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Introdução: A vigilância em saúde tornou-se uma grande aliada na execução do princípio de 

integralidade assistencial enfatizado pelo modelo de saúde atual, voltada aos problemas 

existentes conforme o perfil biopsicossocial da população brasileira. Com a 

institucionalização do Sistema Único de Saúde pela lei orgânica Nº 8080/1990 encontra-se 

subdividida em: vigilância ambiental, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e 

vigilância do trabalhador. A epidemiologia visa acompanhar o perfil de saúde da população 

em cada território, contando com a participação de uma equipe multiprofissional qualificada, 

a qual executa ações de detecção, promoção, prevenção e controle de doenças e agravos de 

uma determinada comunidade populacional. A notificação compulsória se caracteriza como 

instrumento de coleta de dados específicos para cada agravo incluso na lista de notificação 

compulsória, cabendo aos profissionais de saúde o seu correto preenchimento e 

acompanhamento epidemiológico. As zoonoses (doenças causadas por microrganismos 

transmitidas por animais aos seres humanos) integram o quadro epidemiológico do país e seus 

agravos são de grande relevância à saúde pública1. O enfermeiro realiza a função de 

facilitador e integra a equipe de vigilância epidemiológica em alto quantitativo operacional, 

sendo necessária a formação acadêmica mínima e direcionada aos serviços de saúde com base 

nos protocolos vigentes de acordo com a realidade do território de atuação. A teoria 

problematizadora proposta por Paulo Freire propõe a utilização de métodos de ensino cada 

vez mais inovadores vem sendo apontada como necessária para o desenvolvimento de 

competências, o que requer a reformulação de práticas pedagógicas2. Objetivos: 

Compartilhar com demais profissionais em saúde o desempenho acadêmico de graduandos em 

enfermagem e as respectivas estratégias de ensino à prática problematizadora voltada à 

vigilância em zoonoses em uma instituição pública no município de Belém. Descrição da 

Experiência: Este estudo tem por base uma abordagem qualitativa com base em um relato de 

experiência vivenciado por uma enfermeira atuante na preceptoria acadêmica de graduandos 

de enfermagem do oitavo semestre pertencentes a uma instituição privada, onde realizavam 

atividades de estágio curricular referente à disciplina “cuidados de enfermagem ao paciente 

nas doenças infecciosas e parasitarias” que ocorreu em uma instituição pública de saúde que 

integra ações de vigilância epidemiológica e controle de zoonoses na esfera municipal entre o 

período de setembro e outubro de 2019. Esta experiência contou com a participação de 30 

discentes de enfermagem na linha de tempo já citada divididos em grupos semanais com 

atuação nos horários matutinos e vespertinos com duração de 4 horas diárias. A organização e 

gerenciamento prático das atividades acadêmicas abrangeram as seguintes etapas 

metodológicas: 1- apresentação institucional e acolhimento dos graduandos; 2- roda de 

conversa primária sobre o conhecimento técnico adquiridos em sala de aula sobre a atuação 

da vigilância em saúde e cuidados de enfermagem referente às zoonoses (levando em 

consideração os conhecimentos já vivenciados); 3- elaboração da metodologia a ser aplicada 

de acordo com as necessidades práticas e intelectuais do corpo discente; 4- instrução e 

demonstração prática das atividades diárias de competência do enfermeiro; 5- supervisão 

contínua da intervenção práticas com base na literatura que direciona os protocolos para cada 

agravo de interesse à saúde pública; 6- avaliação crítica individual de acordo com o 
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desempenho prático dos educandos para ajustes finais da conduta técnica realizada em cada 

ciclo de supervisão semanal. Resultados: De acordo com as necessidades de ensino dos 

educandos foram selecionadas principais estratégias educativas desenvolvidas com os 

discentes nas atividades de preceptoria: 1- Estudo de caso clínico com uso do processo de 

enfermagem e SAE com base no NANDA 2018-2020, direcionado aos principais agravos de: 

leishmaniose visceral e tegumentar, atendimento antirrábico, leptospirose, animais 

peçonhentos (acidentes ofídicos e ictismo) e esporotricose; 2- Prática realística do 

preenchimento de notificação compulsória (febre amarela, leishmaniose visceral, atendimento 

antirrábico, leptospirose, hantavirose, acidente por animais peçonhentos e raiva humana). 3- 

Visita técnica distribuída em instituições municipal e federal atuantes na prática de vigilância 

em saúde; 4- Prática supervisionada na administração de imunobiológicos pertencentes ao 

calendário atual de vacinação infantil e adulto; 5- Orientação prática da busca ativa e passiva 

de pacientes que interromperam o tratamento do atendimento antirrábico humano e 

leishmaniose visceral; 6- Demonstração prática das principais vias de administração de 

imunobiológicos pertencentes à profilaxia antirrábica humana; 7- Instrução acadêmica sobre 

metodologias ativas de ensino em saúde e metodologia científicas voltadas à epidemiologia. 

Após aplicação das metodologias ativas de ensino já citadas proporcionaram elevação 

significativa e satisfatória no desempenho dos acadêmicos, reafirmando a eficácia e 

valorização da aplicação de estratégias voltadas à experimentação problematizadora proposta 

por Paulo Freire. Quanto à prática institucional destacamos a importância da comunicação da 

equipe multiprofissional e reafirmação de vínculo intersetorial para maior agilidade do 

processo de investigação epidemiológica em saúde. O emprego de métodos ativos na 

mediação dos processos formativos favorece o fortalecimento da autonomia dos alunos, 

tornando-os sujeitos da própria ação, despertando, ainda, a curiosidade e valorização do 

conhecimento prévio2. A experiência problematizadora possibilita ao enfermeiro um retorno 

satisfatório e eficaz de seus alunos, tendo por base a troca de experiência já vividas pelo grupo 

em outros setores que promovem a assistência de enfermagem agregadas ao setor de 

vigilância em saúde com ênfase nas práticas de prevenção e controle das zoonoses (que 

engloba o campo da saúde pública). Conclusão: a vigilância em saúde transpassa níveis de 

atenção diferenciados direcionados pela equipe multiprofissional, na qual, o enfermeiro se 

destaca pela elevada atuação em vários agravos que transpassam a atenção básica, estando 

presentes na assistência de média e alta complexidade. Sabendo da importância clínico-

epidemiológica, as zoonoses necessitam de atividades constantes de promoção, prevenção e 

controle acrescido de ferramentas educacionais para treinamento em serviço e acadêmico de 

vital importância para a qualificação de educandos e na prestação de assistência aos pacientes 

de diversos perfis clínicos, criando situações que possam preparar ao nível satisfatório o corpo 

clínico em saúde. A educação problematizadora é uma ferramenta primordial para adoção de 

estratégias educacionais eficazes e resolutivas, as quais devem constar no ensino-

aprendizagem do enfermeiro facilitador que busca intensificar e qualificar seu processo de 

ensino-aprendizagem na saúde pública. 
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