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RESUMO

A Vigilância Epidemiológica é tida como um instrumento indispensável no sistema de saúde, pois atua na avaliação das ações em saúde coletiva, 
desde apoio na implementação de intervenções, até controle de doenças e providencias quanto as prioridades da região. A problemática deste 
estudo pauta-se na importância em se conhecer o papel do Enfermeiro na Vigilância Epidemiológica. O objetivo deste estudo foi descrever 
atividades praticadas em relação à Vigilância Epidemiológica, por acadêmicos do curso de Enfermagem no âmbito de controle epidemiológico. 
Trata-se de um estudo de caráter descritivo, elaborado como relato de experiência a partir de vivências de acadêmicos de Enfermagem em uma 
Unidade Básica de Saúde mantida pelo município de São Luís, no período de agosto à novembro de 2014, durante atividades da disciplina 
relacionada à Saúde Coletiva de uma Instituição privada da região. As atividades eram realizadas sob supervisão de uma docente da IES e duas 
enfermeiras, servidoras da Unidade, tal dispositivo localiza-se em uma região periférica do município, com índices elevados de doenças 
notificáveis.No decorrer das práticas na referida UBS, foram adotadas algumas atividades a fim de se conhecer de forma mais profunda, o 
funcionamento da Vigilância Epidemiológica, bem como sua importância para um pleno funcionamento do sistema de saúde. Dentre as atividades 
realizadas, as que servem de destaque foram quanto ao: manuseio e preenchimento das fichas de notificação compulsória de diversas doenças 
como, tuberculose, hanseníase, raiva, dengue, entre outras necessárias de acordo com o perfil epidemiológico da localidade a qual estávamos 
inseridos; caracterização das principais morbimortalidades entre adultos e idosos e das principais doenças transmissíveis, bem como, 
preenchimento de fichas de reações adversas para vacinas. A partir do acompanhamento dos dados epidemiológicos da região que era atendida 
pela UBS, pôde-se analisar a prevalência de casos de Tuberculose incidente naquele meio. Permitindo assim, a elaboração de palestras de 
conscientização quanto ao diagnóstico e tratamento da doença na comunidade, buscando diminuir tais casos alarmantes. Concluiu-se que a 
Vigilância Epidemiológica é vista como um serviço de extrema utilidade pública, uma vez que, acompanha os casos reais de acontecimentos que 
prejudiquem a saúde dos indivíduos e comunidade. É um serviço de grande importância para a formação de futuros Enfermeiros, tendo em vista 
que tais profissionais ao conhecer os índices prevalentes em sua região de trabalho, podem atuar de forma mais efetiva na redução de casos de 
danos à saúde.
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