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RESUMO 

 

A capacidade de contar com informações capazes de subsidiar o conhecimento da situação 

de saúde demanda estratégias que possibilitem acelerar o processo de consolidação dos 

sistemas de informações em saúde, sendo a integração destes sistemas importante 

instrumento para a melhoria da qualidade das informações, possibilitando maior 

conhecimento da realidade. Este PI objetivou capacitar profissionais de saúde da Atenção 

Básica do município de Não-Me-Toque sobre a vigilância epidemiológica das 

IST/HIV/Aids/Hepatites Virais e Tuberculose; estimulando uma visão íntegra dos diversos 

processos da vigilância epidemiológica, desenvolver competências para notificar e discutir 

e organizar o processo de trabalho. A intervenção será desenvolvida nas sete unidades 

básicas de saúde, e a capacitação será dividido em três módulos, onde serão discutidas leis, 

portarias e protocolos; fichas de notificação e atividades plenárias. A capacitação ocorrerá 

durante um mês e ocupando algumas horas por semana. Foi observado o interesse e o 

comprometimento de todos em relação ao assunto para modificar/ e aumentar a qualidade 

dos dados epidemiológicos existentes. Acredita-se que é possível reorganizar os serviços 

de saúde, fornecendo subsídios aos profissionais de saúde sobre a importância de buscar 

novos conhecimentos e proporcionar uma melhora qualidade de assistência prestada. 
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1. INTRODUÇÃO 

Entende-se como vigilância epidemiológica um conjunto de ações que 

objetiva a formação de conhecimentos tanto da saúde individual como da coletiva a 

fim de auxiliar na elaboração de estratégias visando à prevenção e ao controle de 

doenças ou agravos. O seu significado passou por inúmeras discussões e 

reformulações, o que antes se entendia como apenas a vigilância de pessoas, 

posteriormente, com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, a sua 

concepção passou a ser informação para ação ( BRASIL, 2011). 

Inicialmente, o conceito de vigilância epidemiológica foi utilizado no Brasil, 

durante o período de 1966 a 1973, por meio de programas de controle da varíola, 

febre amarela e malária. A campanha de Erradicação da Varíola (CEV) incentivou o 

emprego da vigilância epidemiológica a outras doenças preveníveis através de 

imunização. Estabeleceu-se assim, uma importante estratégia para a melhoria da 

Saúde Pública no País. Com a instituição do Sistema Nacional de Vigilância 

Epidemiológica (SNVE) foi criada a primeira lista nacional de doenças de 

notificação compulsória (DNC), contendo a tuberculose, hanseníase, doença 

meningocócica e raiva humana ( BRASIL, 2011). 

Posteriormente, com a reestruturação do SNVE e as constantes 

transformações no perfil epidemiológico das doenças transmissíveis no país, a 

relação das doenças de notificação compulsórias passou a ser revisada 

sistematicamente, englobando outros problemas de saúde, e não apenas, os voltados 

para doenças causadas por vetores ou evitáveis por imunização. A ampliação da 

atuação da vigilância à saúde, desde o início, constitui um dos principais desafios 

técnicos encontrados pelo SUS, sendo a epidemiologia incorporada às políticas, aos 

programas e às praticas necessárias e obrigatórias dos serviços de saúde, permitindo 

que informações de cunho epidemiológico acerca dos problemas de saúde sejam 

geradas continuamente, a níveis regionais e locais. Essa ampliação objetivou 

principalmente a detecção precoce de doenças de notificação compulsória e agravos 

à saúde ( BRASIL, 2011). 

Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) têm um papel fundamental a 

determinação da situação epidemiológica, permitindo subsidiar o planejamento das 

ações de controle e prevenção por parte dos gestores e profissionais de saúde 

(OLIVEIRA, 2004). Os SIS existentes no Brasil, como o Sistema de Informação de 
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Mortalidade (SIM) e o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), 

registram uma grande quantidade de dados (BRASIL, 1994). 

A necessidade de contar com informações capazes de subsidiar o 

conhecimento da situação de saúde demanda estratégias que possibilitem acelerar o 

processo de consolidação dos sistemas de informações em saúde, sendo a integração 

destes sistemas importante instrumento para a melhoria da qualidade das 

informações, possibilitando maior conhecimento da realidade (BRASIL, 2004). 

Este sistema é alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de 

casos de doenças e agravos que constam na lista nacional de doenças de notificação 

compulsória ( Portaria GM/MS Nº 1271 de 6 de junho de 2014), mas é facultado a 

estados e municípios incluir outros problemas de saúde importantes em sua região. 

Sendo que as doenças compulsórias listadas na Portaria citada acima são de 

notificação obrigatória cabendo aos profissionais notificar (Lei 6.259 de 30 de  

outubro de 1975). 

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN tem como 

objetivo coletar, transmitir e disseminar dados gerados rotineiramente pelo Sistema 

de Vigilância Epidemiológica das três esferas de governo, através de uma rede 

informatizada, para apoiar o processo de investigação e dar subsídios à análise das 

informações de vigilância epidemiológica das doenças de notificação compulsórias. 

A utilização do SINAN contribui para subsidiar as explicações causais dos 

agravos de notificação compulsória e determinação dos riscos que a população está 

exposta, possibilitando dados seguros, permitindo inclusive sua comparação nacional 

e internacional (BRASIL, 2004). 

 Um sistema de informação confiável, tanto do ponto de vista operacional como 

epidemiológico, que garanta a qualidade da informação se apresenta como a base 

essencial da vigilância (BRASIL, 2002). 

Alguns fatores podem contribuir para a subnotificação de casos: 

desconhecimento sobre as doenças de notificação compulsória pelos profissionais de 

saúde, incerteza sobre caso suspeito ou confirmado, desconhecimento sobre o fluxo 

de informação, incerteza de dupla notificação, irregularidade no envio da notificação 

e solicitação de sigilo no diagnóstico pelo paciente e a família em caso de doenças 

vítimas do preconceito e estigma (OLIVEIRA, 2004). 
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As equipes de atenção básica tem papel relevante na prevenção, diagnóstico e 

no acompanhamento das pessoas portadoras do HIV/ IST/ Hepatites Virais e 

Tuberculose. Para que possam exercer este papel é necessário que as equipes estejam 

aptas a informar, orientar, oferecer aconselhamento e testagem, identificar casos 

suspeitos, solicitar exames laboratoriais adequados e realizar encaminhamento dos 

casos indicados a serviços especializados e realizara notificação epidemiológica 

desses agravos de maneira oportuna( BRASIL, 2006). 

Além disso, devem ser inserido nas reuniões de equipe a Educação 

Continuada, que irá promover oportunidades de desenvolvimento do profissional e 

de suas capacidades para atuar de forma individual e/ou coletiva. A ideia é que 

benefícios gerados de forma individual tornam essas pessoas mais satisfeitas, 

motivadas e com mais conhecimentos que retornam também para instituição na qual 

ele está inserido. 

Segundo FREITAS (2000) é percebido, o interesse das instituições em aderir 

à Política de Educação Continuada, com a intenção de qualificar seus profissionais. 

Esta finalidade encontra vários obstáculos tanto no âmbito de construção, como no 

de implementação desta Política, visto que, muitas vezes, ocorre uma resistência dos 

próprios profissionais da saúde. Trata-se de um processo lento, porém gradual, pois 

se necessita a priori da disponibilidade dos trabalhadores para o diálogo e para as 

necessidades das pessoas, visto que a Educação Continuada como uma 

transformação político-social deve partir da compreensão da realidade dos 

profissionais enquanto construtores da história, seres de decisão, da ruptura, da opção 

e da ética.    

De acordo com FREITAS (2000), a Educação Continuada no trabalho, 

proporcionada por meio da parceria docência-serviço, precisa levar em consideração 

o saber adquirido pelo profissional nas experiências de trabalho. A valorização desse 

saber permite apontar com maior propriedade a realidade desse serviço, a expressão 

de suas necessidades e problemas, estimulando no processo de Educação Continuada 

à troca mútua de experiências, a criação de novo saber e nova prática, a partir da 

crítica e instrumentalização gerada pela vivência deste processo.    

Assim o objetivo desse estudo é capacitar os profissionais de saúde da 

Atenção Básica (AB) para a realização das notificações epidemiológicas dos agravos 

em questão.  
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Esse problema foi identificado a partir do dia a dia no trabalho onde atuo, 

como Enfermeira Coordenadora da Unidade Básica Central e Estratégia Saúde da 

Família Centro. Sendo que a partir da minha participação como aluna no Curso de 

Especialização sobre Gestão das Políticas de DST/ AIDS e Hepatites Virais e 

Tuberculose, surgiu a oportunidade de realizar um Projeto de Intervenção voltado 

para a capacitação de profissionais da AB com ênfase na vigilância epidemiológica 

das IST//HIV/Hepatites Virais e Tuberculose. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 - Objetivo geral 

Capacitar profissionais de saúde da Atenção Básica do município de Não-Me-

Toque sobre a vigilância epidemiológica das IST/HIV/Aids/Hepatites Virais e 

Tuberculose. 

2.2 - Objetivos específicos 

 Estimular uma visão integrada dos diversos processos da Vigilância Epidemiológica. 

 Desenvolver competências para notificar, investigar e acompanhar casos das 

IST/HIV/Aids/Hepatites Virais e Tuberculose. 

 Discutir e organizar o processo de trabalho em vigilância epidemiológica das  

IST/HIV/Aids/Hepatites Virais e Tuberculose. 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1- Cenário do projeto de intervenção 

Não-Me-Toque, Jardim do Alto Jacuí, é um município localizado no Planalto 

Médio do Rio Grande do Sul, na microrregião do Alto Jacuí, com uma área territorial 

de 365,5 Km², localizadohá 280 km de Porto Alegre/ RS. Constituída por 16 bairros, 

01 distrito e 17 comunidades do interior.  

Em 1949, chegaram as primeiras famílias de holandeses e por este fato Não-

Me-Toque é considerado o berço da imigração holandesa no Rio Grande do Sul, hoje 

predomina todas as etnias, temos uma população segundo dados do IBGE  de 15.936   

habitantes ( IBGE, 2010). 
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Os serviços de saúde ofertados no município é composto por 07 Unidades de 

Saúde na área urbana e 01 na zona rural, dessas 04 são Estratégias de Saúde da 

Família (ESF). 

A intervenção será realizada na Unidade Básica Central, localizada na 

Avenida Dr. Waldomiro Graeff, nº  1617, Centro, Não-Me-Toque/RS.  As Unidades 

de Saúde juntas concentram grande parte da população do município38%.O Posto 

Central e ESF Centro, trabalham com uma equipe multidisciplinar formada por: 

médicos, dentistas, enfermeiras, técnicas de enfermagem, técnicas em saúde bucal, 

auxiliar de enfermagem, agentes comunitários de saúde, auxiliares administrativos, 

telefonista, auxiliares de serviços gerais. E também nas demais unidades básicas do 

município. 

 

3.2- Elementos do plano de intervenção 

 

O Plano de Intervenção (PI) será dividido em três etapas: 

 Etapa 1 –Apresentação do PI ao gestor de saúde do município de Não-Me-Toque/RS 

com o objetivo de sensibilizar gestores para a importância do projeto e buscar apoio 

na sua execução, para que em uma ação conjunta possamos capacitar os demais 

profissionais de saúde da Atenção Básica sobre a vigilância epidemiológica das IST/ 

HIV/Aids/ Hepatites virais e Tuberculose,aumentado o índice de notificação e assim 

gerando novas ferramentas de trabalho na área da prevenção. Realizada no mês de 

março em todas as unidades básicas do município. 

 Etapa 2 –Processo de Capacitação 

Nesta etapa será abordada a maneira de trabalhar com as equipes de AB do 

município, seguindo um cronograma semanal de trabalho com duração de 01 mês; 

intercalando entre manhã/tarde com a colaboração do gestor da saúde do município 

M. C. 

- Posto Central e ESF Centro 

- ESF Industrial 

- ESF Jardim 

- ESF Santo Antônio 

- UBS Martini 

- UBS Viau 



- 10 - 
 

- Centro de Apoio 

Os conteúdos serão abordados em 03 módulos: 

1. Primeiro módulo: leis, portarias, protocolos do Ministério da Saúde 

2. Segundo módulo: fichas de notificação 

3. Terceiro módulo: atividades plenárias 

 

Módulos Horas 

aula/semana/

UBS 

Metodologia 

 

Metas 

Leis 

Portarias 

Protocolos  

do MS 

Quatro 

horas/semana 

Realizar trabalho em 

grupo através da leitura 

e discussão das leis, 

portarias e protocolos 

em  cada unidades 

básica  semanalmente 

durante um mês 

 

Todos os 

profissionais da 

equipe 

multidisciplinar 

tenham acesso e 

utilizem como 

ferramenta de 

apoio 

Fichas de 

notificação 

Uma 

hora/semana 

Aula expositiva com data 

show para melhor 

compreensão das fichas 

de notificação 

 

Notificar 100% 

dos casos 

suspeitos e 

diagnosticados. 

Atividades 

plenárias 

Três 

horas/semana 

Mesa redonda de tira 

dúvidas  

 

Aumento no 

índice de 

notificações 

sanando as 

dúvidas 

apresentadas 

 

 Etapa 3 – Avaliação da capacitação junto aos profissionais das UBS 

Ao final da capacitação com todos os profissionais de saúde propus uma 

roda de conversa onde  discutimos da importância do trabalho apresentado, 

capacitar para notificar, o PI foi realizado dentro do prazo, com os temas 
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citados anteriormente sendo muitos deles esquecidos e agora relembrados, 

com cem por cento de presença dos colegas e com nenhuma sugestão  de 

melhoria pois todos compreenderam a metodologia aplicada limitada e 

integralizada. Ficando de legado a importância em notificar para gerar 

dados epidemiológicos mais concretos e fieis de trabalhar/planejar. 

 

3.3- Fragilidades e oportunidades 

ETAPAS Fragilidades Oportunidades 

Capacitação dos 

profissionais da equipe 

multidisciplinar  

Não realização das 

reuniões semanais 

Integração da equipe 

Definir entre a equipe os 

responsáveis pelos 

registros 

Centralizar o serviço 

para que possa ser 

melhor desenvolvido 

Oportunizar a todos o direito 

de como notificar 

 

Buscar no site do 

Ministério da Saúde 

protocolos referentes às 

IST/Aids/Hepatites 

virais e Tuberculose 

Torná-los impressos 

para melhor manuseio 

Conhecimento a toda equipe 

multidisciplinar 

Reuniões semanais com 

a equipe 

multidisciplinar para 

enfatizar a importância 

da notificação para 

poder trabalhar com 

dados precisos 

Não realização das 

reuniões traria menor 

integração e 

planejamentos futuros 

Integralidade da equipe; 

prevenção das doenças 

através da abordagem dos 

dados epidemiológicos 

 

 

Médicos tenham 

conhecimento que estas 

doenças são de 

notificação e devem ser 

notificadas 

Baixa adesão dos 

profissionais 

Aumento crescente no 

número de notificações 
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3.4- Processos de avaliação  

Realizada a partir de visitas técnicas envolvendo o gestor e escutando a 

percepção dos profissionais sobre as mudanças na rotina das notificações. 

Também serão monitorados o incremento na quantidade de notificações e na sua 

qualidade. 

O processo de avaliação também servirá para identificar dificuldades 

persistentes no processo de notificação e a necessidade de novas intervenções. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sendo assim, conclui-se que a implantação do PI tem o potencial de permitir  o 

conhecimento da situação epidemiológica nas áreas de atuação das equipes da 

AB,principalmente o enfermeiro, devem intensificar o sistema de notificação a fim 

de propor estratégias para a manutenção da saúde da população e diminuição dos 

agravos notificados. 

Tentando mudar esta realidade, saliento a importância da capacitação dos 

profissionais da AB, para qualificar a investigação epidemiológica, visando a 

identificação de fatores e situações de risco, onde  ações de promoção e prevenção 

devem ser aplicadas. Também a educação continuada nas reuniões de equipe 

multidisciplinar somando informações necessárias para o processo.  

Destaco que todas as atividades desenvolvidas neste curso trouxeram uma 

riqueza de informações, essas sendo disseminadas para outras pessoas que 

constituem minha equipe de trabalho. 
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