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NOTIFICAÇÃO 

É a COMUNICAÇÃO da ocorrência de determinada doença ou 
agravo à saúde, feita a autoridade sanitária por profissionais de 
saúde ou qualquer cidadão para fins de adoção de medidas de 
intervenção; 

 

Deve ser realizado o registro das informações em formulários 
específicos. 
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NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA 

Compete: 

Art3º - é obrigatória para os médicos, outros profissionais de 
saúde, ou responsáveis por serviços públicos ou privados de 
saúde, que prestam assistência ao paciente; 

 

As instituições de saúde, sejam públicas, privadas ou 
filantrópicas, serviços de hemoterapia, unidades laboratoriais e 
instituições de pesquisa, instituições de ensino, e cidadãos. 
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Notificação Compulsória 

Sua inobservância é considerada infração 

as normas sanitárias brasileiras, 

pressupondo penalidades que vão desde 

uma simples advertência, até multas, 

previstas no Decreto Lei n°785,de 1969. 
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Quem deve notificar? 
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Médicos, profissionais de saúde ou responsáveis pelos 
estabelecimentos de saúde, públicos ou privados 

 MUNICÍPIO que gerou o atendimento; 

 

 

Portaria 104, de 25 de janeiro 2011. 

Portaria 1.271, de 6 de junho de 2014. 

Portaria 204, de 17 de fevereiro 2016. 
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Quando se deve notificar? 
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  IMEDIATA = 24 h 

Em 24h a partir do CONHECIMENTO do agravo; 

Ex: tentativa de suicídio, acidente de trabalho grave ou fatal ou 
em crianças, SARAMPO e outros; 

 Através do meio de comunicação mais rápido; 

Após, preencher ficha de investigação para informar do SINAN. 
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SEMANAL - POSITIVA 

 Em até 7 dias a partir do CONHECIMENTO do agravo; 

 

 Informado na ficha de Notificação/Investigação Compulsória 
do SINAN; 

Ex: Hanseníase, Tuberculose, hepatites virais e outros. 
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SEMANAL - NEGATIVA 

 Comunicação semanal realizada pelo 
estabelecimento de saúde; 

 

 Quando não houve nenhum dos agravos de 
notificação compulsória; 

 

 Demonstra que a vigilância no estabelecimento está 
ativa. 
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Por que notificar??? 
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 Proporcionar visibilidade ao problema; 

 Realizar um diagnóstico da realidade; 

 Contribuir para a formulação de políticas públicas; 

Construir indicadores de saúde. 
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PORTARIA NOTIFICAÇÃO 2/2017 

Define a Lista Nacional de Notificação Compulsória 
de doenças, agravos e eventos de saúde 
pública nos serviços de saúde públicos e privados 
em todo o território nacional, nos termos do 
anexo, e dá outras providências. 

(Portaria 204/2016.) 
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FICHA DE NOTIFICAÇÃO  
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SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
 

 Sistema Nacional de Agravos (SINAN): TENTATIVAS; 

  Fichas de Violência e Intoxicação Exógena. 

 

 Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM): Óbitos 

 Declarações de Óbitos – Dos 

 

 TABWIN - RELATÓRIOS 
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Evanúsia de Lima 
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