


1. INTRODUÇÃO 
 

  
• O Núcleo de Educação em Saúde da Diretoria da Vigilância 

Sanitária (NES/VISA) do município de Parnaíba tem como 
missão, planejar e executar as ações educativas 
relacionadas às políticas de saúde, prevenção e controle de 
agravos. 

  
• O NES/VISA é referência para a Secretaria da Saúde de 

Parnaíba, auxiliando na redução de indicadores 
relacionados às ações sob responsabilidade da Vigilância 
em Saúde, especificamente a Vigilância Sanitária, 
abrangendo também a Vigilância Ambiental e Vigilância 
Epidemiológica e Vigilância em Saúde do Trabalhador. 
 



1.1 CARACTERIZAÇÃO E HISTÓRICO 

 

• O Núcleo de Educação em Saúde teve início no ano de 2014, tendo 
em vista a grande necessidade de levar informações sobre as ações 
da VISA à população. As ações iniciaram com orientações em Boas 
Práticas para Serviços de Alimentação, pois durante a fiscalização 
não era possível fornecer orientações sanitárias para funcionários e 
empresários. 

  
• A idealização de um Núcleo de Educação em Saúde se deu com 

força de vontade de uma equipe de trabalho disposta a quebrar 
paradigmas e sair da zona de conforto para levar à população 
conhecimentos em saúde pública, visando a minimização dos riscos 
sanitários e promovendo a saúde. 

  
 



• Em meados de 2017, com o apoio da diretora da 
Vigilância Sanitária e coordenadora de Vigilância 
em Saúde, conhecedoras da grande importância 
do núcleo para a população de Parnaíba, o 
Núcleo de Educação em Saúde se consolidou. 

  

• O papel educativo desempenhado pelo Núcleo de 
Educação em Saúde é de fundamental relevância, 
com vistas ao desenvolvimento da consciência 
sanitária da população. 

 



2. JUSTIFICATIVA 
 

• O trabalho em Vigilância Sanitária é permeado por ações de 
informação, educação e comunicação em saúde. Nesse trabalho é 
relevante que não apenas usuários, mas também prestadores de 
serviços, sejam orientados quanto à maneira de disponibilizar à 
população bens de consumo e serviços de qualidade de forma a 
minimizar e até mesmo eliminar os riscos à saúde. 

  
•  A demanda crescente na Diretoria da Vigilância Sanitária e a 

relevância do trabalho educativo, planejado e executado pelo 
Núcleo de Educação em Saúde (NES/VISA), objetivando a mudança 
do comportamento dos munícipes parnaibanos em participar da 
redução dos agravos e melhoria dos indicadores de saúde, justifica 
a inclusão/permanência no organograma da Diretoria da Vigilância 
Sanitária. 
 



• A finalidade da criação do Núcleo de Educação em Saúde é a elaboração e 
desenvolvimento de ações de educação em saúde, mobilização social e 
articulação com as demais secretarias municipais e parceiros visando à 
realização de atividades integradas que promovam a saúde da população, 
priorizando os riscos sanitários.  
 

• O Núcleo de Educação em Saúde deve considerar os sistemas de 
informação em saúde e os específicos em Vigilância Sanitária, 
possibilitando a utilização de indicadores epidemiológicos no 
planejamento das ações. 

 
• O papel educativo a ser desempenhado pelo Núcleo de Educação em 

Saúde é de fundamental relevância social e se faz necessário investir no 
processo de educação com vistas ao desenvolvimento da consciência 
sanitária da população e agentes públicos. 
 



3. OBJETIVOS 
 

3.1 GERAL 

 

• Elaborar e desenvolver ações de educação em 
saúde e articular com as demais secretarias 
municipais e parceiros a realização de 
atividades integradas que promovam a saúde 
da população, priorizando os riscos sanitários. 

 



3.2 ESPECÍFICOS 
 

• Formular o planejamento a partir do diagnóstico das 
necessidades locais em relação às ações educativas em 
Vigilância Sanitária, priorizando o gerenciamento do 
risco sanitário; 

• Mapear as necessidades da região para trabalhar as 
ações de Vigilância em Saúde de forma intersetorial e 
interinstitucional; 

• Elaborar programas educativos para a população sobre 
as ações da Vigilância Sanitária, para fortalecimento do 
controle social e desmistificação do trabalho em 
Vigilância Sanitária. 

 



• Utilizar os sistemas de informação em Vigilância 
Sanitária, visando conhecer a realidade local de 
forma a contribuir no planejamento das ações; 

• Realizar planejamento integrado com as unidades 
básicas de saúde com base nos riscos sanitários e 
na análise de situação de saúde em determinado 
distrito; 

• Atuar, de modo integrado, na perspectiva do 
ensino, no planejamento das ações de educação, 
para atender as necessidades locais; 

 



• Considerar o perfil epidemiológico e o território 
para organização de ações visando modificar 
positivamente o cenário que sofrerá a 
intervenção; 

• Formular o planejamento a partir do diagnóstico 
das necessidades locais em relação às ações 
educativas em Vigilância Sanitária, priorizando o 
gerenciamento do risco sanitário; 

• Adotar projetos de educação em Vigilância 
Sanitária como uma ferramenta de prevenção e 
promoção da saúde no ambiente escolar. 
 



4. EQUIPE 

 
• Atualmente o Núcleo de Educação em Saúde 

(NES/VISA) é composto por seis profissionais efetivos 
sendo: 04 fiscais sanitários, 01 Médica Veterinária e 01 
Pedagoga e por 02 profissionais temporários: 01 
assistente administrativo e 01 estagiária em nutrição, 
que desempenham a coordenação e o planejamento 
das atividades educativas, oficinas, treinamentos e 
palestras nas escolas públicas e privadas, associações 
de moradores, assentamentos, igrejas, unidades 
básicas de saúde e empresas que comercializam 
alimentos, bens e serviços. 
 



• 4.1 COORDENAÇÃO 
 

• Tem atribuição de coordenar o Núcleo de Educação em Saúde, planejar e executar 
as ações com os demais membros. 

  
• 4.2 MÉDICO VETERINÁRIO 

 
• Capacitar outros colaboradores; planejar e executar as ações e estratégias junto 

com a Coordenação; Analisar os indicadores com os demais membros do NES. 
  
• 4.3 PEDAGOGA 
  
• Planejar e executar estratégias pedagógicas e didáticas junto com a Coordenação e 

os demais membros do NES. 
  
• 4.4 FISCAIS SANITÁRIOS 
  
• Fiscalizar estabelecimentos, orientar quanto a prevenções na área de Vigilância 

Sanitária e emitir pareceres técnicos relativos a inspeções desenvolvidas. 
 
 



O Núcleo de Educação em Saúde (NES/VISA) é 
composto pelos seguintes profissionais: 

 

 

SERVIDOR(A) FUNÇÃO 

Maria Aparecida da Costa Ferreira Fiscal Sanitária/Coordenadora do Núcleo de 

Educação em Saúde (NES) 

Inaldo Torres de França Fiscal Sanitário/Médico Veterinário 

Renara Maria Araújo de Souza Pedagoga – SESA lotada na Vigilância 

Sanitária 

Edilson Barbosa Machado Fiscal Sanitário 

Aglaê Lima de Castelo Branco Médica Veterinária – SESA lotada na 

Vigilância Sanitária 

Rutineia Souza Silva Fiscal Sanitária/Nutricionista 

Tayná Neri Silva Estagiária em Nutrição 

Rodrigo Santos Correia Assistente administrativo 



5. ÁREA DE ATUAÇÃO DO NÚCLEO DE 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE (NES/VISA) 

 
Ações educativas, palestras, treinamentos, oficinas, visitas técnicas, 

monitoramentos, avaliações técnicas e inspeções em:  
 
• Instituições de ensino (escolas públicas, particulares/universidades) 
• Setor regulado de alimentos 
• Salões de beleza  
• Motéis,bordeis 
• Mercados Públicos 
• Vendedores Ambulantes (praça pública) 
• Comida de rua (food truck) 
• Acompanhamento de merenda escolar 
• Feiras gastronômicas 
• Funerárias entre outros 

 



  
6. INFRAESTRUTURA  

 
• O Núcleo de Educação em Saúde (NES/VISA) localiza-se 

no prédio da Prefeitura Municipal de Parnaíba, na rua 
Passajarina  e dispõe de duas salas para atendimento 
das demandas de ações educativas e uma antessala.   

 

• Devido à grande procura por atividades educativas, o 
NES necessita de uma maior e melhor estrutura para 
garantir à população um atendimento digno e de 
qualidade, para isso, é necessário a aquisição de 
móveis, equipamentos, suprimentos e realização de 
reformas no prédio em que está instalado. 
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