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RESUMO 
 
 

INTRODUÇÃO: A Vigilância Epidemiológica (VE) é definida pela Lei n° 8.080/90 como “o 
conjunto de ações que proporciona 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 medidas e controle de doenças ou agravos.” Desta forma, 
como um dos órgãos que compõem a Vigilância em Saúde em nosso país, a Vigilância 
Epidemiológica é responsável por alimentar alguns dos Sistemas de Informações em Saúde e, 
em particular o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). DESCRIÇÃO DO 
PROBLEMA: Frente a um novo surto de Dengue no município de Taubaté em 2014, fez-se 
necessária a parceria do Programa de Extensão “Saúde na Educação”, da Universidade de 
Taubaté e a Vigilância Epidemiológica do município, com o objetivo de contribuir no diagnóstico 
de saúde, em especial no SINAN; sistema responsável por receber as notificações dos casos 
de Dengue, assim como na formulação e na implementação de ações de controle da doença. 
OBJETIVO: Relatar a experiência de uma acadêmica de Enfermagem na Vigilância 
Epidemiológica e, a devida comprovação da importância dos Sistemas de Informações em 
Saúde na formulação de políticas públicas de saúde. DESENVOLVIMENTO: Diante do 
crescimento diário do número de casos de dengue em todo município, a partir do mês de 
março de 2.014, houve uma solicitação do Programa de Extensão “Saúde na Educação” junto 
à acadêmica, para atuar em parceria com a equipe de profissionais de saúde do serviço, na 
alimentação das notificações de Dengue no SINAN. Ressalta-se que no período de atuação da 
acadêmica, de março a agosto foram digitadas aproximadamente 10.000 fichas de notificações 
de casos suspeitos de Dengue, o que possibilitou a confirmação de epidemia e, 
consequentemente o planejamento de ações da Secretaria de Saúde, no combate a doença e 
no atendimento da população já infectada. CONCLUSAO: Como acadêmica de Enfermagem e 
atuante em atividade de extensão comunitária há dois anos, pela primeira vez pude relacionar 
o conhecimento apreendido em aulas teóricas sobre os Sistemas de Informação em Saúde e, a 
prática dos profissionais de saúde na detecção de problemas e na formulação das ações 
pertinentes ao controle e ao combate das doenças. Entretanto, também foi possível constatar a 
limitação do sistema de informação, o SINAN; pois diante de uma situação epidêmica em 
vários municípios do nosso país, por diversas vezes houve inacessibilidade ao sistema devido 
congestionamento de dados e manutenção do mesmo. 


