
PET DENGUE-VIGILÂNCIA – Contribuições para a formação profissional 
dos acadêmicos na área da Saúde. 

 
Nardi, Alane; Lucena, Ana C; Vidal, Elisiane; Battisti, Franciele; Brum, Manoela; 
Koncimal, Priscila; Buchs, Vitória; Souza, Wagner; Friedrich, Adriane L.; Weber, 
Maria A.; Pereira, Ricardo R. 
 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – Área da Saúde - Av. 
Ipiranga, 6681 - Partenon - Porto Alegre/RS - CEP: 90619-900 
 
 
Resumo 
O presente relato objetiva demonstrar as contribuições iniciais que a inserção no 
projeto PET Vigilância Dengue esta promovendo para a formação profissional dos 
acadêmicos bolsistas dos cursos da Saúde da PUCRS. O projeto de pesquisa tem 
como objetivo compreender as ações de promoção e prevenção da saúde relacionadas 
ao agravo Dengue. A primeira etapa do projeto consiste no conhecimento dos 
territórios da região Leste/Nordeste de Porto Alegre, local inicial do projeto, e ações 
dos agentes comunitários de saúde paralelamente ao conhecimento das ações 
realizadas na Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde (CGVS) e o fluxo de 
informações entre a CGVS e os serviços de saúde da região. Até o presente momento 
os bolsistas acompanharam os agentes comunitários de saúde  (ACS) e os agentes de 
combate a endemias (ACE) o que permitiu observar e aprender sobre a suas rotinas, 
as visitas domiciliares, inspeção de armadilhas para monitoramento do vetor da 
dengue, ações de fiscalização, acompanhar e compreender o fluxo de notificação da 
Dengue e o SINAN. Foi possível também realizar a apropriação dos territórios e suas 
microáreas com a identificação das áreas de vulnerabilidade. As visitas semanais 
permitiram conhecer as estruturas e a rotina das ESFs. Na CGVS os bolsistas 
entraram em contato com o sistema de monitoramento inteligente da dengue 
MIDengue e puderam compreender as análises laboratoriais como parte do processo 
de controle vetorial.  
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