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RESUMO 

 

SOUZA, A. M. A. F. Vigilância sanitária na saúde pública brasileira e sua aproximação 

com o caso mexicano: proteger, vigiar e regular. 2007. 293 f. Tese (Doutorado)  

Programa de Pós-graduação em Integração da América Latina (Prolam), Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2007. 

 

A organização da vigilância sanitária no Brasil é estudada por meio da definição de modelos 

que buscam reunir as necessidades, os saberes, a dinâmica de organização e as finalidades 

desse processo de trabalho específico no interior da saúde pública. Ao tomar por base um 

recorte temporal, tais modelos demarcam três períodos distintos: o da proteção, o da 

vigilância e o da regulação sanitária. Discute-se a relação entre as características próprias a 

cada um desses modelos e as políticas públicas, sociais e econômicas traçadas ao longo da 

construção da sociedade brasileira. 

 

Entendida neste estudo como uma área da saúde, a vigilância sanitária vem se afastando da 

prática médica à medida que amplia sua interface com os processos produtivos geradores de 

risco sanitário, o que leva à preponderância da economia. O estudo busca identificar, nas 

singularidades da formação social do Brasil, a possibilidade de a vigilância sanitária sustentar-

se como integrante das políticas de direito social, mesmo sob o regime da reestruturação 

produtiva internacional. Por fim, faz uma aproximação com o caso mexicano. O trabalho se 

apóia em construção teórica de base dialética e hermenêutica. 

 



ABSTRACT 

 

SOUZA, A. M. A. F. Protect, discipline and regulate: Health Surveillance in Brazilian 

Public Health and its similarities to the mexican case. 2007. 293 f. Thesis (Doctoral)  

Programa de Pós-graduação em Integração da América Latina (Prolam), Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2007. 

 

In this study, the organization of the Health Surveillance in Brazil is analyzed through models 

that gather needs, knowledge, organization dinamics and purposes of this specific working 

process, which is part of the public health system. Due to divisions within history, three 

distinctive periods are framed: the protection period, the surveillance/discipline period and the 

regulation period. This study intends to discuss the relationship between each period and the 

public, economic and social policies being implemented in the course of the construction of 

the Brazilian society. 

 

Although a part of the Health System, Health Surveillance has been gradually moved away 

from the medical practice. Yet, it has increased its interface with productive process 

generating sanitary risk, which leads Economy to prevail. By considering the singularities of 

the Brazilian social formation, this study seeks to identify weather it is possible to sustain 

Health Surveillance as a part of the social rights policies in Brazil, irrespective of the 

international tendency for restructuring processes. At last, this study shows some likeness 

between the Brazilian and the Mexican cases. The work comes from a theoretical construction 

based on dialectics and hermeneutics. 

 



RESUMEN 
 

SOUZA, A. M. A. F. Vigilancia sanitaria en la salud pública brasileña y su aproximación 

hacia el caso mexicano: proteger, vigiar y regular. 2007. 293 f. Tesis (Doctorado)  

Programa de Pós-graduação em Integração da América Latina (Prolam), Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2007. 

 

 

Se estudia la organización de la vigilancia sanitaria en Brasil por medio de la definición de 

modelos que buscan reunir las necesidades, los conocimientos, la dinámica de organización y 

las finalidades de ese proceso de trabajo específico en el interior de la salud pública. 

Considerando una delimitación temporal, los modelos demarcan tres distintos períodos: de 

protección, de vigilancia y de regulación sanitaria. Se discute la relación entre las 

características propias de cada uno de ellos y las políticas públicas, sociales y económicas 

delineadas a lo largo de la construcción de la sociedad brasileña. 

 

La vigilancia sanitaria, considerada en este estudio un campo de la salud, está alejándose de la 

práctica médica a proporción que amplía su conexión con los procesos productivos que 

generan riesgo sanitario, lo que contribuye para la preponderancia de la economía. El estudio 

busca identificar, en las singularidades de la formación social brasileña, la posibilidad de que 

la vigilancia sanitaria se sostenga como integrante de las políticas de derecho social, aunque 

bajo el régimen de reestructuración productiva internacional. Al final, se realiza una 

aproximación al caso mexicano. Este trabajo parte de una construcción teórica de base 

dialéctica y hermenéutica.  
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