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Resumo: Notificação compulsória é um registro que obriga e universaliza as 

notificações de doenças e agravos, visando o rápido controle de eventos que 

requerem pronta intervenção. Para alimentar o Sistema de Informação de 

Agravos de Notificação (SINAN), criou-se uma Lista de Doenças de Notificação 

Compulsória (LDNC) cujas doenças são selecionadas através de determinados 

critérios como: magnitude, potencial de disseminação, transcendência, 

vulnerabilidade, disponibilidade de medidas de controle e compromisso 

internacional com programas de erradicação. O intuito da vigilância 

epidemiológica em âmbito hospitalar é detectar e investigar doenças de 

notificação compulsória atendidas em hospital. O objetivo deste estudo foi avaliar 

os principais agravos de notificação compulsória registrados em um hospital da 

região do Cariri. Para a realização do trabalho foram coletados dados, do 

primeiro semestre dos anos 2017 e 2018, do núcleo de epidemiologia de um 

hospital da região do Cariri, sendo estes, plotados no programa Excel 2013 onde 

foram tabelados, montados em gráficos e analisados. Os agravos notificados 

foram: acidentes com animais peçonhentos, acidentes de trabalho, atendimento 

antirrábico, criança exposta ao HIV, dengue, doenças priônicas, gestante com 

HIV, hanseníase, hepatites virais, HIV, intoxicação exógena, leishmaniose 

tegumentar e visceral; leptospirose, meningite, óbito fetal, infantil e materno; 

sífilis congênita, sífilis em gestante, tétano acidental, tuberculose, violência 

doméstica e outras; coqueluche, rubéola, varicela, gonorreia, sarampo, sífilis, 

toxoplasmose, citomegalovírus, esquistossomose, chagas, óbito de mulher em 

idade fértil, HPV/HERPES, lesão por esforço repetido, chikungunya e zika. No 

primeiro semestre do ano de 2017 foram notificados 1265 casos dentre as quais 

801 foram de notificações sobre arboviroses, no ano de 2018 houveram 623 

notificações, sendo 106 referente às arboviroses. O maior número de 

notificações de arboviroses pode estar relacionado ao período chuvoso do cariri, 

que ocorre no primeiro semestre. Pôde-se notar uma baixa no número de 

notificações de arboviroses no primeiro semestre de 2018 em relação ao mesmo 

período de 2017, supõe-se que isso se deve a intensificação das ações voltadas 

para o controle do vetor, como os mutirões realizados pela secretaria de saúde, 

ações nas escolas etc. Através desse estudo se pode concluir que por meio das 
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notificações compulsórias é possível identificar quais agravos estão em 

evidencia sabendo assim quais necessitam de um plano de intervenção. 
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