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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 053/CT/2019 

 

Assunto: Notificação Compulsória. 

Palavras-chave: Notificação Compulsória; Vigilância Epidemiológica; Enfermagem. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Gostaria de saber se nos casos de doenças de notificação compulsória, onde há necessidade de 

coletar material do paciente internado, de quem é a atribuição de realizar a coleta? Do 

profissional de Enfermagem do hospital ou da vigilância? O paciente está sendo assistido pelo 

hospital, então como o profissional da vigilância pode se respaldar?  

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

O Guia de Vigilância Epidemiológica do Ministério da Saúde descreve que a 

informação para a vigilância epidemiológica destina-se à tomada de decisões informação para 

a ação. A principal fonte de dados é a notificação, ou seja, a comunicação de determinada 

ocorrência ou agravo à saúde, feita à autoridade sanitária por profissionais de saúde ou 

qualquer cidadão, para fins de adoção de medidas de intervenção pertinentes (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2005). 

As notificações devem ser realizadas por todos os profissionais de saúde, devendo 

o Enfermeiro tomar ciência imediatamente quando realizada por outro profissional. Em caso 

da existência da CCIH na instituição, esta deverá ser comunicada via notificação imediata 

para o devido acompanhamento do caso, o estabelecimento de protocolos e o contato com a 

Vigilância Epidemiológica (COREN/SP, 2014). 

O Conselho Federal de Enfermagem divulgou matéria sobre esta questão, 

conforme abaixo: [...] Caso suspeito de doenças ou agravo deve ser notificado pelo 

profissional. Apesar de todo avanço verificado nos últimos anos no que diz respeito ao 

controle de doenças e à assistência prestada à população, o Brasil ainda enfrenta endemias que 

levam à morte e desafiam autoridades e profissionais de saúde. Por isso, a simples suspeita de 
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doenças como malária, meningite, rotavírus, dengue e as demais classificadas como Doenças 

de Notificação Compulsória, precisam ser notificadas rapidamente para que a Vigilância 

Epidemiológica possa adotar as ações necessárias e, assim, evitar a propagação de casos e 

consequentes óbitos. A notificação tem que ser feita pelo profissional que atendeu o paciente. 

Essa obrigatoriedade está prevista na Portaria do Ministério da Saúde nº 104/2011 que, em 

seu artigo 7º, estabelece o seguinte: "A notificação compulsória é obrigatória a todos os 

profissionais de saúde: Médicos, Enfermeiros, Odontólogos, Médicos Veterinários, Biólogos, 

Biomédicos, Farmacêuticos e outros no exercício da profissão, bem como os responsáveis por 

organizações e estabelecimentos públicos e particulares de saúde e de ensino, em 

conformidade com os arts. 7º e 8º, da Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975". A Enfermeira 

Gilsa Pimenta Rodrigues, gerente do setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria 

Estadual de Saúde e conselheira do COREN/ES, destaca que "O profissional de saúde tem o 

papel grandioso do notificador. Isso inclui os Auxiliares e Técnicos de Enfermagem. As 

doenças de notificação compulsória são classificadas justamente pela necessidade de alguma 

ação de vigilância a curto, médio ou longo prazo. Daí a importância da notificação rápida, 

mesmo quando ainda é uma suspeita". Gilsa ressalta ainda como deve ser o fluxo da 

notificação. "Todos os serviços devem notificar o núcleo local, se existir, os núcleos ou 

serviços notificam as vigilâncias epidemiológicas municipais que inserem as informações nos 

bancos de dados específicos e encaminham 'lotes' à esfera Estadual, que por sua vez comunica 

à nacional. Ou seja, todos, em cada nível de atuação, participam em algum momento da 

notificação, investigação, ação de controle da doença ou agravo em um domicílio, território, 

Região, Município e Estado. [...] (COFEN, 2012)  

Lembramos ainda que no caso de violência e acidente, a ficha de notificação 

(SIVVA) de casos suspeitos ou confirmados deve ser preenchida por todos os profissionais de 

saúde quando o(a) atendido(a) apresentar sinais ou sintomas ou relatar situação de violência 

ou acidente. Entretanto, nestes casos, existem campos específicos que são da competência 

Médica, tais como a caracterização da lesão e o diagnóstico da lesão (COREN/SP, 2014). 

De acordo com a Lei nº 7.498/1986, regulamentada pelo Decreto nº 94.406/1987: 

Art. 11. O Enfermeiro exerce todas as atividades de Enfermagem, cabendo-lhe: I – 

privativamente: [...] i) consulta de Enfermagem; j) prescrição da assistência de Enfermagem; 
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l) cuidados diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco de vida; m) cuidados de 

Enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e 

capacidade de tomar decisões imediatas; II – como integrante da equipe de saúde: [...] e) 

prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral; 

f) prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a 

assistência de Enfermagem. 

Art. 12 – O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo 

orientação e acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e participação no 

planejamento da assistência de Enfermagem, cabendo-lhe especialmente: § 1º Participar da 

programação da assistência de Enfermagem; § 2º Executar ações assistenciais de 

Enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, observado o disposto no Parágrafo único do 

Art. 11 desta Lei; § 3º Participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em 

grau auxiliar; § 4º Participar da equipe de saúde. 

Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução 

COFEN nº 0564/2017, que diz:  

(Direitos) Art. 22 Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua 

competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à 

pessoa, à família e à coletividade. 

(Deveres) Art. 45 Prestar assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes 

de imperícia, negligência ou imprudência. 

(Proibições) Art. 62 Executar atividades que não sejam de sua competência 

técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à 

família e à coletividade. 

Segundo a Orientação Fundamentada nº 103/2014 do COREN/SP, o qual em sua 

conclusão refere: “Concluímos, portanto, que todos os profissionais de Enfermagem devem 

realizar o preenchimento das notificações compulsórias sejam elas de doenças, agravos, 

acidentes de trabalho grave e fatal, violência e demais acidentes e quando realizadas por 

Auxiliares e Técnicos, estes devem comunicar imediatamente o Enfermeiro para que 

providências cabíveis a cada caso sejam tomadas, assim como o contato com a Vigilância 
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Epidemiológica, CCIH se houver e com a Autoridade Policial nos casos de violência e 

acidentes.”. 

O Parecer Técnico nº 013/2014 do COREN/SP, que em sua conclusão refere: “[...] 

O preenchimento da Ficha de Notificação pode ser realizado por qualquer profissional de 

saúde, dentre eles, Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem com dados obtidos por 

meio de entrevistas e documentos disponíveis (prontuário, resultados de exames laboratoriais, 

entre outros). [...]”. 

Considerando o exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina 

conclui que todos os profissionais envolvidos no cuidado são responsáveis pela notificação de 

suspeita ou casos confirmados das doenças de notificação compulsória, esteja o paciente em 

âmbito hospitalar ou não. Nos casos em que há necessidade de coleta de material, esta pode 

ser realizada pelos profissionais do hospital, se estes estiverem devidamente capacitados, caso 

não estejam, os profissionais da vigilância farão a coleta conforme preconizado. Salienta-se a 

importância de POPs e Protocolos institucionais que fundamentem e instrumentalizem para a 

prática segura dos procedimentos, além de definirem a responsabilidade de cada profissional 

no processo de notificação e coleta de material quando necessário.  

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 19 de julho de 2019. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 22/07/2019. 
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