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Módulo Operacional II: Promoção e vigilância à Saúde 
 

Linha de Ação 11: Promoção e Qualidade de Vida 
Prazo  

Objetivo Específico Ação Estratégica 
 

Atividades  
 

Responsável/Órgãos 
envolvidos 

Indicador  
Meta 1Q 2Q 3Q

99. Ampliação das 

ações do programa de 

controle do tabagismo 

nos distritos, inclusive 

nos ambientes fechados 

de uso público e 

privado. 

 

1.Realizar inspeção em bares,  restaurantes  e 

shoppings com foco no controle de uso do 

tabaco. 

COAPS, 
COSAM, DS 

% de 

estabelecimentos 

inspecionados 

100% dos estabelecimentos 

inspecionados (N=680) 
X X X 

1.Capacitar Equipes de Saúde da Família e 

PACS priorizando ações básicas e mapeamento 

de áreas de interesse da VISA 
 

1.1.Articulação com equipes de PSF e PACS; 
 

1.2.Definição e formação de turmas; 
 

1.3.Definição da proposta metodológica; 
 

1.4.Elaboração de plano de aulas; 
 

1.5.Definição do local do curso; 
 

1.6.Definição do cronograma; 
 

1.7.Identificação de profissionais da Visa com 

perfil para atividades pedagógicas; 
 

1.8.Solicitar ao almoxarifado material 

educativo e necessário para a realização do 

cursos; 
 

1.9.Distribuir material educativo com os 

PACS. 

 

VISA/DS Subúrbio 

Ferroviário e Boca do 

Rio 

 

% de equipes de 

PACS/PSF 

capacitadas 

 

 

10% das equipes de 

PACS/PSF capacitadas 

 X X 

 

 

 

 

 

 

Promover 

articulações 

intersetoriais para 

o desenvolvimento 

de intervenções 

voltadas à melhoria 

da qualidade de 

vida da população, 

considerando: 

determinantes e 

riscos. 

 

 

 

 

 

A- Implementar ações 

educativas perante o 

segmento regulado e 

população abordando 

prioritariamente temas 

como alimentos, 

medicamentos, salão 

de beleza e controle 

do uso do tabaco em 

ambientes públicos e 

privados. 

 

2.Aumentar o quantitativo de ações educativas 

em escolas, feiras de saúde, stands da VISA 

em estações de transbordo abordando as 

temáticas priorizadas 
 

2.1.Identificação e articulação com as escolas 

municipais e estaduais do DS; 
 

 

VISA/DS 

Nº de ações 

educativas realizadas 

em escolas, feiras de 

saúde, estações de 

transbordo 

abordando as 

temáticas priorizadas 

Participação da VISA em 

escolas, feiras de saúde, stands 

da VISA em estações de 

transbordo 

X X X 
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2.3..Definição da proposta metodológica 
 

2.4.Identificação de profissionais da Visa com 

perfil para atividades pedagógicas 
 

2.5.Solicitar ao almoxarifado material 

educativo; 
 

2.6.Distribuir material educativo com os 

escolares. 

   

1.Identificar profissionais da VISA com 

interesse na temática; 

2.Sistematizar, confeccionar e reproduzir 

folders e cartilhas (sobre creches, clínicas 

médicas, academia, medicamentos, saneantes, 

higienização de tanques e clínicas de 

fisioterapia) para as ações educativas; 

 

Nível Central e  
 DS Boca do Rio, 

Itapagipe, Centro 

Histórico, Subúrbio 

Ferroviário: 

- creches (Visa 

central); 

- Clínicas médicas 

(Reilma Ione 

Pimental); 

- Saneantes (Maria das 

Graças); 

-Academia (Kédima, 

Jussara Medrado); 

-Medicamentos 

(Augusto). 

% de folders e 

cartilhas 

reproduzidos nas 

temáticas priorizadas 

Equipe definida 

 

Aquisição do kit básico  

 

Notas fiscais 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

B- Melhorar a 

comunicação da VISA 

com o segmento 

regulado e a 

população 

1.Implementar divulgação sistemática de temas 

em VISA nas rádios oficiais e comunitárias, no 

distrito sanitário da Liberdade e implantar nos 

demais distritos descentralizados 

(Cabula/Beirú, Barra/Rio Vermelho, Pau da 

Lima, Boca do Rio,  Brotas, Itapagipe, 

Subúrbio Ferroviário ). 
 

1.2. Elaborar release sobre alimentos e 

encaminha aos DS para veiculação. 
 

1.3.Identificar as rádios comunitárias do DS; 
 

1.4.Encaminhar para o NC os locais de 

veiculação; 

 

Nível central  e DS 

% de temas 

veiculados nas 

rádios  

 

Veiculação mensal de pelo 

menos 01 tema. 

 

X 

 

X 

 

X 
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Módulo Operacional II: Promoção e vigilância à Saúde 
 

Linha de Ação 12:Vigilância em Saúde 
Prazo Objetivo Específico 

Ação Estratégica 
Atividades  

 

Responsável/Órgãos 
envolvidos 

Indicador  
Meta 1Q 2Q 3Q 

Organizar o Sistema 

de Vigilância em 

Saúde no âmbito 

municipal. 

 

102. Implementação 

da descentralização da 

vigilância sanitária, na 

concepção de 

vigilância à saúde, 

compatível com a 

capacidade e 

peculiaridades de cada 

DS. 

 

1.Adequar infra-estrutura da Vigilância 

Sanitária e Ambiental para apoiar o 

desenvolvimento de suas ações 
 

1.2. Pleitear espaço físico e estrutura para o 

desenvolvimento das atividades de VISA nos 

distritos (Liberdade, Barra/Rio Vermelho, 

Cabula/Beirú, Pau da Lima, Subúrbio 

Ferroviário, Brotas, Itapuã); 
 

1.3.. Viabilizar a regularidade do fornecimento 

dos insumos necessários ao desenvolvimento 

das ações de Vigilância Sanitária e Ambiental; 

 

COSAM , VISA 

Central  

% de DS com a 

Vigilância 

Sanitária 

descentralizada. 

 
% de DS com a 

Vigilância sanitária 

descentralizada  

 

 

X 

 

 

 

X 

 

X 

  
104. Revisão e 

regulamentação do 

Código Municipal de 

Saúde de 

Salvador. 
 

1.Implementar a regulamentação do Código 

Municipal de Saúde de Salvador referente aos 

temas podologia, lavanderias (industrial, 

hospitalar e comercial), estabelecimentos 

prestadores de serviços veterinários e de 

endoscopia; 
 

1.2.Definir equipe para desenvolver a proposta 

de regulamentação do Código Municipal de 

Saúde de Salvador referente aos temas 

podologia, lavanderias (industrial, hospitalar e 

comercial), estabelecimentos prestadores de 

serviços veterinários e de endoscopia; 
 

1.3. . Elaborar a proposta de regulamentação 

dos temas priorizados; 

 

COSAM , VISA 

central e DS: 

- Podologia (Kátia 

Freitas da Visa 

Central); 

- Endoscopia (Nélia 

do DSCH); 

- Lavanderia (Ione e 

Lívia da central e 

Karina do DSL ) 

Regulamento 

elaborado e 

publicado 

 

Sim   

X 

 

X 
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Linha de Ação 12:Vigilância em Saúde 
Prazo  

Objetivo Específico Ação Estratégica 
Atividades  

 

Responsável/Órgãos 
envolvidos 

Indicador 
Meta 

1Q 2Q 3Q 

 
 
Fortalecer o Sistema 

de Vigilância em 

Saúde no âmbito 

municipal 

 

105. Implementação 

das ações pactuadas na 

PAVS 

 

1. Realizar inspeção sanitária em serviços de 

saúde (clínicas, consultórios odontológicos e 

clínicas veterinárias); 
 

2.Realizar inspeção sanitária em serviços de 

restaurantes; 
 

3. Realizar inspeção sanitária em cantinas – 

serviços de alimentação privativos; 
 

4. Realizar inspeção sanitária em  serviços de 

alimentação  para eventos e recepções (buffet); 

 

5. Realizar inspeção sanitária em serviços de 

diagnóstico 

e  tratamento do câncer de colo de útero  e de 

mama ( lab. de anatomia patológica e 

citológica, de anatomia citológica, de anatomia 

patológica, e clínicos); 

 

6. Realizar inspeção sanitária em  serviços de 

radiodiagnóstico.; 

 

7. Realizar inspeção sanitária em  instituições 

de longa permanência para idosos (ILPI´s); 

 

8. Realizar inspeção sanitária em serviços de 

alimentação escolar em escolas e creches 

públicas; 

 

9. Realizar inspeção em cozinha industrial; 

 

10. Realizar inspeção em Hospital Dia 

 

 

 

 

COSAM/VISA/DS 

 

 

 

% de Cumprimento 

da PAVS pela 

COSAM 

1) 50% dos serviços de saúde 

(clínicas, consultórios 

odontológicos e clínicas 

veterinárias) cadastrados; 
 

2) 20% dos serviços de 

restaurantes cadastrados; 
 

3) 20% dos serviços de cantinas – 

serviços de alimentação 

privativos cadastrados; 
 

4) 20% dos serviços de 

alimentação para eventos e 

recepções (buffet) cadastrados; 
 

5) 100%  dos s serviços de 

diagnóstico e  tratamento do 

câncer de colo de útero  e de 

mama ( lab. de anatomia 

patológica e citológica, de 

anatomia  citológica, de anatomia 

patológica, e clínicos) 

cadastrados; 
 

6) 100% dos serviços de 

radiodiagnóstico  cadastrados; 
 

7) 100% das ILPI´s cadastradas; 
  

8) 20% dos serviços de 

alimentação escolar em escolas e 

creches públicas cadastradas; 
 

9) 20% das cozinhas industriais 

cadastradas; 
 

10) 100% dos Hospitais Dia 

 

X 

 

X 

 

X 
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Prazo Objetivo Específico 
Ação Estratégica 

Atividades  
 

Responsável/Órgãos 
envolvidos 

Indicador 
Meta 

1Q 2Q 3Q 

 

 

 

 

 

Fortalecer o 

Sistema 

de Vigilância em 

Saúde no âmbito 

municipal 

 
 
 
 
 
106. Implantação e 

implementação de 

ações de média e alta 

complexidade em 

Vigilância Sanitária.de 

acordo com as 

resoluções 

da CIB 114, 142. 

 

1.Realizar controle sanitário de cemitérios; 

 

2. Buscar parcerias para realizar inspeção das 

condições de trabalho nos blocos de carnaval; 

 

3. Realizar inspeção sanitária em barracas de 

praia; 

 

4. Realizar inspeção sanitária em eventos 

festivos e/ou desportivos; 

 

5. Realizar inspeção sanitária em fábricas de 

gelo; 

 

6. Realizar inspeção sanitária em indústrias de 

saneantes; 

7. Realizar inspeção sanitária em indústrias de 

cosméticos 

8. Realizar inspeção sanitária em drogarias; 

9. Realizar inspeção em 

distribuidoras e transportadoras de 

medicamentos e outros produtos de interesse a 

saúde ; 

10. Realizar inspeção sanitária em 

Academias; 

11. Realizar inspeção sanitária em 

Salões de beleza 

12. Realizar inspeção sanitária em 

gabinetes que realizam tatuagens e piercings; 

13. Realizar inspeção sanitária em 

óticas e laboratórios óticos. 

 
COSAM/VISA/DS 

 

% de 

Cumprimento das 
ações de média e 

alta complexidade 

em Vigilância 

Sanitária 

1)20%  dos cemitérios 

cadastrados; 
 

2) 50% dos blocos de carnaval 

inspecionados; 
 

3) 20% das barracas de praia 

cadastradas ; 
 

4) 20% dos estabelecimentos dos  

eventos festivos e/ou desportivos; 
 

5) 20% das fábricas de gelo 

Cadastradas; 
 

6) 20% das indústrias de 

saneantes cadastradas; 
 

7) 20% das indústrias de 

cosméticos cadastradas; 
 

8) 70% das drogarias cadstradas; 
 

9) 20% das distribuidoras e 

transportadoras de medicamentos 

e outros produtos de interesse a 

saúde cadastrados; 
 

10) 20% das academias 

Cadastradas; 
 

11) 20% dos salões de beleza 

Cadastrados; 
 

12) 20% dos gabinetes que 

realizam tatuagens e piercings 

Cadastrados; 
 

13) 20% dos óticas e laboratórios 

óticos cadastrados. 

 

X 

 

X 

 

X 
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Prazo Objetivo Específico 
Ação Estratégica 

Atividades  
 

Responsável/Órgãos 
envolvidos 

Indicador 
Meta 

1Q 2Q 3Q 

1.Implementar o monitoramento laboratorial da 

qualidade de produtos de interesse da saúde; 

 

1.1.Coletar amostras para a análise laboratorial 

de refeições do restaurante Prato do Povo, 

Tamaki (sushi), sorvetes e gelados comestíveis, 

alimentação do escolar e hipoclorito ( 2 % e 

2,5%);  

produtos alimentícios e utensílios regidos pela 

Norma Brasileira  para Comercialização de 

Alimento para Lactantes, Bicos, Chupetas e 

Mamadeiras (NBCAL); da farinha de 

mandioca amarela, farinha/fubá de milho, 

sucos néctares de frutas industrializados, 

geléias de frutas, açúcar cristal, sal iodado, 

leite (fluido, em pó) e  bebidas a base de leite; 

Fazer programação com o LACEN; 
 

1.2.Definir com o LACEN a quantidade de 

amostra; 
 

1.3.Providenciar material necessário para a 

coleta; 
 

1.4.Fazer reserva de veículo; 
 

1.5.Providenciar equipe com profissionais 

treinados. 

 

 

VISA/DS/LACEN 

 

 

Nº de coletas/mês 

para os produtos 

priorizados 

02 coletas/mês durante o ano 

(refeições do Rest. Prato do 

Povo); 

 

02 coletas/mês no período de 

março a junho (sorvetes e gelados 

comestíveis); 

 

02 coletas/mês no período de 

julho a dezembro (Temaki); 

 

02 coletas/mês no período de 

abril a dezembro (alimentação do 

escolar). 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

Fortalecer o 

Sistema 

de Vigilância em 

Saúde no âmbito 

municipal 

 
 
106. Implantação e 

implementação de 

ações de média e alta 

complexidade em 

Vigilância Sanitária.de 

acordo com as 

resoluções 

da CIB 114, 142. 

 

2.Realizar investigação de toxiinfecções 

alimentares através da coleta amostras para 

análise laboratorial e conjunto com a VIEP; 

Providenciar material necessário para a coleta 

de amostra de alimentos; 

 

2.1.Manter articulação com o LACEN nos 

casos da ocorrência de surtos de infecções de 

natureza alimentar. 

VISA/VIEP/LACEN % de casos de 

toxiinfecções 

alimentares 

investigados  

 

100% das toxiinfecções 

alimentares investigadas 

 

X 

 

X 

 

X 
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3.Promover o gerenciamento da comida de rua  

da cidade de Salvador; 
 

3.1..Realizar pesquisa de campo para conhecer 

o segmento na dimensão sócio-econômica; 
 

3.2.Elaborar programa do curso de capacitação 

para manipuladores de alimentos de rua; 
 

3.3.Firmar  parcerias para oferecer cursos; 
 

3.4.Estabelecer contato e realizar reuniões 

periódicas com órgãos da prefeitura 

responsáveis pela melhoria da infra-estrutura 

urbana (pontos de água, instalações sanitárias); 
 

3.5.Realizar eventos para sensibilizar a 

população quanto aos riscos sanitários 

associados ao consumo de alimentos de rua.    
 

 

VISA Centro 

Histórico 

% de cobertura da 

área de estudo 

 

 

% de vendedores 

capacitados; 

 

Nº de Feiras de 

Saúde e Fóruns 

realizados  

3.1) 100% da área do estudo 

piloto; 
 

3.2) 70% dos vendedores  

cadastrados pela SESP 

capacitados em 2010 

comparativamente ao 

levantamento do estudo piloto; 
 

3.3) Parcerias firmadas; 
 

3.4) Melhoria da infra-estrutura 

urbana (disponibilização de 

pontos d água e instalações 

sanitárias); 
 

3.5)Realização de feiras de saúde 

e do II Fórum de Comida de rua e 

Segurança Alimentar de 

Salvador. 

 

X 

 

X 

 

X 

4.Incentivar às ações permanentes de 

qualificação dos profissionais de Vigilância 

Sanitária; 
 

4.1.Implementar o programa de qualificação 

permanente para os profissionais de Vigilância 

Sanitária mediante treinamento em serviço e 

sessões técnicas; 
 

4.2. Buscar parcerias para realizar sessões 

técnicas de temas de interesse da VISA 
 

 

VISA Central/CDRH 

 

% de DS com 

profissionais 

qualificados em 

ações de média 

complexidade 

 

Parcerias 

estabelecidas. 

 

 

100% dos distritos com pelo 

menos um profissional 

qualificado em ações de média 

complexidade; 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

5. Implementar normas para padronizar 

procedimentos administrativos e fiscais no 

âmbito do processo de trabalho em VISA; 
 

5.1.Analisar POP´S e BPF´S de 

estabelecimentos de interesse à saúde; 
 

5.2. Realizar análise de projetos arquitetônicos 

e compatibilização para serviços de saúde, 

serviços de interesse a saúde, indústria de 

alimentos e distribuidoras de medicamentos. 
 

VISA Central e 

VISADS 

Normas de 

padronização de 

procedimentos 

administrativos e 

fiscais 

implementadas. 

 

Sim 

 

X 

 

X 

 

X 
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6. Implantar o Sistema de Informação em 

Vigilância Sanitária (SALUS); 
 

6.1. Sensibilizar e capacitar os técnicos da 

VISA; 
 

6.2. Buscar apoio técnico da ANVISA para 

disponibilizar a ferramenta XML para 

migração da base de dados do Access; 

Estruturar a VISA (central e distrital). 

VISA Central/NGI % de DS com 

SALUS implantado 

 

SALUS implantado 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 


