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Resolução 588, de 12 de julho de 2018

RESOLUÇÃO EM SAÚDE- RESOLUÇÃO 588, 
DE 12 DE JULHO DE 2018

Diante da necessidade de definição dos princípios, das diretrizes e das estraté-
gias no que se refere à vigilância em saúde, sendo competência do SUS a ex-

ecução dessas ações, em 12 de julho de 2018, é publicada a Resolução nº 588.

O Plenário do Conselho Nacional de Saúde (CNS), em sua 307ª Reunião Ordinária 
realizada em julho de 2018, considerando as deliberações da 1ª Conferência 
Nacional de Vigilância em Saúde (CNVS), institui a Política Nacional de Vigilância 
em Saúde (PNVS).
A PNVS é uma política pública do Estado, tem caráter universal, transversal e 
orientador, sendo de gestão exclusiva do poder público. Considerando a Vigilância 
em Saúde como um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação e 
análise de dados de saúde, para produção e disseminação de informações 
relacionadas aos eventos de saúde da população, cabe a PNVS incidir em todos os 
níveis de atenção à saúde, abrangendo serviços públicos, privados, e também os 
estabelecimentos responsáveis pela produção de bens e tecnologias relacionados 
a saúde. 
Para isso, a partir da análise da situação de saúde, a PNSV deve contribuir para a 
integralidade do SUS, de maneira que proponha a inserção de ações de vigilância 
em saúde em todas as instancias e pontos da Rede de Atenção à Saúde do 
SUS, visando contemplar toda a população brasileira, priorizando os grupos em 
maior vulnerabilidade. A partir da articulação dos saberes, processos e práticas 
relacionados a vigilância epidemiológica, vigilância de saúde ambiental, vigilância 
de saúde do trabalhador, e vigilância sanitária, é garantida a transversalidade nos 
processos de trabalho da Vigilância em Saúde.

O documento define as bases e diretrizes para ações de promoção, proteção 
e prevenção de doenças e agravos, e para isso aborda algumas definições 
importantes: 

• Ações laboratoriais: são aquelas que buscam a investigação diagnóstica de 
doenças e agravos; verificam a qualidade dos bens utilizados na saúde pública; 
além de investigar o padrão de conformidade das amostras ambientais, quando 
abordamos riscos epidemiológicos, sanitários, ambientais, ou de processo 
produtivo.

• Ações de promoção da saúde: são as atividades voltadas para interação social. 
Favorecem a acessibilidade em comunidades, territórios e municípios. Essas 
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ações estimulam a integralidade quando esperam que aja articulação entre a 
Rede de Atenção à Saúde e as demais.

• Análise de situação de saúde: como o nome mesmo traz, são ações de 
monitoramento da situação de saúde local, no intuito de contribuir para um 
planejamento de saúde abrangente.

• Centro de Informação e Assistência Toxicológica: Serviço de referência em 
toxicologia clínica que deve atuar em regime de plantão permanente, podendo 
prestar atendimento via telefone ou pessoalmente tanto aos funcionários da 
saúde quanto à população.

• Emergência em saúde pública: situação que demanda o emprego urgente de 
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde 
pública.

• Integralidade da atenção: conjunto de ações e serviços que deve ocorrer em 
todos os níveis de complexidade do sistema de saúde, tanto para o indivíduo 
quanto para comunidade objetivando promover a qualidade de vida e reduzir 
a vulnerabilidade.

• Linha de Cuidado (LC): articulação de recursos e práticas de produção de saúde, 
orientadas por uma análise clínica, com base nos diagnósticos de saúde da 
população.

• Modelo de Atenção à Saúde: sistema de organização do funcionamento das 
redes de atenção à saúde, articuladas com as intervenções sanitárias, que 
deve ser definido em função da situação de saúde de determinada população 
em determinado tempo e determinada sociedade.

• Rede de Atenção à Saúde: conjunto de ações e serviços de saúde que se 
integram por meio se sistemas técnico, logístico e de gestão, buscando garantir 
um cuidado integral.

• Vigilância em saúde ambiental: ações e serviços que permitem detectar 
mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que 
interferem na saúde, no intuito de recomendar medidas de promoção, prevenção 
e monitoramento dos fatores de risco relacionados as doenças e agravos à 
saúde.

• Vigilância em saúde do trabalhador e da trabalhadora: ações que visam a 
prevenção da morbidade e a redução dos riscos e vulnerabilidades da população 
trabalhadora.

• Vigilância epidemiológica: ações que propiciam o conhecimento, detecção 
e mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde coletiva e 
individual, no intuito de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle 
das doenças.
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• Vigilância sanitária: ações capazes de eliminar, diminuir, ou prevenir riscos à 
saúde e de interesse da saúde.

• Vulnerabilidade: característica das populações e territórios que possuem maior 
chance de estarem expostas a eventos de risco.

• Risco: probabilidade de ocorrência de evento adverso, inesperado, que cause 
danos à saúde ou morte.

A PNVS tem como princípios: conhecimento do território, integralidade, inserção da 
vigilância em saúde no processo de regionalização das ações e serviços de saúde, 
equidade, universalidade, participação da comunidade, cooperação e articulação 
intra e intersetorial, e garantia do direito das pessoas à acesso as informações 
geradas pela Vigilância em Saúde. 
Também traz as seguintes diretrizes: articular e pactuar responsabilidades das três 
esferas de governo; abranger ações voltadas à saúde pública; construir práticas 
de gestão e de trabalho que assegurem a integralidade do cuidado; integrar as 
práticas e processos de trabalho das vigilâncias epidemiológica, sanitária, em 
saúde ambiental, e em saúde do trabalhador, e dos laboratórios de saúde pública; 
promover a cooperação e o intercambio técnico científico no âmbito nacional e 
internacional; atuar na gestão de risco por meio de estratégias para identificação, 
planejamento, intervenção, regulação, comunicação, monitoramento de riscos, 
doenças e agravos; detectar, monitorar e responder as emergências em saúde 
pública; produzir evidências a partir da análise de situações em saúde; e avaliar o 
impacto de novas tecnologias e serviços relacionados a saúde.
A partir desses conceitos, princípios e diretrizes, a resolução 588 segue trazendo 
no seu conteúdo estratégias que a Vigilância em Saúde deve contemplar e 
traçando as responsabilidades de cada setor de maneira minuciosa. Define que 
as metas e indicadores que devem ser utilizados para avaliação e monitoramento 
devem ser os definidos pelo sistema de planejamento do SUS. E por fim aborda o 
fator financeiro, deixando claro que as ações devem ser financiadas de maneira 
permanente, crescente e suficiente para assegurar o cumprimento e a qualidade 
das ações da vigilância em saúde. 
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