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Trabalho Resumo: Nos últimos 40 anos, tem-se verificado uma expressiva redefinição na noção de vigilância 
epidemiológica. Nas suas origens, tal expressão designava a observação sistemática e ativa de contatos e casos 
confirmados ou não a nível individual. Tratavase mais da vigilância de pessoas do que de doenças e agravos à saúde. O 
controle das doenças transmissíveis baseia-se em intervenções que, atuando sobre um ou mais dos conhecidos em 
cadeia de transmissão, sejam capazes de vir a interrompê-la. Entretanto, a interação do homem com o meio ambiente 
é muito complexa, envolvendo fatores desconhecidos ou que podem ter se modificado no momento em que 
desencadeia a ação. Assim sendo, os métodos de intervenção tendem a ser aprimorados ou substituídos na medida em 
que novos conhecimentos são aprovados, seja por descobertas científicas, seja pela observação sistemática do 
comportamento dos agravos e/ou procedimentos de prevenção e controle estabelecidos. A evolução desse 
conhecimento contribui para a modificação de conceitos e de formas organizacionais dos serviços de saúde, na busca 
contínua do aprimoramento. Tal conhecimento é útil, seja para formulação de uma estratégia adequada e eficaz para 
prevenção, controle ou erradicação de doenças, como para os gestores e planejadores em saúde na definição de 
políticas e organização dos serviços de saúde, tendo por base as reais necessidades de saúde da população. O Projeto 
oportuniza aos discentes de enfermagem a vivência do trabalho no sistema de vigilância epidemiológica na rede de 
serviços de Ilhéus, Itabuna e da 7ª Diretoria Regional de Saúde. 
 
Objetivo: Oportunizar os discentes de enfermagem a vivenciar o processo de trabalho no sistema de vigilância 
epidemiológica na rede de serviços de Ilhéus, Itabuna e da 7ª Diretoria Regional de Saúde. 
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