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A lei n° 8.080 define a Vigilância Epidemiológica

como o conjunto de ações que proporcionam o

conhecimento e a detecção de mudanças nos

fatores determinantes e condicionantes da saúde

individual e coletiva, com a finalidade de

recomendar e adotar as medidas de prevenção e

controle das doenças transmissíveis e não

transmissíveis e agravos a saúde.

Em conformidade com o art. 8 da lei n° 6259, de

30 de Outubro de 1975,a notificação compulsória

tornou-se obrigatória a médicos e outros

profissionais de saúde, ou responsáveis pelos

serviços públicos e privados de saúde que

prestam assistência a pacientes. A lista nacional

de notificação compulsória de doenças e agravos

e eventos de saúde públicos em todo o território

nacional, foi atualizada em 2022, pela portaria

GM/MS n°1.102, de 13 de Maio de 2022.

No Hospital Estadual de Urgências Governador

Otávio Lage de Siqueira (Hugol), uma unidade da

Secretaria Estadual de Saúde (SES) a notificação

segue o fluxo de compartilhamento via sistema

MV-pep ou meio físico, entre as equipes

assistenciais, equipe laboratório e equipe banco

de sangue com o setor de Epidemiologia.

 

Introdução

Para fins de medidas de intervenção pertinentes, a
notificação constitui ferramenta para planejamento
de ações de prevenção, controle, redução e
erradicação de muitas doenças e agravos. O setor
de Vigilância Epidemiológica Hospitalar auxilia com
a coleta, análise, investigação dos dados essenciais
e fornece as informações para os órgãos
competentes.

Qual a importância da notificação?

2



Doença ou Agravo
 

Doença ou Agravo
 

Acidente de trabalho com exposição a
Material Biológico

Acidente de trabalho : Grave, fatal e em
crianças e Adolescentes

Acidente por animal peçonhento
Acidente por animal potencialmente

transmissor da raiva

Botulismo Cólera

Dengue- Casos Dengue- óbitos

Difteria Doença de Chagas Aguda

Doença de Chagas Crônica Doença de Creutzfeldt-Jacob ( DCJ)

Doença Meningocócica e outras
meningites

Doença aguda pelo vírus Zika
 

Doença aguda pelo vírus Zika em gestante
Óbito por suspeita de doença pelo vírus

Zika

Síndrome congênita associada à infecção
pelo vírus Zika

Eventos adversos graves ou óbitos pós
vacinação

Febre Amarela Febre de Chikungunya

Algumas doenças e agravos de
notificação compulsória, presentes

na lista Nacional de Notificação

3



Doença ou Agravo
 

Doença ou Agravo
 

Febre de Chikungunya em áreas sem
transmissão

Óbito com suspeita de Febre de
Chikungunya

Febre Maculosa e outras Riquetisioses Hepatites Virais

HIV/AIDS- Infecção pelo vírus da
Imunodeficiência Humana ou Síndrome da

Imunodeficiência Adquirida.

Infecção pelo HIV em gestante, parturiente
ou puérpera e criança exposta ao risco de

transmissão vertical do HIV.

Infecção humana produzida por novo
subtipo viral

Intoxicação Exógena( por substâncias
químicas, incluindo agrotóxicos, gases

tóxicos e metais pesados)

Leishmaniose Tegumentar Americana Leishmaniose Visceral

Leptospirose Monkeypox

Óbito: Infantil e/ou Materno Poliomelite por Poliovírus selvagem

Raiva Humana Síndrome da Rubéola Congênita

Síndrome da Paralisia Flácida Aguda
Síndrome Inflamatória Multissistêmica em
Adultos ( SIM-A) associada à COVID-19

Síndrome Inflamatória Multissistêmica
Pediátrica (SIM-P) associada à COVID-19

Síndrome Respiratória Aguda Grave
(SRAG) associada a Coronavírus :

SARSCoV ; MERS-CoV ; SARS-CoV-2

Síndrome Gripal suspeita de COVID-19 Tétano : Acidental e/ ou Neonatal

Toxoplasmose gestacional ou congênita Tuberculose

Varicela- Caso grave internado ou óbito Violência doméstico e/ou outras violências

Violência sexual e tentativa de suicídio  
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Dos casos notificados entre os meses de julho a setembro 52% são

do sexo masculino 48% são do sexo feminino, com faixa etária

variando de 0 à 80 anos de idade.

Gráfico 1. Distribuição de casos notificados

Atualização das notificações de
doenças e Agravos no Hugol

Gráfico 2. Distribuição de casos notificados  

segundo a faixa etária e o sexo.

Feminino Masculino
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0,57%
Percentual de pacientes

atendidos com suspeita 

de covid -19

Ainda vivemos os impactos da COVID-19 . Porém, após o pico da

onda pandêmica, observa-se um número menor de notificações de

pacientes suspeitos e/ou com diagnóstico positivo para COVID-19, e

um melhora contínua dos indicadores com o avanço da cobertura

vacinal na população.

Covid-19

37,40%
Percentual de pacientes testados

que tiveram diagnóstico

confirmado para Covid-19

29,92%
Taxa de letalidade dos casos

positivos de  Covid -19
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Gráfico 3. Comparativo mensal de casos atendidos com

suspeita de Covid -19

 

Gráfico 4. Comparativo mensal de casos com diagnóstico

positivo para Covid -19

 

Gráfico 5. Comparativo mensal da taxa de letalidade dos

casos com diagnóstico positivo para Covid -19

 



O Serviço de Epidemiologia do Hugol, entre julho e setembro,

iniciou o trabalho in loco de reciclagem de divulgação do Setor de

Epidemiologia e a importância das notificações das doenças e

agravos nas áreas assistenciais. Uma treinamento alinhado com a

chefia imediata de cada departamento para uma continuidade e

melhor adesão das equipes na realização das notificações. 

Ações e monitoramentos
desenvolvidos 

 

Busca Ativa In Loco nas unidades
UTI - Queimados Noturno

UTI G - Pediátrica Noturno Urgência e Emergência

Enfermaria Pediátrica - Diurno Orientações Monkeypox 
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Lista Nacional de Notificação

Compulsória: Portaria de Consolidação

nº 04, de 28 de setembro de 2017,

Anexo V, Anexo 1 - Modificada pela

PORTARIA GM/MS Nº 3.418, DE 31 DE

AGOSTO DE 2022

Portaria GM/MS N° 1.694 , de 23 de

Julho de 2021, Institui a Rede Nacional

de Vigilância Epidemiológica Hospitalar

(Renaveh).

Lei n° 80.80 , de 19 de Setembro de

1990,Dispõe sobre as condições para

promoção, proteção e recuperação da

saúde, a organização e o

funcionamento dos serviços

correspondentes e dá outras

providências.
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