Prefeitura de Iguape
Estância Balneária
Departamento de Saúde

VIGILÂNCIA EM SAÚDE DE IGUAPE

Descrição: A Vigilância em Saúde faz parte do conjunto das ações e serviços de saúde que
constituem o SUS. Foi regulada no Brasil pela Lei Federal nº 8.080/90 e suas ações são
baseadas na avaliação, gerenciamento e comunicação de riscos a saúde. Tem caráter
prioritário por sua natureza preventiva. Seu campo de atuação é amplo e quase inesgotável,
intervindo em todos os aspectos que possam está relacionados à saúde dos cidadãos.
É uma atividade de visão intersetorial, pois a qualidade do seu trabalho depende da
integração e do envolvimento de diversos órgãos e setores governamentais, mas
principalmente da participação da sociedade civil organizada para desenvolver suas tarefas
cotidianas, desenvolvendo ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de
intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de
bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Além disso, realiza um conjunto de
ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos
fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
Onde solicitar:

Endereço: Rua Major Rebello, nº705 - Centro
Dia e horário de atendimento ao público: segunda a sexta-feira, das 08 às 17h.
Endereço de e-mail: saude@iguape.sp.gov.br
Telefone de contato: (13)3841-1444
Serviços relacionados
•
•
•

Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses
Vigilância Epidemiológica
Vigilância Sanitária

Órgão Responsável: Departamento de Saúde
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OUVIDORIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA
Descrição: A Ouvidoria é para contribuir com a melhoria do Sistema Único de
Saúde, através do aprimoramento da qualidade dos serviços prestados à população e
promoção da interlocução entre o munícipe e a VISA.
Neste canal, é possível fazer denúncia sobre condições sanitárias insatisfatórias de
Estabelecimentos sujeitos à Vigilância Sanitária (Alimentos, Medicamentos,
Produtos, Serviços de Interesse da Saúde), Serviços Veterinários, denúncias de
Vigilância em Saúde do Trabalhador e de assuntos relativos à Vigilância em Saúde
Ambiental (riscos à saúde relacionados à contaminação do solo, ar, água), de locais
situados na cidade de Iguape.
Exigências do serviço:
· Informar a situação do problema;
· Identificação do reclamante e endereço completo e correto da irregularidade.
Onde solicitar:
Endereço: Rua Dos Estudantes, nº 40, Centro.
Dia e horário de atendimento ao público: De segunda a sexta-feira das 8h00 às
11h30 e das 13h00 às 17h30.
Endereço de e-mail da Vigilância Sanitária: saude@iguape.sp.gov.br
Telefone de contato: (13)3841-1444
Prazo:
Vistoria realizada de acordo com a classificação de risco no prazo de 30 dia (a) útil
(eis).
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Passo a passo:
Para registrar a denuncia pode ser presencial no setor da visa – municipal, via
telefone, e-mail ou AR (aviso de recebimento).
Acompanhamento:
· Via endereço, telefone e e-mail.
Órgão responsável: Departamento de Saúde

