, perfazendo 
um total de 64 horas;

Aulas intra-módulos:
Realizadas nas salas de aula dos NADs, com carga 
horária parcial de 08 horas, totalizando 56 horas/aula 
(07 módulos);

Estudos dirigidos:
Compreendem uma 
média de 2:30 h de leitura 
semanais, durante 25 
semanas, totalizando 
cerca de 56 horas.

Trabalho de Campo:
Atividades de pesquisa, realizadas em grupos de três alunos, no território 
de atuação. Com carga horária parcial de 16 horas por módulo, 
totalizando 112 horas.

Orientação do Trabalho 
de Campo:
Realizados em todas as 
semanas em que não há 
aulas ou momentos 
presenciais, com o objetivo 
de orientar os grupos de 
alunos no desenvolvimento 
do Trabalho de Campo. 
Carga horária de 8 horas por 
semana, compreendendo 
um total de 112 horas (14 
plantões).
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Vigilância em Saúde

Aula 2:
O processo de 
trabalho da
Vigilância em Saúde

Aula 3:
O território e a
Vigilância em Saúde

Aula 4:
Trabalho e 
ambientes saudáveis

Aula 5:
Informação e 
diagnóstico de 
situação

Aula 6:
Planejamento em 
saúde e práticas 
locais

Aula 7:
Educação e ação 
comunicativa

Plantões no NAD:
orientação dos 
trabalhos de 
campo (TC) – 8 h

Plantões no NAD:
orientação dos 
trabalhos de 
campo (TC) – 8 h

Plantões no NAD:
orientação dos 
trabalhos de 
campo (TC) – 8 h

Plantões no NAD:
orientação dos 
trabalhos de 
campo (TC) – 8 h

semanas

Trabalho 
de Campo:

Diagnóstico das 
condições de vida e 

situação de saúde – 8 h

Trabalho 
de Campo:

Diagnóstico das 
condições de vida e 

situação de saúde – 8 h

Trabalho 
de Campo:

Diagnóstico das 
condições de vida e 

situação de saúde – 8 h

Trabalho 
de Campo:

Diagnóstico das 
condições de vida e 

situação de saúde – 8 h

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6



Carga horária e duração do 
curso:

04 momentos presenciais 64 horas

07 aulas intra-modulares 56 horas

Estudos dirigidos: 02:30 horas semanais 56 horas

Trabalho de Campo: 16 horas por módulo 112 horas

14 orientações do Trabalho de Campo 112 horas

Carga Horária total do Curso 400 horas

Duração: 06 meses



Características Gerais:
Didático-pedagógicas

Material Didático
Impresso (7 livros-texto, 1 guia do tutor, 1 guia do 
aluno, 1 caderno de atividades do trabalho 
campo) e audiovisual (3 vídeos e 1 CD Room com 
textos complementares, além da  produção de 
imagens pelos alunos).



Materiais Didáticos:
10 livros e 03 vídeos;



Material Didático:



Características Gerais:
Didático-pedagógicas

 Rede Técnico-pedagógica:

Núcleos de Apoio à Docência (NAD) – base da rede pedagógica do 
PROFORMAR. São estruturas de apoio logístico e operacional das 
atividades dos tutores, docentes e alunos. Localizados nas áreas 
programáticas do município (APs): serão dimensionados em 
função do número de alunos e turmas previstas;

Sistema de Tutoria – baseado na relação tutor-aluno (1/30), prevê a 
existência de uma comunicação regular e facilitada entre os sujeitos 
do processo. Os tutores são entendidos como parceiros ativos na 
construção do conhecimento. Cada NAD poderá abrigar - no 
máximo - 5 tutores, com plantões de 08 horas semanais;



Proformar – RIO: distribuição de turmas 
por área programática e NAD (1ª etapa):

Fonte: SUBPAV/SMSDC, 2010

AP
Nº de

turmas
Local NAD

AP 2.1 02 Centro Municipal de Cidadania Rinaldo De Lamare - Av. 
Niemeyer, 776, 15 andar – São Conrado

AP 3.1 05 Escola Politécnica em Saúde Joaquim Venâncio  - Av. Brasil -
4365 – Manguinhos

AP 3.2 04 Coordenação de Área de Planejamento 3.2  - Rua Aquidabã, 
1.037/1ª andar, Lins

AP 4.0 04 Coordenação de Área de Planejamento 4.0  - Av. Airton 
Senna 2001 bl C - Barra da Tijuca

AP 5.1 05 Policlínica Manoel Guilherme da Silveira – Av. Ribeiro Dantas, 
571  - Bangu 

AP 5.2 04 PS Alvimar de Carvalho, Rua Soldado Eliseu Hipólito s/n –
Vilamar - Pedra de Guaratiba

TOTAL 24



Proformar – RIO: distribuição de turmas 
por área programática e NAD (2ª etapa):

AP
Nº de

turmas
Local NAD

AP 2.1 01 Centro Municipal de Cidadania Rinaldo De Lamare - Av. Niemeyer, 776, 
15 andar – São Conrado

AP 2.2 05 Coord Área de Planejamento AP 2.2 – Rua Conde de Bonfim, Tijuca

AP 3.1
02 Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio - Av. Brasil Manguinhos

PS Dr. Nagib Jorge Farah – Pça do Soldado Cheib, Jardim América

AP 3.2 01 Coord. Área de Planejamento 3.2  - Rua Aquidabã, Lins

AP 3.3 04 PS Alice de Toledo Tibiriçá – Rua Juriti, snº Irajá

AP 4.0 01 Coord. Área de Planejamento 4.0 – Av. Airton Senna - Barra da Tijuca

AP 5.1 03 CRAS Olímpia Esteves - Rua Santa Cecília, 984 - Bangu 

AP 5.2 01 PS Alvimar de Carvalho, Rua Soldado Eliseu Hipólito – Vilamar - Pedra 
de Guaratiba

AP 5.3 05 Policlínica Lincoln de Freitas Filho – Av. Álvaro Alberto, 601, Santa Cruz

TOTAL 23



Distribuição dos NADs por área 
programática (Fase 1 e 2):

Fonte: SMSDC, 2010

AP 1.0

AP 2.1
CMC Rinaldo 

Delamare

Rocinha

AP 3.1 
EPSJV/Fiocruz
PS Nagib Farah

AP 3.2
Sede AP

AP 4.0
Sede AP

AP 5.1 –NADs:
Policlinica Bangu
Olimpia Esteves

AP 5.2 – NADs:
Sede DVS Campo Grande
PS Alvimar de Carvalho

AP 3.3
PS Alice Tibiriçá

AP 5.3
Policlinica

Lincoln de Freitas

AP 2.2
Sede AP



Comunicação tutor-aluno

Professores dos 
Módulos:
aulas intra-módulos

Coordenação 
Geral

Coordenação 
Pedagógica

Alunos:
Território do 
Trabalho de Campo -
Diagnóstico das 
Condições de Vida 
e Situação de Saúde

Tutor e apoio 
administrativo:
Sala de gestão 
administrativa e 
escolar

Alunos e tutor
Sala de aula: 
momentos 
presenciais

Estação de 
Territorialização



O papel dos tutores:

 Auxiliar e acompanhar os alunos na definição dos territórios do 
trabalho de campo;

 Auxiliar a busca das fontes de informação secundária para a 
pesquisa;

 Orientar a organização e relacionamento das informações que 
compõem o diagnóstico da situação de saúde e condições de vida;

 Orientar a organização do portfólio de atividades dos grupos;

 Realizar os momentos presenciais com a turma (promovendo troca 
de experiências, introduzindo conteúdos da próxima unidade e do 
trabalho de campo;

 Realizar a avaliação processual e final dos alunos;



Formação continuada dos 
tutores:

 Realização de encontros periódicos com finalidades avaliativas e 
formativas

 Realização de Oficinas Temáticas;

 Disponibilização de textos complementares, protocolos e legislação 
da área;



A Estação de Territorialização:

 Estação de trabalho voltada ao ensino, pesquisa e desenvolvimento 
tecnológico na territorialização em saúde;

 Apoio aos tutores e alunos no desenvolvimento do trabalho de 
campo;

 Fornecimento de bases cartográficas;



O papel dos apoios dos NADs:

 Realizar o cadastro dos alunos no sistema online;

 Organizar a agenda dos tutores e da sala de aula do NAD;

 Organizar a documentação dos alunos e as pastas de atividades de 
pesquisa dos grupos;

 Auxiliar os estudantes no arquivamento/inserção das informações do 
Trabalho de Campo;

 Organizar e zelar pelo uso dos equipamentos do NAD (protocolo de 
entrada/saída, responsáveis);

 Organizar diretórios de armazenamento de imagens por grupo de TC 
e turma;

 Realizar contato com alunos e tutores para agendamento de 
atividades;

 Encaminhar informações solicitadas às estações-observatório e à 
coordenação pedagógica;



Características Gerais:
Didático-pedagógicas

Avaliação Integrada 
(inicial, formativa e somativa)
Ênfase nos aspectos formativos. 
Realizada a partir das tarefas acadêmicas 
desenvolvidas no trabalho de campo e nos 
momentos presenciais de cada unidade de 
aprendizagem



Os números do Proformar RIO:

Alunos trabalhadores (aproximado) 2100

Turmas 70

Tutores 46

Docentes 42

NADs 11

Apoios administrativos 11

Estações de territorialização 02

Projetos de Intervenção (aproximado) 700



Produtos esperados:

 Qualificação inicial de 2.100 agentes de vigilância em saúde da SMSDC 
– Rio;

 Territorialização: bases georeferenciadas com áreas de risco, situações-
problema e demais informações sócio-econômicas, demográficas e 
ambientais para o monitoramento contínuo da situação de saúde e 
condições de vida;

 Propostas de intervenção para os territórios de atuação dos agentes 
nas 10 APs;

Mostra dos trabalhos finais: por AP e município do Rio/RJ;

 Estruturação de 11 NADs  e de 02 estações de Territorialização;

 Organização de um banco de docentes e tutores para a formação 
permanente dos trabalhadores da área da vigilância;



 Como potencializar a articulação dos processos de trabalho da 
vigilância e da atenção primária através do processo formativo?

 Como se dará a inserção dos Agentes de Vigilância em Saúde nas 
equipes da Saúde da Família?

 Que instrumentos/recursos podem ser mobilizados nesse 
sentido?

 Que estratégias gerenciais são necessárias para a construção da 
integralidade na atenção? Como  compatibilização dos territórios 
de atuação; planejamento, programação integrados das ações 
individuais e coletivas; monitoramento e avaliação integrada; 
reestruturação dos processos de trabalho (Portaria MS 3252/09);

Questões para discussão:



Desafios e 
perspectivas 2011:

 Elaboração e de proposta e oferta de 
curso técnico de Vigilância em Saúde;

 Aprofundamento dos mecanismos de integração 
gestão/formação – organização de Seminários e 
Oficinas com coord. de APs, chefia das DVS e coord. 
ESF/Atenção Básica;

 Extensão da oferta da qualificação aos 
trabalhadores das demais estruturas operacionais 
da vigilância (VISA, VST, VE);


