
Da Seção de Vigilância à Saúde 
 
Compete à Seção de Vigilância à Saúde:  
I - exercer vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental no âmbito do SISAU, 
enfatizando as ações de promoção à saúde e de prevenção de doenças de 
cunho coletivo;  
II - elaborar diagnóstico situacional de saúde da população beneficiária;  
III - elaborar e atualizar diretrizes e protocolos para a abordagem dos 
problemas prevalentes na população beneficiária;  
IV - identificar necessidades de organização de ações programáticas de saúde 
de caráter suplementar às ordinariamente desenvolvidas;  
V - propor contratos, convênios e outros instrumentos legais de parcerias para 
a implementação de programas de promoção à saúde e prevenção de doenças 
com instituições externas públicas e privadas;  
VI - acompanhar as ações de investigação de eventos sentinela de saúde e 
elaborar recomendações técnicas para o controle dos condicionantes de 
adoecimento;  
VII - capacitar profissionais para a execução das ações de promoção à saúde, 
vigilância epidemiológica e ambiental em articulação com outros setores ou 
instituições competentes;  
VIII - elaborar informes epidemiológicos, notas técnicas relacionadas aos 
agravos e doenças;  
IX - promover o conhecimento, a detecção e a prevenção de mudanças nos 
fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na 
saúde humana;  
X - fomentar e coordenar ações de vigilância dos ambientes, dos processos e 
das condições de trabalho dos militares submetidos aos riscos e agravos 
ocupacionais;  
XI - propor diretrizes e políticas de vigilância sanitária, relacionadas aos 
serviços próprios de saúde no âmbito do SISAU;  
XII - elaborar, em caráter suplementar, normas e padrões de procedimentos de 
vigilância sanitária de alimentos, no âmbito do SISAU;  
XIII - monitorar e executar, em caráter complementar, as ações de controle 
sanitário na área de medicamentos, cosméticos, insumos farmacêuticos, 
saneantes domissanitários e correlatos, no âmbito do SISAU;  
XIV - Elaborar análise qualitativa dos dados estatísticos e indicadores 
demandados pelo Diretor de Saúde, encaminhando para a SGE.  
 
CONTATO: 
3915 - 7985 
3915 - 7986 
3915 - 7990 


