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RESUMO 

 

 

Trata-se de um estudo descritivo exploratório com abordagem quantitativa, com objetivo de 

verificar o conhecimento dos enfermeiros sobre as ações de vigilância epidemiológica no 

Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), no Município de Natal, Estado do Rio Grande 

do Norte. O estudo foi desenvolvido com 63 enfermeiros do referido hospital e os dados 

foram coletados através de um questionário. Todos os dados foram analisados através de 

estatística descritiva. Os resultados foram organizados e discutidos em quatro seções: 

conhecimento dos enfermeiros sobre vigilância epidemiológica hospitalar; procedimentos do 

profissional enfermeiro mediante as doenças de notificação compulsória; dificuldades dos 

enfermeiros para registrar as doenças de notificação compulsória e as sugestões de estratégias 

para articular o serviço de vigilância epidemiológica com as práticas assistenciais dos 

enfermeiros. Os resultados mostraram que 55,55% dos enfermeiros conhecem a principal ação 

de vigilância epidemiológica, a notificação compulsória de doença, e que 42,86% notificaram 

ao Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, enquanto 57,14% não destinaram as informações 

para esse serviço. A maior parte dos enfermeiros revelou dificuldades para realizar notificação 

por desconhecerem o fluxo de notificação; pelo serviço de vigilância não funcionar 24 horas e 

por indefinição diagnóstica das doenças. As sugestões de estratégias para melhorar a 

qualidade da informação epidemiológica estão voltadas para capacitação do enfermeiro em 

vigilância epidemiológica hospitalar; trabalho em parceria com o núcleo de vigilância; 

divulgação das informações sobre vigilância e realização de busca ativa diária. Concluí-se que 

a maioria dos enfermeiros não notifica ao Núcleo de Vigilância as Doenças de Notificação 

Compulsória e não se percebe a incorporação dos valores da integralidade entre a VE 

hospitalar com todos os enfermeiros, posto que este princípio norteia ações dos serviços de 

saúde fundamentadas no diálogo, na escuta, no comprometimento ético,  compartilhamento de 

saberes entre os profissionais dos diversos serviços e respeito quanto ao trabalho dos outros 

profissionais. Assim, a lacuna da integralidade nas ações dos enfermeiros estudados, bem 

como no serviço de VE não mobiliza o potencial desses serviços para mudanças, no sentido 

de realização de práticas voltadas para um modelo de atenção integral que articula ações 

preventivas e curativas, proposto e desejado pelo SUS. Mediante as dificuldades apresentadas 

torna-se importante recomendar processos educativos com estratégia de transformação das 

práticas, além de proposta de ações à luz do princípio da integralidade possibilitando 

respostas ágeis e efetivas, conforme propósito da VE hospitalar mediante as urgências e 

emergências epidemiológicas atuais.  

 

 

Palavras Chave: Vigilância epidemiológica - Hospitais. Vigilância epidemiológica – 

Enfermeiros.  Vigilância epidemiológica - Subnotificação. 
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ABSTRACT 

 

 

This is an exploratory descriptive study with quantitative approach, aiming to verify the 

nurses' knowledge concerning the epidemiological surveillance activities at the Onofre Lopes 

hospital (HUOL), in Natal, Rio Grande do Norte. The study was performed with 63 nurses 

from the hospital and the data were collected through a questionnaire. All data were analyzed 

using descriptive statistics. The results were discussed and organized into four sections: 

nurses' knowledge on hospital epidemiological surveillance; procedures of the professional 

nurse through compulsory notification diseases; difficulties found by nurses to register the 

compulsory notification diseases and suggestions of strategies to joint epidemiological 

surveillance service with the care practices of nurses. The results showed that 55.55% of 

nurses know the main action of epidemiological surveillance, compulsory notification of 

diseases, and that 42.86% reported to the Hospital Epidemiology Center , while 57.14% did 

not allocate the information for this service. Most nurses found it difficult to perform 

notification for not knowing its flow; for the surveillance service does not operate 24 hours 

and for vagueness on diagnostic of disorders. Suggestions of strategies to improve the quality 

of epidemiological information are focused on training of nurses in hospital epidemiological 

surveillance; working in partnership with the surveillance center; diffusion of information on 

surveillance and conducting a daily active search. It comes to conclusion that most nurses 

don't notify the Surveillance Center about Compulsory Notification Diseases and it wasn't 

observed the incorporation of integrality values between the hospital surveillance and all 

nurses, since this principle guides the actions of health services based on dialogue, listening, 

ethical commitment, sharing of knowledge among professionals of various services and 

respect towards other professionals. Therefore, the integrality gap in the actions of the nurses 

studied, as well as in the surveillance service does not mobilize the potential of such services 

to changes in the sense of achievement of practices aimed at a special attention model that 

combines preventive and corrective actions, proposed and desired by SUS. Through the 

difficulties presented, it becomes important to recommend educational processes with strategy 

to transform the conducts, besides proposing actions under the principle of integrality provide 

responses agile and effective, as the purpose of VE hospital emergency care by the current 

epidemic. 

 

 

Keywords: Epidemiological surveillance - Hospitals. Epidemiological surveillance - Nurses. 

Epidemiological surveillance - Underreporting. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

É sabido que as pesquisas têm revelado que todos os países, regiões, estados e 

municípios necessitam de informações confiáveis sobre a saúde de sua população para 

desenvolver a vigilância das doenças. Nos últimos anos, na área de saúde, grandes esforços 

políticos, técnicos e organizacionais das esferas federal, estadual e municipal da gestão do 

Sistema Único de Saúde (SUS) têm sido empreendidos na busca de conhecer, interpretar e 

analisar a situação da saúde da população brasileira. Esses esforços vêm se consolidando, 

dentre outros aspectos, através da própria legislação desse Sistema quando define Vigilância 

Epidemiológica (VE) como: 

 

 
Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção 

de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual 

ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e 

controle das doenças ou agravos. (BRASIL, 1990, p. 12). 

 

  

Para efeito de ação concreta significa a possibilidade de conhecer o comportamento 

epidemiológico das doenças, considerado por Pereira (1995) um indicador insubstituível para 

a provisão de serviços e recursos, seja em termos de pessoal, seja em relação a equipamentos, 

medicamentos e demais insumos usados em atividades de natureza preventiva, diagnóstica, 

terapêutica e de reabilitação. Tanto é que nessa perspectiva o Ministério da Saúde (MS) 

atribui ao conhecimento gerado pelas ações de VE, a oportunidade e efetividade das 

intervenções de saúde (BRASIL, 2005a). 

 A proposta de desenvolvimento dessas ações fortalece a capacidade de resposta a 

velhos e novos desafios operacionais em busca de uma compreensão mais ampliada sobre a 

determinação do processo saúde-doença, concorrendo para que os profissionais de saúde se 

apropriem de uma visão integrada dos problemas pertinentes à área, bem como dos recursos 

necessários aos possíveis enfrentamentos por eles impostos. 

 Coerente com essa visão, o MS vem incentivando Programas de saúde constituídos de 

práticas embasadas em informações epidemiológicas, ante às consideráveis mudanças 

observadas no padrão de morbimortalidade em todo o mundo. Dentre essas mudanças, está o 

surgimento de novas doenças, com elevada velocidade de disseminação e o ressurgimento de 
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outras configuradas como problema de saúde pública, após terem sido controladas no passado 

(BRASIL, 2008). 

 A Norma Operacional Básica (NOB) do SUS 01/96, define dentre outras 

competências, que os municípios realizem a notificação de doenças de notificação 

compulsória, surtos e agravos inusitados, conforme normas federal e estadual e busca ativa
1
 

de casos de notificação obrigatória nas unidades de saúde, inclusive laboratórios, domicílios, 

creches e instituições de ensino, entre outros, existentes em seu território (BRASIL, 1996). 

 Segundo o Guia de VE do MS (BRASIL, 2005a, p. 19) a “notificação é a comunicação 

da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde, feita à autoridade sanitária por 

profissionais de saúde ou qualquer cidadão, para fim de adoção de medidas de intervenção 

pertinentes”. 

 Cumpre ressaltar a obrigatoriedade da notificação de doenças transmissíveis no Brasil, 

definida pela Lei do MS Nº 6.259/75 que estabelece o dever de todos os profissionais de 

saúde no exercício da sua profissão a notificação de casos suspeitos ou comprovados de 

doenças transmissíveis (BRASIL, 1975). 

 A notificação compulsória de doenças tem sido a principal fonte de investigação 

epidemiológica, a partir da qual, na maioria das vezes, se desencadeia o processo informação-

decisão-ação. Quanto à listagem nacional das Doenças de Notificação Compulsória (DNC), o 

MS estabelece sua composição baseado na magnitude, transcendência, vulnerabilidade, 

compromisso internacional de erradicação, eliminação ou controle, epidemias, surtos e 

agravos inusitados (BRASIL, 2006). 

 A realização da notificação de doenças é a prática que possibilita a concretização do 

propósito da VE desencadeando a partir dessa notificação, um ciclo completo de funções 

específicas e inter-complementares, que devem ser desenvolvidas de modo contínuo, para que 

se conheça o comportamento epidemiológico das doenças ou agravos (BRASIL, 2008). Sendo 

assim, a VE apresenta as seguintes funções: 

 

 
Coleta e processamento de dados; análise e interpretação dos dados processados; 

investigação epidemiológica de casos e surtos; recomendação e promoção das 

medidas de controle apropriadas; avaliação da eficácia das medidas adotadas; 

divulgação de informações sobre as investigações, medidas de controle adotadas, 

impacto obtido, formas de prevenção de doenças, dentre outras. (BRASIL, 2008, p. 

18). 

 

                                                           
1
 Atividade desenvolvida pelos profissionais da vigilância epidemiológica “que procura obter as informações 

diretamente onde são geradas, através de consulta a prontuários hospitalares e ambulatoriais ou, em campo, na 

própria comunidade de onde provêm os casos”. (GAZE; PEREZ, 2006, p. 76). 
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 Mediante o valor dessas funções e considerando a acuidade das competências de VE 

do município, destaca-se a necessidade de se obter dados, legítimos e verdadeiros nas 

unidades de saúde (centros, postos de saúde, consultórios, clínicas privadas, hospitais, 

laboratórios, etc.), ou ainda em domicílio, rua ou bairro, fontes de informação das DNC. 

 No ambiente hospitalar, a prática da vigilância epidemiológica, em especial, o registro 

das DNC é desenvolvido pelo NHE, serviço instituído por meio da Portaria MS/GM Nº 

2.529/04, que designa também a criação do Subsistema Nacional de Vigilância 

Epidemiológica (SNVE) em Âmbito Hospitalar e a Rede Nacional de Hospitais de Referência 

para o referido Subsistema. Tal Subsistema é integrado por todo hospital em funcionamento 

no território nacional, independentemente de sua natureza e da existência de relação para a 

prestação de serviços ao SUS (BRASIL, 2005b). 

 Porém, para constituir a Rede de Hospitais de Referência para o SNVE o MS adotou 

critérios para seleção desses hospitais, tais como: os especializados em doenças infecciosas, 

universitários ou de ensino, integrantes da Rede de Referência para a Síndrome Respiratória 

Aguda Grave e Hospitais Sentinela para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), bem como àquela unidade hospitalar estratégica para o Sistema Estadual de 

Saúde (BRASIL, 2005b). 

 As atividades a serem desenvolvidas pelo NHE têm como principal objetivo a 

realização de ações de vigilância epidemiológica de DNC no ambiente hospitalar. Estas 

atividades são de fato atribuições fundamentais, particularmente devido à “crescente 

importância das doenças emergentes e re-emergentes no cenário epidemiológico brasileiro, 

em que se espera que diversos pacientes acometidos por estas enfermidades procurem 

serviços hospitalares e de emergência”. (BRISSE; MEDRONHO, 2005, p. 636). Na medida 

de suas possibilidades, esse Núcleo poderá desenvolver ações de VE relacionadas a outros 

agravos de interesse epidemiológico. 

 Em face do exposto, percebe-se a grande importância dos registros que devem conter 

nos prontuários dos pacientes dessas unidades de saúde, quanto a sua clareza, autenticidade e 

qualidade acerca de casos suspeitos ou confirmados de doença sob vigilância, pois a VE 

desencadeia suas atividades a partir dos dados coletados nesses prontuários, assim como 

através de comunicação verbal dos profissionais de saúde, laboratórios de análises clínicas e 

membros de instituições de ensino. 

 Apesar do caráter compulsório, ético e moral da notificação das DNC, a VE enfrenta o 

problema do subregistro desses agravos, constituindo-se em uma das principais dificuldades 

para essa vigilância. As causas variam desde a pouca sensibilidade e informação dos 
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profissionais de saúde, particularmente dos médicos da rede privada, até mesmo à falta de 

prioridade da notificação das doenças na rede de serviços enquanto atividade básica e 

fundamental da saúde (TEIXEIRA et al., 1998). Para Brisse e Medronho (2005) as razões que 

impedem a notificação espontânea dos profissionais perpassam pela cultura hospitalar que não 

compreende ou valoriza a importância da epidemiologia nesse contexto. 

 Entre as principais causas da falta de informação relativa às DNC apontadas por 

Pereira (1995, p. 466) está a “indiferença resultante da descrença na utilidade do sistema de 

vigilância epidemiológica”. Na maioria das vezes, o notificante que não recebe alguma 

resposta da equipe de VE tende a ficar desestimulado para continuar notificando as doenças 

de que tem conhecimento. É muito comum que a retroalimentação para os notificantes se 

limite aos boletins epidemiológicos divulgados periodicamente, contemplando quadros 

estatísticos, que revelam os casos notificados, suspeitos e confirmados, faixa etária, sexo e 

tempo por semana epidemiológica. 

 Essa reduzida análise na maioria das vezes ainda acontece após algum tempo em que a 

notificação ocorreu, em decorrência dos fluxos definidos nos serviços de saúde, tornando 

pouco viável a tomada de decisão em tempo oportuno. Essa situação apontada por Pereira 

(1995) conduz a um ciclo vicioso de desestímulo dos profissionais de saúde notificantes e 

conseqüentemente, a uma deficiência na qualidade das informações epidemiológicas em 

muitas unidades de saúde.  

 As causas da subnotificação apontadas por Pereira (1995) refletem as práticas e a 

organização da produção de serviços, fruto das transformações que vêm ocorrendo na 

sociedade e determinando um modelo assistencial de saúde, onde os profissionais de saúde 

atendem a uma pluralidade de necessidades, ou seja, demandas de intervenções tecnológicas 

de alta complexidade e especialidade, principalmente em hospitais de atendimento terciário. 

Estas transformações distanciam os profissionais de saúde de práticas delineadas para o foco 

da prevenção de doenças e promoção da saúde. 

 Griep (2003) amplia as contribuições teóricas sobre a subnotificação no contexto 

hospitalar quando evidencia em seu estudo que há dificuldades para operacionalizar as 

funções de VE das DNC nesse ambiente e confirma que a existência ou não das 

subnotificações deva-se às concepções filosóficas intrínsecas dos profissionais de saúde, não 

havendo o compromisso de notificação por parte dos mesmos envolvidos em todas as etapas 

de atendimento ao paciente portador de doença transmissível. 

 Esse contexto de dificuldades para realização de ações de VE pelos profissionais de 

saúde, inerentes à cultura institucional e comportamento dos profissionais revela a dissociação 
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das ações preventivas e assistenciais. Superar práticas dicotomizadas, historicamente  

estruturadas no modelo assistencial centrado na ação curativa, no hospital e no saber 

biomédico é permitir que os profissionais de saúde compreendam novas formas de agir nos 

serviços, desenvolvendo práticas mais articuladas (MATTOS, 2001; ARAÚJO; CARDOSO, 

2008). 

 Ao trazer a articulação de práticas e de serviços como eixo de discussão, Mattos 

(2001) aborda a possibilidade de articular práticas preventivas e curativas a partir do princípio 

da integralidade, compreendido, em um dos seus sentidos como, princípio orientador da 

organização dos serviços, onde os serviços se organizam não somente para dar conta de 

doenças, mas realizar uma busca ampliada com as necessidades de saúde da população 

atendida.  

 Nessa compreensão e anseio de articular práticas assistenciais e preventivas é 

fundamental identificar as influências que contribuem para a pouca integralidade das ações 

desenvolvidas pelos profissionais de saúde, com as ações de VE relativas aos registros das 

DNC. Tal compreensão será abordada nesse estudo com o direcionamento para o profissional 

enfermeiro, visto que esse profissional realiza, no seu dia a dia funções de planejamento, 

organização, direção e controle, apontados por Melo et al. (1996) como funções de destaque 

perante a equipe multiprofissional de saúde. 

 Outro papel desempenhado pelo enfermeiro que o reveste de importância para o 

desenvolvimento de ações integradas de saúde é a capacidade de interagir com os demais 

trabalhadores inseridos no sistema de cuidados em saúde, podendo produzir/reproduzir e/ou 

modificar a dinâmica e modelos de assistência do cuidado nos diferentes espaços de atuação 

(BACKES et al., 2008). 

 Sendo assim, tais considerações sobre o papel do enfermeiro apontam para o 

reconhecimento e valor desse profissional no processo de integralidade entre suas ações 

assistenciais e administrativas com outras propostas de atenção à saúde desenvolvidas nos 

serviços de saúde, sobretudo as ações de VE das DNC. 

 Flória e Nascimento (2006) reforçam essa idéia quando consideram o enfermeiro 

como um elo vital entre pacientes, famílias e o sistema de saúde. Assim, os membros da 

comunidade freqüentemente buscam respostas às suas preocupações e questões de saúde junto 

ao enfermeiro, momento favorável para que esse profissional identifique durante o 

atendimento ao paciente e/ou família, possíveis doenças e/ou agravos de notificação 

compulsória. Possibilitando, nesse sentido, a comunicação desse profissional com os serviços 
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responsáveis pela vigilância das doenças, garantindo a informação para o desencadeamento 

do processo de investigação epidemiológica. 

 Mediante todas as considerações realizadas até o presente momento, surge o interesse 

em compreender as razões que levam o enfermeiro a desenvolver práticas que muitas vezes 

não apontam para a integralidade das ações no que tange as propostas de VE das DNC. Essa  

necessidade de compreensão provém da minha atuação como enfermeira de NHE de um 

Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e vivência 

de dificuldades concernentes à realização das ações de VE das DNC desenvolvidas no 

hospital. 

 Enquanto enfermeira, vivencio juntamente com a equipe que constitui o NHE do 

Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), dificuldades técnicas e operacionais que 

obstaculizam o cumprimento dos registros das DNC no âmbito hospitalar. Essas dificuldades 

se traduzem na falta de informações nos prontuários dos pacientes relativas às DNC e nas 

deficiências de informação dos enfermeiros relativas ao registro dessas doenças. Esses 

empecilhos são vivenciados pela referida equipe constituída por uma enfermeira, duas 

assistentes sociais, uma registradora de câncer e duas bolsistas. 

 Essas falhas são detectadas principalmente durante a realização de busca ativa nas 

enfermarias, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e ambulatório, pois durante essa atividade 

do NHE, constata-se que os enfermeiros pouco comunicam a esse serviço, assim como não 

registram nos prontuários dos pacientes as doenças suspeitas que há dias vêm sendo 

discutidas entre equipe médica e de enfermagem e muitas vezes em processo de finalização de 

diagnóstico. Os enfermeiros estão envolvidos diretamente com os pacientes com suspeita de 

doenças que estão sob vigilância, portanto pertencentes à listagem de DNC, e não estão 

sensibilizados para a realização da notificação. 

 Com base nas observações realizadas quanto às falhas no processo de informação das 

DNC pelos enfermeiros, mediante a obrigatoriedade legal da notificação a todos profissionais 

e incentivo do MS das ações de VE no hospital, pressupõe-se que estes profissionais estariam 

apresentando dificuldades para realização da notificação por lacunas no entendimento quanto 

à importância dessa atividade. Assim, ciente da relevância dessa problemática, torna-se 

necessário saber a forma como os enfermeiros compreendem a VE no ambiente hospitalar, na 

perspectiva de detectar os aspectos relacionados ao entendimento dessa prática.  Para tanto, 

através dessa investigação, busca-se resposta para a seguinte questão de pesquisa:  

 • O enfermeiro que atua no HUOL possui conhecimento acerca das ações de VE 

hospitalar? 
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 Todavia, mediante o relevante problema da subnotificação das DNC no ambiente 

hospitalar, torna-se de fundamental importância conhecer as concepções dos enfermeiros do 

HUOL sobre sua inserção nas ações de VE hospitalar, tendo em vista que esse profissional 

poderia desempenhar um papel importante na redução ou até mesmo eliminação do 

subregistro das referidas doenças, no hospital. 

 Assim, acredita-se que esse estudo apresenta contribuições para uma discussão sobre a 

prática de VE desenvolvida no HUOL, compreendida como de grande potencialidade para 

gerar informações acerca das DNC, possibilitando impactos positivos na qualidade das 

informações sobre as referidas doenças no estado do RN. 

 Outro aspecto relevante da presente pesquisa refere-se a contribuições para uma maior 

reflexão sobre o compromisso ético, legal e moral do enfermeiro do HUOL, no 

desenvolvimento das ações de VE no âmbito hospitalar, considerando que estes enfermeiros 

participam do processo de formação de novos profissionais de saúde bem como no 

desenvolvimento de pesquisas em saúde. 

 O presente estudo proporcionará ainda um diagnóstico sobre o conhecimento das 

ações de VE dos enfermeiros do HUOL, possibilitando a identificação de possíveis lacunas 

existentes nessa área de conhecimento, permitindo assim, a indicação de uma proposta viável 

para o desenvolvimento de um trabalho de educação em saúde, através de oficinas de 

educação permanente. 
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2  OBJETIVOS 

 

  

• Verificar o conhecimento dos enfermeiros sobre as ações da VE hospitalar. 

 • Avaliar os procedimentos do profissional enfermeiro mediante o atendimento às 

DNC. 

 • Identificar as dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros para registrar as DNC. 

• Identificar as sugestões dos enfermeiros para articular o serviço de VE com as 

práticas assistenciais dos enfermeiros. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

 Nesta seção, serão discutidas as concepções da VE, considerando seu contexto 

histórico, conceitual e legal, bem como sua importância e visibilidade no cenário atual das 

doenças sob vigilância. Serão abordadas também as ações desenvolvidas pelo NHE, 

compreendidas nesse estudo como de grande relevância para a construção do perfil 

epidemiológico das DNC no âmbito hospitalar, gerando informações que integram o nível 

decisório de gestão. 

 Outra abordagem fundamental considerada nessa seção é a discussão teórica sobre o 

princípio da integralidade, como orientador da organização do serviço de VE e ações 

assistenciais do enfermeiro, compreendendo o enfermeiro enquanto articulador entre equipe e 

serviço de saúde. 

 

  

3.1 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

 

3.1.1 Aspectos Históricos, Conceituais e Legais. 

 

 

 Etimologicamente, o termo vigilância, originado de vigilare, do latim, indica algo ou 

alguém a quem se pretende observar atentamente. Ações de vigilância apresentam 

antecedentes históricos nos métodos de quarentena baseadas em observação empírica da 

propagação de doenças à comunidade. Seu conceito limitava-se às medidas de combate às 

doenças, com ações de controle voltadas para os indivíduos doentes (WALDMAN, 1991). 

 A exemplo disso pode-se mencionar a pandemia de peste no século XIV, onde foi 

estabelecida a quarentena em alguns países da Europa, como medida para tentar diminuir a 

propagação da doença. Em Ragusa e em Veneza, qualquer navio suspeito de conter casos 

dessa moléstia deveria ancorar num local isolado e ficar quarenta dias sem comunicação com 

a terra (CARVALHO;WERNECK, 1998). Esse exemplo demonstra que as ações de controle 

das doenças, se organizavam de forma empírica e rudimentar e sem o conhecimento dos 

modos de transmissão das mesmas além de desconhecimento também de suas características 

de distribuição na população. 
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 Com a descoberta dos microorganismos no século XIX, mudanças ocorreram na forma 

de controlar as doenças. Adotavam-se medidas voltadas para identificação das cadeias de 

transmissão de doenças em vez de isolar o doente. Assim, cada doença passava, então, a ter 

medidas próprias de controle, pois os estudos descreviam a distribuição desigual das doenças 

de acordo com características sociais e demográficas (CARVALHO; WERNECK, 1998). 

 Já no século XX, o avanço da bacteriologia e a descoberta de ciclos de algumas 

doenças infecciosas e parasitárias permitiram que as atividades de prevenção e controle de 

doenças fossem desenvolvidas com bases científicas modernas (COSTA, 1985). Na década de 

50, o termo vigilância é cada vez mais utilizado para denominar o acompanhamento 

sistemático de doenças na comunidade, com a finalidade de estabelecer de forma rápida as 

medidas de controle (CARVALHO; WERNECK, 1998). 

 As intervenções de vigilância se constituíam na organização de grandes campanhas 

sanitárias e visavam o controle de doenças que comprometiam a atividade econômica. O 

exemplo disso pode-se inferir através das campanhas de febre amarela, peste e varíola. Essas 

campanhas pretendiam de forma operacional buscar a existência de casos de doenças que no 

momento considerava-se alvo das ações de controle (TEIXEIRA; RISI JUNIOR; COSTA, 

2003). 

 O termo Vigilância apresenta sua consolidação internacional e uma maior abrangência 

de seu conceito na primeira metade da década de 1960. Segundo Waldman (1998) o sentido 

amplo dessa conceituação deve-se a Langmuir e a Raska, considerados mentores do 

desenvolvimento da vigilância como instrumento de saúde pública.  

 Raska utilizou o termo Vigilância Epidemiológica em 1964, quando atuava no 

Instituto de Epidemiologia e Microbiologia de Praga, onde era responsável pelo 

desenvolvimento de programas nacionais de vigilância de doenças (CARVALHO; 

WERNECK, 1998). Nesse contexto a vigilância adquire o qualificativo epidemiológica e 

passa a ser designada internacionalmente e consagrada com a criação da Unidade de 

Vigilância Epidemiológica da Divisão de Doenças Transmissíveis da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) em 1965 (WALDMAN, 1998). 

 A conceituação internacional da VE na década de 1960 apresenta-se de forma 

abrangente, explicitando seus propósitos, funções, atividades, sistemas e modalidades 

operacionais, definida como 

 

 
o conjunto de atividades que permite reunir a informação indispensável para 

conhecer, a qualquer momento, o comportamento ou história natural das doenças, 
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bem como detectar ou prever alterações de seus fatores condicionantes, com a 

finalidade de recomendar oportunamente, sobre bases firmes, as medidas indicadas e 

eficientes que levam à prevenção e ao controle de determinadas doenças. (BRASIL, 

2002, p. 11).  

 

 

 Hammann e Laguardia (2000) comentam que Langmuir foi cuidadoso ao distinguir a 

VE tanto das ações diretas de controle, que deveriam ficar sob responsabilidade das 

autoridades locais de saúde, quanto dos estudos epidemiológicos, apesar de reconhecer a 

importância da interface entre as três atividades. Os autores enfatizam ainda a crítica de 

Langmuir sobre o aspecto epidemiológico atribuído à vigilância, quando se utiliza o termo 

"vigilância" como sinônimo de "epidemiologia", pois as atividades relacionadas à pesquisa 

não deveriam ser atribuídas à vigilância. 

 No contexto de reconhecimento de informação sobre o comportamento de doenças 

para adoção de medidas de prevenção e controle, a vigilância se consolida em todo o mundo e 

através de campanhas de erradicação de doenças se solidifica internacionalmente, a exemplo 

disso pode-se mencionar a Campanha de Erradicação da Varíola (CEV) nas décadas de 1960 

e 1970, que auxilia o aprimoramento e incorporação das atividades de VE aos programas de 

controle de doenças transmissíveis no mundo. Para Teixeira, Risi Junior e Costa (2003) a 

CEV foi o marco institucional para as ações de vigilância epidemiológica no Brasil, 

fomentando e apoiando a organização de unidades de VE na estrutura das secretarias 

estaduais de saúde. Essas secretarias organizavam e coordenavam um sistema de notificação 

semanal de doenças, baseado na rede de unidades permanentes de saúde (BRASIL, 2002). 

 Em 1975, por designação da 5ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), o MS instituiu 

o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (BRASIL, 2006). Algumas motivações 

naquele momento impulsionaram essa criação, como as epidemias; a resolução adotada na 

Assembléia Mundial de Saúde de 1968, que se recomendava aos estados membros da OMS a 

estruturação de sistemas de VE e a experiência exitosa alcançada na erradicação da varíola 

fundamentada na proposta de Langmuir, mencionadas anteriormente (SILVA JÚNIOR, 

2004). 

 A criação do Sistema Nacional de VE também pretendia superar a escassez de 

integralidade das ações desenvolvidas por tais campanhas e programas. Pois, segundo Paim 

(2003) os programas especiais de saúde pública por apresentarem caráter mais permanente 

que as campanhas, algumas vezes promoviam conflitos na ponta do sistema (centros de saúde, 

hospitais e laboratórios), pela sua gestão vertical, dispondo usualmente de uma administração 
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única, impedindo ações integradas entre os tais programas, as campanhas de imunização e as 

atividades de vigilância epidemiológica. 

 A compatibilização dessas questões é defendida através da Lei Federal Nº 6.259/75 

regulamentada pelo Decreto Nº. 73.321/76. A referida Lei dispõe sobre a organização das 

ações de VE; sobre o Programa Nacional de Imunizações e estabelece normas relativas à 

notificação compulsória de doenças, tornando obrigatória a médicos e outros profissionais de 

saúde e ensino, a notificação dos casos suspeitos ou confirmados de determinadas doenças 

que passaram a constar de uma Lista Nacional de Doenças e Agravos de Notificação 

Compulsória (BRASIL, 2005a). 

 Assim, as doenças listadas devem corresponder àquelas que podem implicar em 

medidas de isolamento ou quarentena, de acordo com o Regulamento Sanitário Internacional, 

além das doenças constantes de relação elaborada pelo MS, para cada Unidade da Federação, 

a ser atualizada periodicamente e os agravos inusitados à saúde (BRASIL, 1975). 

 Esses critérios estabelecidos devem-se à diversidade, complexidade e dimensão 

continental do Brasil, que tornam pouco realista a existência de uma única lista de doenças 

para todo o seu território nacional, mesmo considerando as diferenças regionais, através da 

delimitação de áreas de obrigatoriedade de notificações de acordo com o conhecimento 

epidemiológico vigente. Todavia, é importante a criação de uma lista mínima nacional que 

inclua as doenças cujas informações sejam de interesse para o país (TEIXEIRA et al., 1998). 

 Após a regulamentação da Lei Nº 6.259/75 fica determinado que a ação de VE deve 

compreender todas as informações, investigações e levantamentos necessários à programação 

e à avaliação das medidas de controle de doenças e de situações de agravos à saúde da 

população brasileira. Tais ações deverão ser efetuadas pelo conjunto dos serviços de saúde, 

públicos e privados, devidamente habilitados para tal fim (BRASIL, 1975). 

 Vale ressaltar, que a referida Lei atribui responsabilidades para com o Sistema 

Nacional de VE somente ao MS e às Secretarias Estaduais de Saúde, excluindo a gestão 

municipal. Tal instância limitava-se à mera administração de alguns serviços de assistência à 

saúde. 

 Toda evolução do Sistema Nacional de VE acontece mediante ações voltadas para as 

doenças contagiosas agudas, com alto poder de causar disseminação e epidemia, pois as 

doenças transmissíveis eram consideradas os principais problemas de saúde pública do país. 

No entanto, a crescente complexidade organizacional e programática do setor saúde gerou 

agregação progressiva de novas doenças ao sistema nacional de saúde, revelando uma série de 

novos problemas que necessitam ser enfrentados. Carvalho e Werneck (1998) destacam que 
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as doenças crônico-degenerativas, os acidentes e violências tornaram-se epidemias nas 

grandes cidades e aparecem como principal causa de morte na população mais jovem. 

 Para o enfrentamento desse novo contexto é necessária, portanto, a ampliação das 

ações de VE e seus conceitos, de maneira a incluir também o controle de doenças não 

transmissíveis, descentralizando suas ações e atuando conforme as prioridades do nível local, 

com maior controle e agilidade na aplicação de suas ações. Surgem então na década de 1980 

discussões e decisões sobre as formas de organização da VE no âmbito das políticas de saúde 

do Brasil. 

 Nesse contexto das necessidades de mudanças no setor da saúde, ocorre em 1986, a 

VIII Conferência Nacional de Saúde considerada um dos eventos mais importantes das 

últimas décadas do século XX, do ponto de vista político-sanitário. Nesse evento evidencia-se 

a necessidade de modificações que transcendem os limites de uma reforma administrativa e 

financeira, exigindo-se uma reformulação mais profunda, ampliando-se o próprio conceito de 

saúde e sua correspondente ação institucional. Nesse sentido, se discute a legislação no 

tocante às ações efetivas de promoção, proteção e recuperação da saúde, constituindo-se no 

que se está convencionado chamar a Reforma Sanitária (CONFERÊNCIA NACIONAL DE 

SAÚDE, 1986). 

 O relatório final da VIII CNS influenciou de forma significativa a elaboração e 

concretização das propostas de reformulação da saúde na Constituição Federal de 1988 que 

instituiu o SUS. A referida Constituição Federal atribui ao Estado a responsabilidade da saúde 

da população e para garanti-la deve reformular e executar políticas econômicas e sociais que 

visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos, estabelecendo condições que 

assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços, com a intenção de promover, 

proteger e recuperar a saúde (BRASIL, 1990). 

Mendes (1999) ressalta que foi incorporado à Constituição um conjunto de conceitos, 

princípios e diretivas extraídas da prática corrente e hegemônica, mas reorganizando-os na 

nova lógica referida pelos princípios da Reforma Sanitária.  

 Nessa perspectiva a saúde na Constituição é compreendida como: 

 

 
[...] resultante de políticas sociais e econômicas, como direito de cidadania e dever 

do Estado, como parte da seguridade social e cujas ações e serviços devem ser 

providos por um Sistema Único de Saúde, organizado segundo as seguintes 

diretrizes: descentralização, mando único em cada esfera de governo, atendimento 

integral e participação comunitária. (MENDES, 1999, p. 62). 
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 Posteriormente, como resultados dos vários debates para regulamentar a 

implementação do SUS, foi criada a Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal 8.080 de 19 de 

setembro de 1990), que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 

da saúde, organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, além de outras 

providências (BRASIL, 1990). 

 Essa Lei prevê, entre outros princípios, a universalidade de acesso aos serviços de 

saúde em todos os níveis de assistência; a descentralização político-administrativa; a 

integralidade da assistência; a participação da comunidade e a utilização da epidemiologia 

para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática 

(BRASIL, 1990). 

 Cabe destacar que após a implantação do SUS outras prerrogativas legais foram 

instituídas, visando viabilizar a descentralização da prática da VE quanto à sua 

sustentabilidade financeira. Tais preceitos são assegurados pela Norma Operacional Básica do 

referido sistema de saúde Nº1 de 1996, do MS, que trata da transferência de recursos 

financeiros fundo a fundo, para que estados e municípios possam assumir atribuições e 

responsabilidades, antes exclusivas da instância federal. A partir de então, os estados e 

municípios passam a ser responsáveis pelo custeio de suas ações de epidemiologia e de 

controle de doenças e dos agravos, formalizando a criação e operacionalização de sistemas 

locais de VE (BRASIL, 1996). 

 Outra publicação do MS relevante que favorece a organização das rotinas de VE 

consiste na listagem das DNC, promulgada através da Portaria Ministerial nº 1.100 de 1996. 

Pela primeira vez, após a implantação do SUS e a reforma administrativa do MS, é criada 

uma relação contendo todas as DNC, antes dispersas em várias Portarias (ALBUQUERQUE; 

CARVALHO; LIMA, 2002). 

 Mediante todas essas premissas, a VE proposta pelo SUS enfrenta desafios para o 

cumprimento da Lei Orgânica da Saúde no que concerne à busca de conhecimento dos fatores 

relacionados à saúde e recomendações de medidas de controle no nível local. Não se trata 

mais de uma vigilância que executa repetições mecânicas de ações normatizadas, mas uma 

vigilância que analisa a situação de saúde e seus determinantes, particularmente as condições 

de vida, através das informações disponíveis em um determinado local de interesse, para a 

construção de uma saúde pública direcionada essencialmente a promover a saúde. 

 Nessa perspectiva, a VE se propõe a ampliar o seu objeto de trabalho, com ações 

inovadoras, incorporando gradativamente outras informações que contemplam o 
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monitoramento e análise da situação de saúde das populações objetivando o enfrentamento 

mais abrangente de seus problemas. 

 

 

3.1.2 Tendências da Vigilância Epidemiológica   

 

 

 Em detrimento às situações emergenciais de vigilância evidenciadas no século XX, 

decorrentes das mudanças nos padrões epidemiológicos de vários agravos, do surgimento de 

novos agentes patogênicos, tanto infecciosos como não infecciosos, dos efeitos da 

globalização da economia e seu desdobramento nas relações humanas, bem como pelo 

impacto da ação dos seres humanos sobre o meio ambiente, a vigilância epidemiológica 

necessita de uma revisão de estratégias e práticas para que suas ações se tornem mais ativas e 

com respostas mais rápidas e efetivas (HAMMANN; LAGUARDIA, 2000). 

 Nessa perspectiva, o MS do Brasil na década de 1990 vem criando instrumentos legais 

com a intenção de incrementar o Sistema Nacional de VE, permitindo o direcionamento de 

recursos para o nível local do sistema de saúde, para atender às ações demandadas por esse 

nível, quanto às doenças e agravos mais freqüentes. Destacam-se, entre esses instrumentos, a 

Portaria Nº 1.399/GM, de 15/12/1999, e Nº 950, de 23/12/1999 que estabelecem definições de 

teto de recursos financeiros; competências da União, Estados, Distrito Federal e Municípios; 

condições para certificações dos diferentes níveis na gestão das ações de epidemiologia e 

controle de doenças (TEIXEIRA; RISI JUNIOR; COSTA, 2003). 

 Assim, a reorganização das práticas em saúde, o SUS promove o início da idéia de 

conceber a vigilância em saúde, numa perspectiva não mais de um setor acessório, mas sim 

essencial à gestão. Como marco relevante para a constituição e consolidação da vigilância em 

saúde, a criação da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do MS, que a partir de sua 

criação em 2003 passou a assumir as funções de coordenar o Sistema Nacional de Vigilância 

em Saúde (BRASIL, 2006). 

 Essa idéia se fortalece com a criação do Projeto de Vigilância em Saúde do SUS 

(VIGISUS). Projeto que incrementa a estruturação da VE, em todos os níveis do SUS, uma 

vez que compreende ações de VE e vigilância ambiental em saúde. O VIGISUS vem 

fortalecer a atuação do município, principal executor dentro do SUS, nas áreas de VE das 

doenças transmissíveis, vigilância ambiental em saúde, análise da situação em saúde, controle 

de doenças e agravos não transmissíveis. A vigilância nessa perspectiva, denominada  
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vigilância em saúde, aponta na direção da superação da discrepância entre as “práticas 

coletivas” de VE e sanitária e as “práticas individuais” da assistência (ALBUQUERQUE; 

CARVALHO; LIMA, 2002). 

 Pelo exposto, na literatura estudada até aqui, percebe-se que a VE, institucionalizada 

ao longo do tempo, tem assumido novas terminologias e atribuições, através de preceitos 

legais cada vez mais definidos para os três níveis de gestão do SUS, podendo-se reconhecer 

todos os avanços desse sistema, a partir dos referidos instrumentos e sua evolução conceitual. 

 No entanto não se pode perder de vista que não bastam apenas articulações para alterar 

terminologias, é preciso, um esforço sistemático e articulado entre as vigilâncias que 

compõem a Vigilância em Saúde para que suas potencialidades possam gerar mudanças 

institucionais, que se traduzam numa prática de saúde pública mais efetivas e integradas 

(ALBUQUERQUE; CARVALHO; LIMA, 2002). 

 

 

3.1.3 O Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica 

 

 

 Todas as questões apontadas anteriormente destacam a importância da informação 

sobre saúde como base para a VE. É através da informação que se permite conhecer o perfil 

de morbidade e mortalidade, os principais fatores de risco e seus determinantes além de suas 

características demográficas. Para tanto é necessária a utilização de sistemas de informação 

que disponibilizem o suporte necessário ao planejamento, decisões e ações dos gestores em 

todas as instâncias decisórias. 

 Nesse ponto de vista é criado o Sistema de Informação em Saúde (SIS) que tem como 

propósito geral a contribuição para a formulação e avaliação das políticas, planos e programas 

de saúde, subsidiando o processo de tomada de decisão. Esse sistema é considerado de grande 

relevância para o SUS por integrar sua estrutura organizacional e contribuir para sua missão e 

para seu bom desempenho, devendo contar com requisitos técnicos e profissionais 

indispensáveis ao planejamento, coordenação e supervisão das atividades de coleta, registro, 

processamento, análise, apresentação e difusão de dados e geração das informações (BRASIL, 

2005a).  

 Segundo o Guia de VE do MS, o sistema atual e mais importante para a VE é o 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), concebido entre 1990 e 1993 

pelo Centro Nacional de Epidemiologia e apoio técnico do Departamento de Informática do 
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SUS (DATASUS), para atuar a partir das unidades de saúde, possibilitando a coleta e 

processamento de dados sobre agravos de notificação em todo o território nacional, desde o 

nível local (BRASIL, 2005a). 

 A notificação e investigação de DNC são realizadas através de formulários 

padronizados pelo MS que permitem alimentar o SINAN. Tais formulários são denominados 

de Ficha Individual de Notificação (FIN) e Ficha Individual de Investigação (FII). A FIN é 

sempre preenchida pelos profissionais de saúde das unidades ambulatoriais e hospitalares para 

cada paciente que apresente caso suspeito de qualquer DNC. A FII apresenta um caráter de 

investigação para cada tipo de agravo e permite obter dados que possibilitam a identificação 

de fontes de infecção das doenças e seus mecanismos de transmissão. Para preenchimento 

dessa ficha é designado aqueles serviços capacitados para a realização de investigação 

epidemiológica.  

 É fundamental para o bom desempenho do Sistema Nacional de VE que a informação 

seja oportuna e atual, permitindo que o SINAN capte o mais precocemente possível as 

alterações que podem suceder no perfil de morbimortalidade de uma determinada área, bem 

como, permitir a avaliação da organização e cobertura das atividades desenvolvidas pela VE. 

 O MS estabelece que as unidades notificadoras das doenças e agravos de notificação 

compulsória, após preenchimento dos referidos formulários, deverão encaminhá-los para o 

primeiro nível informatizado. A partir de então os dados gerados pelo SINAN serão enviados 

para os níveis hierárquicos superiores por meio eletrônico. Desse modo, as unidades de saúde 

hospitalares, deverão encaminhar suas informações para a Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS), que por sua vez encaminhará para a Regional de Saúde e/ou Secretaria Estadual de 

Saúde (SES) para então ser conduzida ao nível maior de hierarquia, o MS (Figura 1) 

(BRASIL, 2005a). 
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               Figura 1 – Fluxo de informação do SINAN. 

    Fonte: Ministério da Saúde  

 

 

 Quanto à periodicidade de transferência dos arquivos do SINAN, o MS através do 

Guia de VE, recomenda que a SMS envie semanalmente à Regional de Saúde e/ou SES e a 

SES por sua vez deverá encaminhar seus arquivos no período correspondente entre o 1º e 3º 

dia útil e ainda no período entre o 15º e 8º dia útil (BRASIL, 2005a). 

É oportuno enfatizar que as doenças e agravos de notificação imediata (ANEXO A) 

devem ser prontamente notificados às unidades de alerta e resposta, denominada Rede de 

Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde - Rede CIEVS. Essa Rede é 

composta por centros com estrutura técnico-operacional voltada para a detecção das 

emergências em saúde pública, avaliação contínua de problemas de saúde que possam 

constituir emergências de saúde pública e gerenciamento, coordenação e apoio às respostas 

desenvolvidas nas situações de emergência (BRASIL, 2009b).  

Ressalta-se que o ponto de partida para a organização e consolidação do SINAN está na 

qualidade das informações contempladas nos campos das FIN e FII. Dados de má qualidade, 

aqui entendido como os campos em branco e incompleto das fichas de notificação e 

investigação, representam inconsistências nas informações. Esses problemas são oriundos do 

primeiro nível hierárquico de entrada de dados do sistema, considerando as unidades 

hospitalares e Distritos Sanitários Municipais.  
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 Dentre as iniciativas instituídas pelo MS para melhorar a qualidade da informação 

epidemiológica, reduzindo a subnotificação das DNC, sobretudo no ambiente hospitalar, 

destaca-se a criação do SNVE em âmbito hospitalar e da Rede de Hospitais de Referência 

para o referido Subsistema. As competências estabelecidas pela Portaria Ministerial nº 

2.526/04 aos três níveis de gestão do SUS e ao hospital integrante da referida Rede, 

demonstram o valor que as ações de VE das DNC representam para a saúde pública brasileira.  

 Essa proposta é considerada de grande relevância para melhoria das ações de VE no 

contexto hospitalar e vem possibilitar organização e unificação das ações promovendo uma 

maior autonomia e capacidade de decisão para a VE. 

 

 

3.1.4 Vigilância Epidemiológica no Contexto Hospitalar  

 

 

 A proposta de ampliação da Rede de notificação das DNC nos hospitais é atribuída ao 

surgimento das doenças emergentes e reemergência de outras e, até mesmo, mudanças na 

história natural dessas doenças. A exemplo disso pode-se mencionar o surgimento da 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e as Síndromes Respiratórias Aguda Graves 

(SCHETTERT, 2008). 

 A referida autora relata que os primeiros serviços de VE surgem sem muita força nos 

hospitais gerais do Brasil na década de 1980, embora com propostas de vigilância hospitalar 

diferenciada, onde eram contempladas também ações de educação permanente, pesquisa 

clínico-epidemiológica e epidemiologia aplicada à avaliação dos serviços de saúde. Tais 

práticas diferenciavam os hospitais gerais dos Institutos de Infectologia, que apresentavam 

como objeto de vigilância somente as DNC (SCHETTERT, 2008). 

. Para estruturar e unificar a rede hospitalar quanto as ações de VE mediante o cenário 

de emergências epidemiológicas o MS por intermédio da Portaria GM/MS 2.529, de 23 de 

novembro de 2004, instituiu o Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em âmbito 

hospitalar (BRASIL, 2005b), reconhecendo esse ambiente como importante fonte de 

notificação de DNC, principalmente quando se sabe que os casos mais graves necessitam de 

investigação epidemiológica, e que esses demandam na maioria das vezes atendimento 

hospitalares. 

 Através desta regulamentação nacional, implanta-se a rede de referência dos NHE`s, 

inseridos no SNVE, que por sua vez integra parte da estrutura do sistema de VE nacional, 
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onde seu papel fundamental é o desenvolvimento de ações de VE das DNC. Comenta 

Schettert (2008, p.63) que os NHE`s devem “estar alertas a qualquer mudança no 

comportamento epidemiológico e de forma precoce identificar e controlar possíveis 

epidemias.” Para tanto, deve ser capaz de realizar as competências recomendadas de acordo 

com o seu nível de referência para o SNVE.  

 Essa criação é impulsionada pela nova estrutura do sistema de saúde, que a partir da 

Lei 8.080 eleva a VE a uma nova condição e realiza mudanças estruturais e organizacionais 

nas secretarias de saúde estaduais e municipais para dar suporte às novas demandas propostas 

pelos hospitais (BRASIL, 1990). 

 Todo esse investimento atribuído à VE deve-se aos novos desafios apontados pelo 

perfil epidemiológico complexo que se apresenta atualmente. É preciso haver então renovação 

e fortalecimento da vigilância de doenças transmissíveis nos hospitais, considerando a 

necessidade de ampliação dos objetos de investigação. Nesse sentido, o SNVE em âmbito 

Hospitalar é integrado por todo hospital em funcionamento no território nacional, 

independentemente de sua natureza e da existência de relação para a prestação de serviços ao 

SUS (BRASIL, 2005b). 

 Como referência para o SNVE a rede de hospitais é constituída apenas por 190 (cento 

e noventa) unidades hospitalares, subdivididos em três níveis. Para essa definição do 

quantitativo de hospitais por unidade de federação e nível de referência, foi considerada a 

população e a complexidade da rede hospitalar da unidade. Ressalta-se que os níveis de 

referência foram definidos em três níveis (I, II e III), determinando o maior grau de 

importância ao nível III de referência. Para ser selecionado como Hospital de Referência 

Nível I, o estabelecimento deveria se enquadrar, no mínimo, em uma das seguintes condições:  

Hospital de Referência Regional com Unidade de Emergência e leitos de Terapia Intensiva; 

ou Hospital de Fronteira Internacional com, no mínimo, 50 leitos; ou Hospital Geral ou 

Pediátrico, Universitário ou de Ensino com, no mínimo, 100 leitos (BRASIL, 2005b). 

 Para referência II, o hospital deveria ser um hospital Geral ou Pediátrico, Universitário 

ou de Ensino com, no mínimo, 100 leitos; ou hospital Geral ou Pediátrico com mais de 100 e 

menos de 250 leitos, com Unidade de Emergência e leitos de Terapia Intensiva; ou um 

hospital especializado em Doenças Infecciosas com menos de 100 leitos (BRASIL, 2005b). 

 E por fim, para o enquadramento do hospital de nível III o estabelecimento deveria se 

enquadrar, no mínimo, em uma das seguintes condições: Hospital Especializado em Doenças 

Infecciosas com mais de 100 leitos; ou Hospital Geral, com mais de 250 leitos, com Unidade 

de Emergência e leitos de Terapia Intensiva (BRASIL, 2005b). 
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 Para o processo de qualificação desses hospitais foi exigido aos gestores hospitalares, 

apresentação de documentos aos Secretários Estaduais de Saúde que garantiam a referência 

para SNVE, a saber: termo de adesão; ato formal e específico de criação de NHE; declaração 

de disponibilidade de área física com instalações e tecnologias necessárias, inclusive 

computador conectado à internet; comprovação de conta bancária específica e, declaração de 

constituição da equipe mínima nos termos definidos pelo item 2.1 dos anexos II, III, IV da 

Portaria GM/MS 2.529/04 (ANEXO B) (BRASIL, 2005b). 

 Mediante a necessidade de garantir e incentivar um bom desempenho das ações de VE 

das DNC foi instituído o Fator de Incentivo para os Hospitais de Referência do SNVE em 

Âmbito Hospitalar (FIVEH), variando de acordo com o nível do hospital e suas competências 

exigidas. O FIVEH é transferido mensalmente pelo Fundo Nacional de Saúde, de acordo com 

a condição de gestão, que farão o repasse para os hospitais, em conta bancária especificada. A 

regularidade do cumprimento das obrigações por parte dos NHE`s é condição para a 

continuidade do repasse do incentivo. Caso as competências recomendadas não sejam 

cumpridas pelas unidades hospitalares, essas serão substituídas por outras que atendam às 

condições para integrar a rede (BRASIL, 2005b). 

 Quanto a União, Estado e Município, a Portaria recomenda a assessoria e supervisão 

das ações de vigilância epidemiológica, o monitoramento e avaliação do desempenho destes 

NHE, além de outras específicas para cada instância de governo (BRASIL, 2005b). 

 O Município de Natal no Rio Grande do Norte foi contemplado com a implantação de 

5 (cinco) NHE`s, previamente classificados pelo Ministério da Saúde, sendo 3 (três) de nível 

I; 1 (um) de nível II e 1 (um) de nível III. Os hospitais que sediam esses NHE`s foram 

submetidos à aprovação da Comissão Intergestores Bipartite – CIB. 

 Em 05 de agosto de 2010 entra em vigor a Portaria Nº 2.254/GM que ao definir o 

escopo das atividades a serem desenvolvidas pelos NHE`s, intensifica articulações com a 

Rede Nacional de Alerta e Resposta às Emergências em Saúde Pública, bem como a detecção 

de óbitos de mulheres em idade fértil, de óbitos maternos declarados, de óbitos infantis e 

fetais, de óbitos por doença infecciosa e por causa mal definida (BRASIL, 2010). 

 Os NHE`s dos hospitais de referência nacional deverão desenvolver, as seguintes 

atividades, de acordo com as normas do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e das 

respectivas normas estaduais e municipais complementares, independente do nível em que o 

hospital de referência nacional esteja classificado, definidas pela Portaria Nº 2.254/10 do MS 

(BRASIL, 2010, p. 56), a saber: 
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I - elaborar e manter em operação um sistema de busca ativa para os pacientes 

internados e atendidos em pronto-socorro e ambulatório da unidade hospitalar, para 

a detecção das doenças e agravos constantes da Portaria Nº 5/SVS/MS, de 2006; 

II - elaborar e manter em operação sistema de busca ativa para detecção e 

notificação dos óbitos ocorridos no ambiente hospitalar, prioritariamente dos óbitos 

maternos declarados, de mulher em idade fértil, infantil e fetal, nos termos das 

Portarias Nºs 1.119/GM/MS, de 5 de junho de 2008, e 72/GM/MS, de 11 de janeiro 

de 2010, e dos óbitos por doença infecciosa e mal definidos; 

III - notificar ao primeiro nível hierárquico superior da vigilância epidemiológica as 

doenças e agravos de notificação compulsória (DNC) detectados no âmbito 

hospitalar, de acordo com os instrumentos e fluxos de notificações definidos pela 

Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS); 

IV - realizar a investigação epidemiológica das doenças, eventos e agravos 

constantes da Portaria Nº 5/SVS/MS, de 2006, detectados no ambiente hospitalar, 

em articulação com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e com a Secretaria 

Estadual de Saúde (SES), incluindo as atividades de interrupção da cadeia de 

transmissão de casos e surtos, quando pertinentes, segundo as normas e 

procedimentos estabelecidos pela SVS/MS; 

V - participar da investigação de óbitos maternos declarados e de mulheres em idade 

fértil, ocorridos no ambiente hospitalar, em conjunto com a comissão de análise de 

óbitos e em articulação com a SMS e com a SES, nos termos da Portaria Nº 

1.119/GM/MS, de 2008; 

VI - participar da investigação dos óbitos infantis e fetais ocorridos no ambiente 

hospitalar, em conjunto com a comissão de análise de óbitos e em articulação com a 

SMS e com a SES, nos termos definidos na Portaria Nº 72/GM/MS, de 2010; 

VII - incentivar a realização de necropsias ou a coleta de material e fragmentos de 

órgãos para exames microbiológicos e anátomo - patológicos, em caso de óbitos por 

causa mal definida ocorridos no ambiente hospitalar; 

VIII - desenvolver processo de trabalho integrado aos setores estratégicos da 

unidade hospitalar, para fins de implementação das atividades de vigilância 

epidemiológica - tais como os Serviços de Arquivo Médico e de Patologia; as 

Comissões de Revisão de Prontuário, de Óbitos e de Controle de Infecção 

Hospitalar; a Gerência de Risco Sanitário Hospitalar; a farmácia e o laboratório - 

para acesso às informações necessárias à detecção, monitoramento e encerramento 

de casos ou surtos sob investigação; 

IX - validar as Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) cujo código da 

Classificação Internacional de Doenças (CID) indique tratar-se de internação por 

doença de notificação compulsória, nos termos definidos na Portaria Conjunta Nº 

20/SAS/SVS/MS, de 25 de maio 2005; 

X - promover treinamento continuado para os profissionais dos serviços, 

estimulando a notificação das doenças no ambiente hospitalar; 

XI - monitorar e avaliar o preenchimento das declarações de óbitos e de nascidos 

vivos; 

XII - monitorar, avaliar e divulgar o perfil de morbimortalidade hospitalar, incluindo 

as DNC detectadas nesse ambiente, subsidiando o processo de planejamento e a 

tomada de decisão dos gestores do hospital, dos gestores estaduais e dos municipais 

dos sistemas de vigilância e de atenção à saúde; 

XIII - realizar o monitoramento de casos hospitalizados por doenças e agravos 

prioritários para o SNVS, de acordo com as prioridades definidas pela SVS/MS, 

com base na situação epidemiológica e na viabilidade operacional; e 

XIV - apoiar ou desenvolver estudos epidemiológicos ou operacionais 

complementares de DNC no ambiente hospitalar, incluindo a avaliação de 

protocolos clínicos das DNC, em consonância com as prioridades definidas pelos 

gestores do SNVS.  
 

 

   

http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/gm/13857-1119.html?q=
http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/gm/102526-72.html?q=
http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/gm/13857-1119.html?q=
http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/gm/13857-1119.html?q=
http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/gm/102526-72.html?q=
http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/conjuntas/9407-20.html?q=
http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/conjuntas/9407-20.html?q=
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3.2 REFLEXÕES ACERCA DA INTEGRALIDADE 

 

 

 A Lei Orgânica da Saúde, Lei Nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, o termo integralidade tem sido empregado para 

designar “um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do 

sistema”. (BRASIL, 1990). 

 Na compreensão de Mattos (2001), a integralidade não pode ser compreendida apenas 

como diretriz do SUS, pois é uma “bandeira de luta” e está relacionada a um ideal de uma 

sociedade mais justa e solidária. Nessa perspectiva o referido autor trás três grandes conjuntos 

de sentidos do princípio da integralidade, a saber: orientador das práticas, das políticas e da 

organização do trabalho. Todos os três sentidos implicam em recusa ao reducionismo e à 

objetivação dos sujeitos, possibilitando uma abertura para o diálogo, a fim de garantir o 

direito universal ao atendimento das necessidades de saúde. 

 Todas as discussões dos sentidos da integralidade refletem uma defesa dos princípios 

norteadores e organizadores das práticas em saúde, “posto que é no plano das práticas que se 

dá a construção da integralidade, seja na formulação e gestão das políticas de saúde, seja nas 

relações que se estabelecem entre usuário e profissional e destes com os serviços”. 

(PINHEIRO; MATTOS, 2005, p. 5 ). 

 Esses sentidos da integralidade têm sido alvo de processo de discussão construído no 

âmbito do Projeto Integralidade: Saberes e Práticas no Cotidiano das Instituições de Saúde. 

No Brasil, esses estudos sistematizados têm sido liderados por Ruben Araújo de Mattos e 

Roseni Pinheiro e resultam de uma diversidade de experiências empíricas e também de uma 

pluralidade de visões teóricas e metodológicas. Todas essas experiências sobre a referida 

temática vêm contribuindo para a construção de novas formas de agir e compreender a 

integralidade em saúde (PINHEIRO; MATTOS, 2005). 

 À luz dessas concepções sobre integralidade, é importante assinalar a necessidade de 

se buscar compreender e praticar de forma eficaz as ações de saúde de modo integral. As 

ações eficazes são valores desejáveis para o nosso sistema de saúde e precisam ser defendidos 

para superar as ações, historicamente estruturadas no modelo biomédico em nossa cultura, no 

qual consiste em reconhecer as doenças que produzem sofrimentos e na aplicação de 

tecnologias para combatê-las. Esse modelo é percebido em grande parte nas unidades de 

saúde e hospitais, onde há fragmentação do trabalho, bem como do olhar do profissional em 
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relação à saúde e do usuário, impedindo uma visão abrangente das necessidades dos mesmos, 

constituindo um obstáculo para a proposta de integralidade (PINHEIRO; MATTOS, 2005; 

MATTOS, 2001). 

 Gomes et al. (2007) ampliam as considerações teóricas sobre integralidade quando 

consideram este princípio como valores co-emergentes às práticas cotidianas da saúde, 

considerando que muitas vezes estas, não apontam para a integralidade, por refletir valores 

que circulam no cotidiano dos serviços bem como aqueles, incorporados pelos profissionais, 

que vão de encontro com a proposta desse princípio. 

 Todas as discussões apresentadas sobre práticas de saúde e integralidade designam 

valores éticos, pois há em todo contexto de discussão, uma preocupação com as ações 

desenvolvidas pelos profissionais de saúde, onde se evidencia valores individualistas e auto-

suficientes, que não permitem uma abertura para uma conexão com o mundo, impondo certa 

resistência ao diálogo, transformando o serviço de saúde em um local onde há uma simples 

circulação de saberes individuais (GOMES et al., 2007). 

 Na compreensão de Gomes et al. (2007) todas as ações e conhecimentos sobre 

integralidade constitui uma ética, que é expressa através da forma como nos relacionamos e 

criamos o mundo e também através do valor que atribuímos a nossas ações e suas 

conseqüências sobre os outros. Com base nesse pensamento, Maturana e Varela (2004, p. 72) 

afirmam que a “preocupação ética, como preocupação com as conseqüências que nossas ações 

têm sobre o outro, é um fenômeno que tem a ver com a aceitação do outro”. 

 Essa aceitação do outro na convivência é o embasamento de toda a ética. Quando isso 

não acontece por destruição ou limite dessa aceitação, seja pela competição ou até pela posse 

da verdade, há um limite ou destruição do acontecimento que tanto se busca no convívio 

social (MATURANA; VARELA, 2004). É importante assinalar as dificuldades existentes em 

estar aberto para o outro, uma vez que essa abertura pressupõe correr riscos, sair do conforto e 

segurança garantida pelos pressupostos científicos e prescrições morais, tendo que perceber 

nossas falhas. 

  A necessidade de aceitação do outro, na convivência para produzir técnicas e saberes 

nos serviços de saúde à luz do princípio da integralidade, impõe um desafio a ser superado, 

aos serviços que buscam essa lógica em sua organização, pois os profissionais dos serviços 

resistem ao diálogo e ao compartilhamento de saberes aprisionando possibilidades de 

mudanças na sua organização. Se aspirarmos serviços de saúde organizados e embasados em 

uma ação mais ética é preciso de meios e condições para praticá-la (PINHEIRO, 2008). 
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 Torna-se, assim, oportuno destacar que apesar do desafio para a construção da 

integralidade, Mattos (2001) aponta que há possibilidade de construí-la quando os serviços 

procuram estabelecer uma relação sujeito-sujeito, nos debates sobre a organização dos 

serviços, ou seja, quando os serviços buscam uma abertura para o diálogo com o outro, muitas 

vezes resiste aos nossos projetos, do mesmo modo que resistimos aos seus projetos. 

 

 

3.2.1 Trabalho em equipe e integralidade  

 

 

 Quando o tema aborda o trabalho em saúde é importante pensar que o mesmo se dá a 

partir de um coletivo de trabalhadores e que a análise do trabalho em equipe contribui para 

uma reflexão sobre questões referentes ao processo de trabalho, visto que as práticas e saberes 

são gerados nestes processos (HENRIQUES; PINHEIRO, 2008). Gomes et al. (2007), 

contribuem para esta reflexão, trazendo considerações sobre a integralidade como valores que 

condicionam as práticas desejáveis do sistema de saúde, abordagem que fundamenta o 

presente estudo. 

 Reconhecendo a importância do trabalho em equipe para a construção de práticas 

integralizadas de saúde, Pinheiro, Barros e Mattos (2007), consideram fundamental que o 

profissional de saúde apresente variados conhecimentos para compreender as diferentes 

demandas que configuram o trabalho atual em saúde em nosso país, baseando-se na 

integralidade como princípio que possibilita uma articulação entre os trabalhadores e entre 

trabalhadores e usuários. Os referidos autores refletem diversas contribuições concernentes à 

análise sobre a temática em tela e apresentam contribuições teóricas dos estudos realizados 

por Peduzzi (2007), especialmente para tematizar a construção de equipes integradas com 

base na mudança das práticas de saúde. 

 Considerando que a finalidade de qualquer abordagem teórica é encontrar explicação 

ou compreensão sobre intervenção da realidade, Peduzzi (2007) busca em suas análises 

possibilidades de mudanças das práticas de saúde no sentido da integração das ações e dos 

trabalhadores, assegurando uma assistência de forma pertinente no sentido ético, técnico e 

comunicacional, às necessidades de saúde dos usuários. Para tal discussão a autora analisa 

aspectos da fragmentação, hierarquização e trabalho individualizado à integralidade, 

democratização das relações de trabalho e cuidado em saúde. 
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 A noção de trabalho em equipe pode ser apreendida em dois domínios, a saber: equipe 

integração, onde ocorre articulação das inúmeras intervenções técnicas executadas pelos 

diferentes agentes, buscando sempre uma integração pelo entendimento e reconhecimento 

mútuo entre os mesmos e a equipe agrupamento, que expressa mero agrupamento de 

profissionais, que executam ações fragmentadas e justapostas (PEDUZZI, 2001). 

 Schraiber et al. (1999) enfatizam que equipes de trabalho integradas compartilham e 

negociam as diferentes decisões técnicas da assistência e cuidados a serem prestados, através 

de conexões dos diversos processos de trabalho, considerando que cada trabalho especializado 

constitui um processo peculiar com objetivos, instrumentos e atividades próprias. Para 

construção de equipes integradas, os referidos autores compreendem a necessidade de 

articulação tanto das ações como dos trabalhadores e isto requer da parte de cada agente, um 

dado conhecimento acerca do trabalho do outro e o reconhecimento da necessidade de uma 

atenção integral à saúde. 

 Pensar em um agir comunicativo torna-se essencial compreender a comunicação como 

um veículo que possibilita a articulação das ações executadas pelos profissionais, permitindo 

aos trabalhadores uma relação no trabalho que ultrapasse as relações pessoais cordiais, ou 

seja, não basta que os trabalhadores compartilhem a mesma situação de trabalho, é preciso 

alcançar a integralidade dos diversos trabalhos especializados, concebidos como expressão do 

processo de divisão do trabalho em saúde. Estes trabalhos em geral se apresentam de forma 

isolada e independente, onde os profissionais possuem saberes específicos operantes ou 

tecnológicos, tanto nos instrumentos que utilizam bem como em suas atividades (PEDUZZI, 

2001). 

 Deste modo, construir uma equipe integrada de trabalho remete à recomposição de 

diferentes processos de trabalho, possibilitando um agir comunicativo, entendendo o “outro” 

integrante da equipe como interlocutor e não como instrumento de trabalho (PEDUZZI, 2007) 

de forma que os componentes da equipe preservem as especificidades de cada trabalho ao 

mesmo tempo que buscam articulações das intervenções realizadas. Este processo de 

integração concomitante traduz uma realidade complexa, pois as especializações nas áreas de 

trabalho representam valores sociais desiguais, que concretamente designam relações 

hierárquicas entre os trabalhadores das diversas áreas de atuação, dificultando assim o 

reconhecimento e a necessidade de equipes integradas neste contexto apresentado (PEDUZZI, 

2001). 

 Mediante essa problemática, Peduzzi (2007), discute ainda outras possibilidades para o 

alcance de integração nas equipes de saúde onde os componentes dessa equipe devem 
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encontrar alternativas de inserção no serviço e alternativas de organização do trabalho, 

reconhecendo as conexões e os nexos existentes nas intervenções realizadas e a existência de 

algo em comum nos saberes e abordagens das diferentes áreas. Além disso, precisam 

reconhecer ainda a concepção de processo saúde-doença, em suas múltiplas dimensões, que 

direciona a uma prática de integralidade de saúde. Na compreensão de Mattos (2001) a 

prática comunicativa é considerada de grande relevância, por possibilitar integração das 

equipes e a recomposição dos trabalhos especializados, possibilitando organização do trabalho 

em saúde. 

 A organização do trabalho em saúde, nessa perspectiva possibilita uma articulação no 

âmbito das ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde, articulação de diferentes 

serviços e apreensão de forma ampliada das necessidades de saúde dos usuários, 

possibilitando a construção de um trabalho integrado de saúde que substitui a racionalidade 

biomédica, e o trabalho individualizado. Isso vem sendo a principal justificativa e motivação 

para a construção de um trabalho integrado em equipe (MATTOS, 2005; PEDUZZI, 2001, 

2007). 

 Embora seja reconhecida amplamente pelos profissionais a proposta de equipe 

integrada, que se configura na relação recíproca entre as múltiplas intervenções técnicas e 

interação entre os profissionais das diversas áreas de trabalho, Peduzzi (2007), entende que o 

trabalho das equipes de saúde, enfrenta dia a dia o “risco de fragmentação”, pela tradição 

construída na modernidade onde evidencia-se relações hierárquicas de trabalho, situações de 

diferentes graus de subordinação e autonomia técnica e forte individualização nas áreas de 

conhecimento (PEDUZZI, 2001, 2007). 

 Mediante esta realidade, a proposta de equipe integração não pretende anular as 

diferenças de saberes e técnicas encontradas nas diversas áreas profissionais, na construção 

dessas equipes, mas sim um compartilhamento de valores normativos embasado na ética,  

buscando na integralidade, ampliar as concepções e abordagem do processo saúde-doença 

(ARTMANN; RIVIERA, 2006; PEDUZZI, 2007). 

 Cecílio (1997) ressalta que a criação de uma cultura institucional do trabalho em 

equipe abrange todos os tipos de serviços de saúde, isto é, unidades básicas, hospitais, 

serviços especializados e de emergência, tendo em vista que a organização do trabalho em 

equipe pretende garantir a integralidade das ações de saúde em todas estas unidades. 

 Segundo Peduzzi (2007), mesmo havendo disputa de espaço institucional entre valores 

da integração, democracia e horizontalização das relações com a fragmentação, trabalho 

individual e hierarquização das relações de trabalho, é possível criar espaços de conversa e 



44 

 

 

troca de discussão, fortalecendo, portanto os aspectos positivos já assinalados, a saber: 

integração, democratização e horizontalização das relações de trabalho. 

 A metáfora da orquestra que reporta 

 

 
a um agrupamento de profissionais com saberes e técnicas distintas, que utilizam 

diferentes instrumentos e que tem como produto de um trabalho realizado em 

conjunto, algo que recebe o caráter de arte na execução de uma sinfonia. Muitas 

vezes os diferentes instrumentos executam melodias distintas e só a reunião dessas 

linhas melódicas resultará na obra desejada. Uma sinfonia não pode se resumir a 

nenhum dos timbres presentes em uma orquestra. Ainda que em alguns momentos 

haja a sobrepujança de alguns instrumentos e até mesmo a realização de solos, uma 

peça sinfônica depende dessa multiplicidade tímbrica, dos mais perceptíveis sons 

aos mais sutis. (GOMES; GUIZARDI; PINHEIRO, 2005, p. 107). 

 

 

representa muito bem à proposta de trabalho de equipe integração apresentada por Peduzzi 

(2001, 2007) e defendida nesse estudo como uma proposta que possibilita a integralidade das 

ações desenvolvidas pelo Núcleo de Vigilância Epidemiológica e ações assistências dos 

enfermeiros no âmbito hospitalar. 

 

 

3.2.2 A Integralidade como dispositivo da organização do serviço de Vigilância 

Epidemiológica com as ações assistenciais dos enfermeiros   

 

 

 A assistência de enfermagem desenvolvida pelo enfermeiro pode ser conceituada 

como um “conjunto de ações de naturezas diversas que se articulam e se complementam entre 

si na consecução da finalidade do trabalho em saúde”. (GOMES, 1994, p. 34). 

 No contexto das práticas em saúde desenvolvidas pelo enfermeiro no ambiente 

hospitalar, destaca-se as ações relacionadas ao cuidado, à gerência, a educação e a pesquisa. 

No que tange ao cuidado, o enfermeiro atua interagindo com os demais trabalhadores da 

equipe de saúde, através de relações/interações/associações no processo de cuidar da vida, 

desempenhando papel relevante nas relações da equipe de saúde (BACKES et al., 2008). 

 Por essa capacidade de interagir amplamente com os profissionais da equipe de saúde, 

o enfermeiro desempenha um papel fundamental para integrar suas ações assistenciais com as 

propostas dos demais serviços prestados para a produção da saúde. Sua especificidade de 

atuação como supervisor da equipe de enfermagem, coordenador das atividades burocráticas 
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sob sua responsabilidade e articulador de serviços, torna-o, elo de comunicação na equipe de 

saúde, permitindo-o a ocupação de um espaço estratégico e de referência na equipe. 

 Backes et al. (2008) apontam que o profissional enfermeiro é considerado o ponto de 

convergência e distribuição de informações, tanto para o usuário, quanto para a grande 

maioria dos profissionais, assim como para os diferentes serviços que fazem parte do universo 

hospitalar. Mediante essas considerações, compreende-se que o profissional enfermeiro possui 

grande responsabilidade em integrar suas ações assistenciais com outras propostas da atenção 

à saúde, desenvolvidas no hospital, dentre essas as ações de vigilância das doenças, proposta 

amplamente estimulada nesse ambiente pelo MS, para detecção precoce de DNC e agravos à 

saúde. 

 Dentre as principais formas de comunicação do enfermeiro com os demais 

profissionais de saúde, destacam-se os registros ou anotações de enfermagem encontradas no 

prontuário dos pacientes. Matsuda et al. (2006) entendem que esses registros são elementos 

imprescindíveis no processo de cuidado humano visto que, quando redigidos de maneira que 

retratam a realidade a ser documentada, podem destinar-se a diversos fins, como a pesquisa e 

o planejamento.  

 Apesar da necessidade e importância dos registros nos prontuários do paciente, as 

anotações efetuadas pela equipe de enfermagem, não fornecem os dados necessários capazes 

de subsidiar o processo de cuidado ao paciente. Assim sendo, é possível afirmar que esses 

registros não consistem em instrumentos sistemáticos de comunicação para a qualidade do 

cuidado de enfermagem (MATSUDA et al., 2006). 

 De acordo com Ochoa-Vigo et al. (2001) os registros dos prontuários constituem o 

reflexo do trabalho da enfermagem e compete aos enfermeiros liderar a concretização dessa 

melhora, com vistas a uma melhor documentação das ações e intervenções realizadas pela 

equipe de enfermagem, de acordo com as necessidades dos pacientes. Os autores apontam 

ainda a relevância das anotações de enfermagem no prontuário do paciente pela permanência 

desses profissionais na unidade hospitalar durante 24 horas. 

 Além das anotações relativas às ações e intervenções de enfermagem, o enfermeiro 

deve contemplar nos registros dos prontuários, as ocorrências de agravos de notificação 

compulsória, tendo em vista que o prontuário é parte de uma documentação do processo 

saúde-doença, além da obrigatoriedade legal desse registro apresentada na Lei nº 6.259/75 

(OCHOA-VIGO et al., 2001; BRASIL, 1975). 

 No ambiente hospitalar os NHE`s são responsáveis para coletar todas as informações 

contidas nos prontuários dos pacientes, com a finalidade de desenvolver o processo de 
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notificação e investigação das doenças sob vigilância. Essa atividade é considerada pelo MS 

como de competência obrigatória e exige desses serviços um levantamento diário de 

atendimentos realizados no hospital, em todos os serviços existentes nesse ambiente, fonte de 

informação das referidas doenças. Tal rotina é realizada pelos componentes dos NHE`s, que 

por recomendação da Portaria Ministerial Nº 2.529/04 pode ser composta por enfermeiros, 

médicos, assistentes sociais, biólogos, dentre outros (BRASIL, 2005b). 

 Nesse contexto, cabe a necessidade de manter os enfermeiros permanentemente 

informados sobre os pacientes que apresentam suspeitas e/ou confirmação das DNC, para que 

o processo de notificação e investigação ocorra de forma oportuna e eficiente. Pensar na 

proposta de integralidade entre as ações desenvolvidas pelo enfermeiro e as ações de VE 

desenvolvidas pelo NHE, é pensar a integralidade como princípio orientador da organização 

do trabalho. 

 A visão da integralidade proposta por Mattos (2001) relativa aos aspectos 

organizacionais dos serviços de saúde permite a construção de uma concepção de um trabalho 

com parceria entre os profissionais de saúde envolvidos no serviço, proposta que fundamenta 

às intenções desse estudo, pois busca superar o reducionismo, afirmando uma abertura para o 

diálogo entre os profissionais que desenvolvem ações de VE no hospital e enfermeiros desse 

mesmo ambiente, a fim de produzir a informação necessária para o controle das doenças sob 

vigilância (Figura 2). 

 

 

 

PRODUÇÃO DA 
INFORMAÇÃO 

SOBRE AS
DNC

NHE

ENFERMEIROS

 

                         Figura 2 – Representação da integração entre enfermeiros e NHE. 

                              Fonte: própria da pesquisa 
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 A indicação de uma maior integralidade desses serviços se configura em um desejo de 

concretizar mudanças, pois Mattos (2004) afirma que serviços que caminharam no sentido da 

concretização da integralidade, conseguiram mudanças nas práticas e nos seus arranjos.  

 Assim, durante a admissão hospitalar dos pacientes e o desenvolvimento de atividades 

clínicas nas unidades hospitalares o enfermeiro possui a oportunidade de identificar a suspeita 

de DNC e informar ao NHE com agilidade e oportunidade para que a informação obtida 

possibilite um melhor acompanhamento dos pacientes, alvo da VE. 

 Nesse sentido é preciso que o enfermeiro conheça a Lista Nacional de DNC vigente e 

esteja sensível também para identificar os agravos inusitados, que se caracterizam como a 

ocorrência de casos ou óbitos de doença de origem desconhecida ou até mesmo ocorrência de 

doenças com alteração do seu padrão epidemiológico, produzindo então, informação 

epidemiológica de sua própria realidade, garantindo instrumentos gerenciais importantes para 

o próprio hospital no sentido de planejamento, reorganização do trabalho e promoção da 

eficácia das ações epidemiológicas. 
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4 METODOLOGIA  

 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO  

 

 

 Trata-se de um estudo descritivo-exploratório com abordagem quantitativa relacionado 

ao conhecimento dos enfermeiros sobre as ações da VE no contexto hospitalar. O estudo 

exploratório tem como objetivo familiarizar-se com um determinado fenômeno, descobrir 

novas idéias e buscar mais informações sobre uma determinada situação para conhecer as 

relações existentes entre os elementos componentes da mesma; já o estudo descritivo, estuda e 

descreve as características das relações existentes na realidade pesquisada, registrando e 

correlacionando os fatos sem manipulá-los (CERVO; BERVIAN, 2002). 

 Concordando com isto, Polit, Beck e Hungler (2004) referem que a pesquisa descritiva 

tem a finalidade de observar, descrever e documentar os aspectos da situação, onde o 

pesquisador está interessado, sobretudo, em descrever os relacionamentos entre as variáveis, 

sem necessariamente constituir uma conexão causal. 

 Este estudo segue a orientação de um estudo de caso na medida em que ele focaliza 

um único hospital, o Hospital Universitário Onofre Lopes e seu objeto compreende algo 

específico como ações desenvolvidas por um grupo de profissionais (YIN, 2001). O referido 

hospital apresenta relevante função por abarcar responsabilidade com o ensino, pesquisa e 

extensão, apresentar o mais especializado nível de referência para o SUS, o nível terciário, 

além de ser referência para o Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em âmbito 

hospitalar. 

 O método quantitativo “caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas 

modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas 

estatísticas.” (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004, p. 70). Para esses autores esse método 

representa a intenção de garantir a precisão dos resultados, impedir distorções de análise e 

interpretação, permitindo uma margem de segurança quanto às inferências. 

 Coerente com isso Marconi e Lakatos (2008) afirmam que no conteúdo quantitativo 

devem ser observados a objetividade, sistematização e quantificação dos conceitos, 

evidenciados na comunicação e que os pesquisadores que fazem a opção por esse método 

devem se valer de amostras amplas. 
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4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

 

 O estudo foi realizado no Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), localizado no bairro de Petrópolis, Distrito 

Sanitário Leste, Município de Natal, Rio Grande do Norte. Trata-se de um hospital público, 

geral e universitário de alta complexidade que integra à rede do SUS, através da Lei Orgânica 

n.8080/90, com referência terciária. 

 Sua estrutura física é composta por três prédios interligados, com 197 (cento e noventa 

e sete) leitos ativos, dentre esses 82 (oitenta e dois) destinados a clínica médica, 95 (noventa e 

cinco) à clínica cirúrgica, 10 (dez) ao transplante renal e 10 (dez) leitos de terapia intensiva 

para adultos, contando ainda com 7 (sete) salas de cirurgia no centro cirúrgico, salas 

ambulatoriais, e setores de apoio como laboratório, radiologia e hemodinâmica (HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES, 2009). 

 Atende às demandas da clínica médica nas especialidades de angiologia, dermatologia, 

cardiologia, hematologia, endocrinologia, nefrologia, reumatologia, pneumologia, 

otorrinolaringologia e urologia. Quanto à clinica cirúrgica, atende especialidades da 

neurocirurgia, cirurgia torácica, cirurgia cardíaca, transplante renal e hepático, cirurgia geral e 

cirurgia vascular. A demanda de pacientes é proveniente ou referenciada por unidades básicas 

de saúde, através da central de marcação de consultas bem como de outras unidades 

hospitalares (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES, 2009). 

 Sua força de trabalho é composta por 1.196 funcionários, sendo seiscentos e quarenta 

e dois (642) do quadro efetivo da UFRN; quatrocentos e cinqüenta e quatro (454) pertencente 

ao contingente do nível de apoio, terceirizado e, cem (100) pertencem ao quadro de pessoal da 

Fundação Norte Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura-FUNPEC (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2009). 

 O referido hospital desenvolve missão acadêmica voltada para o ensino, pesquisa e 

extensão e como tal, oferece campo de estágio para os discentes de graduação e pós-

graduação de medicina, enfermagem, nutrição, fisioterapia, farmácia, psicologia, além de 

residência médica e multiprofissional. 

 Sua escolha para a realização desta pesquisa deve-se à sua importante função de 

atendimento às doenças e agravos de notificação compulsória no Estado do Rio Grande do 

Norte e por fazer parte da Rede Nacional de Hospitais de Referência para o SNVE. Dentre os 
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39 NHE (Figura 3) existentes no RN, o HUOL destaca-se por ter sido selecionado como nível 

I de referência.  

 

 

 

Figura 3 – Mapa demonstrativo dos NHE`s do estado do Rio Grande do Norte. 

Fonte: SUVIGE/CPS/SESAP-RN, 2009. 

  

 

4.3 POPULAÇÃO 

 

 

 A população foi constituída de 65 (sessenta e cinco) enfermeiros que atuam nos 

diversos setores do hospital, a saber: ambulatório (09), enfermarias de clínica cirúrgica e 

clínica médica (28), neurologia (02), UTI (08), centro cirúrgico (03), hemodinâmica (03), 

diálise (02), Centro de Diagnóstico e Imagem-CDI (01), comissão de controle de infecção 

hospitalar (01), central de curativo (01), central de material esterilizado (01), educação 

continuada (01), transplante renal (02), radiologia (01), tomografia (01) e diretoria de 

enfermagem(01). 

 Tendo em vista a importância de obter a visão dos enfermeiros que atuam nos diversos 

ambientes de assistência e considerando que o número total de enfermeiros é possível de ser 

incluído devido estar localizado em lugar fixo, ou seja, no HUOL, decide-se trabalhar com 
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toda a população, com exceção de (2) duas enfermeiras, uma por motivo de licença médica 

por tempo indeterminado e a outra, membro do NHE, por ser autora do presente estudo. 

 

 

4.4 VARIÁVEIS  

 

 

 Para Marconi e Lakatos (2008, p. 175), uma variável pode ser considerada como uma 

“classificação ou medida; uma quantidade que varia; um conceito operacional, que contém ou 

apresenta valores; aspecto, propriedade ou fator, discernível em um objeto de estudo e 

passível de mensuração”. 

 Neste estudo foram adotadas as variáveis sóciodemográficas e de formação acadêmica, 

de trabalho e de formação em VE hospitalar, para caracterização dos pesquisados, além de 

variáveis de conhecimento e das ações desenvolvidas pelos enfermeiros em vigilância 

epidemiológica hospitalar. 

 

 

4.4.1 Variáveis de caracterização dos enfermeiros 

 

 

 Com as variáveis de caracterização obteve-se as seguintes informações sócio-

demográficas, de formação e de trabalho: sexo, idade, tempo de formação, setor e tempo de 

trabalho. Quanto à descrição das informações sobre a formação em VE buscou-se dados 

referentes à preparação em VE hospitalar na graduação, bem como a participação em 

capacitação sobre VE no âmbito do hospital.  

 

4.5 INSTRUMENTO  

 

 

 A coleta de dados foi orientada por meio de um questionário estruturado com 

perguntas abertas e fechadas (APÊNDICE A). As questões contidas nesse instrumento foram 

elaboradas com base nos objetivos do estudo e em conformidade com a Portaria Ministerial nº 

2.529/04 que fundamenta a prática atual da VE hospitalar. 



53 

 

 

 Tais questões contemplaram aspectos relacionados ao conhecimento do enfermeiro 

sobre VE; concepções a respeito da importância do trabalho desenvolvido pelo NHE; 

dificuldades encontradas para o registro das DNC no prontuário do paciente, bem como para 

informar ao NHE e, finalmente foram apreciadas no instrumento as sugestões dos enfermeiros 

para sua melhor articulação com as práticas de VE hospitalar. 

 Segundo Cervo, Bervian e Silva (2007) o questionário é a forma mais usada para 

coletar dados, possibilitando medir com mais exatidão o que se deseja. Para os referidos 

autores o questionário possui a vantagem de os respondentes se sentirem mais confiantes, 

devido ao anonimato, o que permite coletar informações e respostas mais reais. 

 A escolha do questionário como instrumento de coleta do presente estudo deveu-se ao 

seu caráter de anonimato completo, vantagem apontada por Polit, Beck e Hungler (2004) 

como decisivo na aquisição de informação sobre comportamentos ilegais ou desviados, ou 

sobre características embaraçosas. O questionário foi construído especificamente para este 

estudo e após avaliação da banca de qualificação do projeto de pesquisa, foi testado quanto a 

sua estruturação e aplicabilidade.  

 

 

4.6 PROCEDIMENTOS ÉTICOS E LEGAIS 

 

 

 Para a realização desta pesquisa cumpriu-se as Diretrizes e Normas Regulamentadoras 

de Pesquisas de acordo com a Resolução nº 196 de 1996, do Conselho Nacional de Saúde 

(BRASIL, 1997). Inicialmente, foi solicitado às Diretorias Geral e de Enfermagem do HUOL 

(APÊNDICE B e C), solicitando autorização para a realização da pesquisa, bem como a 

utilização do nome da instituição no relatório final da investigação. Em seguida, o projeto foi 

encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa - CEP da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte, que após apreciação, concedeu aprovação mediante Parecer nº 306/2009 (ANEXO 

C). 

 Posteriormente, o referido projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa 

do Hospital de Pediatria Professor Heriberto Ferreira Bezerra, integrante do Complexo 

Hospitalar de Saúde (CHS) da UFRN, para avaliação do instrumento de pesquisa. Após 

parecer de Nº 75/2010, favorável à realização do pré-teste do instrumento de pesquisa 

(ANEXO D), doze profissionais enfermeiros do referido hospital participaram do referido 

pré-teste, com a finalidade de identificar sua estruturação e compreensão. O instrumento 
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apresentou-se adequado ao entendimento dos pesquisados, sendo assim não houve alteração 

na sua estruturação.  

 Cabe ressaltar que ao iniciar a aplicação do questionário, todos os enfermeiros, tanto 

os participantes da testagem quanto os que participaram da pesquisa no HUOL, foram 

informados quanto aos objetivos e finalidades da pesquisa. Em seguida, foi solicitado a todos 

pesquisados que atentamente lessem e assinassem o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE D e E ). Na oportunidade foi esclarecido que a participação 

seria voluntária, bem como a possibilidade de ser excluído da pesquisa, caso fosse o desejo do 

participante. Após assinatura procedeu-se com o preenchimento do questionário pelo próprio 

profissional. O preenchimento ocorreu em aproximadamente 30 (trinta) minutos. 

 

 

4.7 COLETA DOS DADOS 

 

 

 A coleta dos dados foi realizada no HUOL, entre o período de 05 de janeiro a 15 de 

maio de 2010, em diferentes horários de trabalho. 

 

 

4.8 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

 Inicialmente foi construído banco de dados eletrônicos em Planilha do aplicativo 

Microsoft Excel e digitado todos os dados do questionário referentes às questões objetivas, 

que compreenderam as variáveis de caracterização sóciodemográficas e de formação; de 

trabalho e de formação em VE. Posteriormente foram organizadas em tabelas e gráficos com 

suas freqüências absolutas e relativas. 

 Para análise dos dados sobre conhecimento em VE, as ações de VE desenvolvidas 

pelos enfermeiros, dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros para notificar as DNC ao NHE, 

contribuições dos enfermeiros para melhorar a qualidade dos registros de DNC e as ações do 

NHE para facilitar o recebimento de informações relativas às DNC de conhecimento dos 

enfermeiros no âmbito hospitalar, obtidas mediante as questões , foi utilizada a técnica de 

análise de conteúdo, que busca atingir os significados manifestos através de uma lógica de 

interpretação cifrada no material de caráter qualitativo (MINAYO, 1992). Entre as técnicas de 



55 

 

 

Análise de Conteúdo, foi selecionada a Análise Temática para tratar os dados desta pesquisa 

pelo entendimento de que esta técnica é a melhor forma de adequação para investigação de 

material qualitativo sobre saúde. 

 Para Minayo (1992, p. 209) a noção de tema está relacionada a uma afirmação a 

respeito de um determinado assunto, um feixe de relações, podendo ser graficamente 

apresentado através de uma palavra, uma frase ou até mesmo um resumo. A autora infere que 

a técnica de Análise de Conteúdo “consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem 

uma comunicação cuja presença ou freqüência signifiquem alguma coisa para o objeto 

analítico visado.” 

 Baseado na obra de Minayo (1992) o método de análise temática de conteúdo é 

constituído por três etapas, a saber: Pré-Análise, Exploração do Material e Tratamento dos 

Resultados Obtidos e Interpretação. 

 A Pré-Análise é decomposta em 3 tarefas: 

 Leitura Flutuante - Consiste em tomar contato exaustivo com o material deixando-se 

impregnar pelo seu conteúdo que permite ultrapassar a sensação de caos inicial. 

 Constituição do Corpus – Esta tarefa compreende a organização do material de tal 

forma que possa responder a algumas normas de validade como a exaustividade, 

representatividade, homogeneidade e pertinência. 

 Formulação de Hipótese e Objetivos - Nesta última tarefa da pré-análise compreende-

se a necessidade de estabelecimentos de hipóteses iniciais para responder a questões que 

teoricamente são colocadas. 

 É nesta fase pré-analítica que é determinada a unidade de registro, a unidade de 

contexto, a forma de categorização, a modalidade de codificação e os conceitos teóricos que 

orientarão a análise.  

 A segunda etapa abrange a Exploração do Material, que consiste essencialmente na 

operação de codificação e por fim, a terceira e última etapa que compreende o Tratamento dos 

Resultados Obtidos e a Interpretação. Aqui os resultados brutos são submetidos a operações 

estatísticas simples ou complexas permitindo uma maior clareza das informações obtidas e a 

partir de então, realizar interpretações previstas no seu quadro teórico.  

 Assim, na perspectiva desta autora foi iniciada nesse estudo a análise temática dos 

dados referentes às questões abertas, com a etapa da pré-análise, onde primeiramente todos os 

dados foram transcritos na íntegra para uma planilha do Microsoft Word e a partir de então foi 

realizada a leitura flutuante e exaustiva de todo o material, na busca de compreensão do seu 

conteúdo. Em seguida, conforme constitui o corpus, prosseguiu-se a organização de todo o 
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material quanto à exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência, com a 

intenção de determinar as unidades de registro e de contexto, os recortes que foram 

apresentados através de uma palavra ou até mesmo uma frase, que finalmente pôde ser 

categorizada. 

 Na segunda etapa, Exploração do Material, todas as unidades de registro e de contexto 

foram muito bem explorados e codificados, utilizando-se letras do alfabeto permitindo assim, 

agregação das temáticas de onde emergiram os seguintes temas, a saber: 

 Conhecimento sobre VE hospitalar: 

Entendimento sobre VE hospitalar; 

Ações desenvolvidas pela VE hospitalar; 

 Procedimentos dos enfermeiros frente aos casos de DNC. 

 Dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros para notificar as DNC ao NHE. 

 Contribuições dos enfermeiros para melhorar a qualidade dos registros de 

DNC. 

 Ações do NHE para facilitar o recebimento de informações relativas às DNC 

de conhecimento dos enfermeiros. 

 Em seguida, conforme última etapa desta análise, os dados brutos foram Tratados e 

Interpretados, submetidos a operações estatísticas simples e expressos da seguinte forma: 

 Descrição dos conhecimentos dos profissionais enfermeiros sobre VE 

hospitalar. Para a descrição dos conhecimentos dos profissionais enfermeiros 

sobre VE hospitalar - Freqüências relativas e absolutas. 

 Classificação adequada e não adequada do conhecimento sobre VE e ações de 

VE - Freqüências relativas e absolutas. 

 Descrição dos procedimentos de VE hospitalar desenvolvidos pelos 

profissionais enfermeiros mediante as DNC - Freqüências relativas e 

absolutas. 

 Classificação dos procedimentos de VE hospitalar desenvolvidos pelos 

profissionais enfermeiros - Freqüências relativas e absolutas. 

  Descrição das dificuldades encontradas pelos profissionais enfermeiros para 

registrar as DNC ao NHE - Freqüências relativas e absolutas. 

 Descrição das sugestões para articular o serviço de VE com as práticas 

assistenciais dos enfermeiros - Freqüências relativas e absolutas.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

 Neste momento são apresentados os resultados da pesquisa através de tabelas e 

gráficos e para uma melhor compreensão, apresenta-se inicialmente a caracterização 

sóciodemográfica e de formação acadêmica, além dos achados relacionados ao trabalho dos 

enfermeiros e de formação em VE hospitalar. Posteriormente os resultados são apresentados 

divididos em quatro seções, conforme os objetivos propostos neste estudo, a saber: 

conhecimento dos enfermeiros sobre VE; procedimentos do profissional enfermeiro mediante 

as DNC, após isso, as dificuldades dos enfermeiros para registrar as DNC e as sugestões de 

estratégias para articular o serviço de VE com as práticas assistenciais dos enfermeiros do 

HUOL. 

 A discussão dos resultados é realizada perante a literatura e à luz das diretrizes de VE 

e do princípio da integralidade dos serviços defendida por Mattos (2001). 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

 

 Com a intenção de conhecer os 63 profissionais que participaram da pesquisa, foram 

solicitadas informações demográficas de sexo e idade e de formação acadêmica, de trabalho e 

de formação em vigilância epidemiológica hospitalar. A Tabela 1 apresenta informações 

sóciodemográficas e de formação acadêmica, a Tabela 2 e o Gráfico 3 mostram as 

informações de trabalho e a Tabela 3 e 4 trazem informações sobre capacitação e formação 

em vigilância epidemiológica hospitalar dos enfermeiros 

 

 

5.1.1 Caracterização sóciodemográfica e de formação acadêmica 

 

 

 A Tabela 1 apresenta as características sóciodemográficas e de formação acadêmica 

dos 63 profissionais enfermeiros pesquisados com a intenção de conhecer os pesquisados 

quanto ao sexo, idade e formação acadêmica. 
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Tabela 1 – Distribuição dos enfermeiros que atuam no HUOL, segundo características 

sóciodemográficas e de formação acadêmica. Natal, 2010 (n=63). 

CARACTERÍSTICA Fr % 

SEXO     

Feminino 58 92,06 

Masculino 5 7,94 

IDADE (em anos)    

26 - 35 11 20,00 

36 - 45 22 40,00 

46 - 55 16 29,09 

56 - 65 6 10,91 

TEMPO DE FORMADO     

3 a 10 anos 8 12,70 

11 a 20 anos 24 38,10 

21 a 30 anos 27 42,86 

> 30 anos 4 6,35 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 
   

 Observa-se na Tabela 1 o predomínio de profissionais do sexo feminino (92,06%), 

adultos com idade entre 36 e 45anos (40,00%) e com mais de 21 anos de formados (49,21%). 

 A predominância de profissionais do sexo feminino é compatível com resultados 

encontrados em outros estudos realizados com enfermeiros, considerando que há uma 

tendência da feminilização desta profissão. O estudo de Lemos et al. (2010), acerca da visão 

dos enfermeiros de um hospital de Minas Gerais, sobre a assistência holística ao cliente 

hospitalizado, mostrou que 83,3% dos enfermeiros era do sexo feminino.  Barreira (1999) ao 

retratar a memória e história da enfermagem no Brasil, explica que o trabalho exercido pelo 

enfermeiro, desde sua origem, está vinculado ao domínio de saberes das mulheres, uma vez 

que surge do cuidado prestado ao doente em casa e na maioria das vezes, prestado por 

religiosas. 

 Ao analisar a idade dos pesquisados, observa-se uma variação entre 26 a 65 anos, 

predominando a faixa de idade entre 36 a 45 anos (40%), seguida da faixa etária de 46 a 

55anos (29,09%). Percebe-se que a frequência diminui entre os que se encontram na faixa de 
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idade entre 56 a 65 anos (10,91%), sugerindo que essa minoria encontra-se em fim de carreira 

profissional. Dados semelhantes a esses são evidenciados por Costa, Lima e Almeida (2003), 

no estudo realizado com 48 enfermeiros, em sete hospitais da cidade de Fortaleza/Ceará, 

sobre estresse no trabalho desses profissionais, onde predominou a faixa etária de 38 a 45 

anos (47,60%), seguida da faixa etária de 46 a 53 anos (23,80%). 

 Outros dados semelhantes podem ser evidenciados no estudo de Sabocinski et al. 

(2009) sobre percepção dos enfermeiros que atuam na unidade de internação pediátrica de um 

hospital universitário, situado na cidade de Rio Grande /RS. Neste estudo evidenciou-se o 

predomínio da faixa etária entre 34 e 49 anos. É perceptível, a partir dos resultados 

apresentados, esta faixa etária dos enfermeiros como predominante nos hospitais, sobretudo 

nos universitários, posto que a permanência desses profissionais é na maioria da vezes 

garantida pela contratação efetiva dos mesmos. 

 Estudo que vai de encontro aos resultados da presente pesquisa, como o de Rocha e 

Zeitoune (2007), que aborda a atuação do enfermeiro no Programa de Saúde da Família (PSF) 

no Piauí, constata o predomínio de profissionais jovens, com idade entre 26 e 30 anos. Essa 

faixa etária predominante é identificada pelos autores pela oportunidade que os enfermeiros 

mais jovens possuem de serem contratados por esse programa, sobretudo por terem pouco 

tempo de formados. 

 Quanto aos dados da Tabela 1 referentes ao tempo de conclusão da graduação, é 

notório a variação de anos de formados entre os pesquisados, pois há enfermeiros com 3 anos 

de conclusão do curso enquanto outros com mais de 30 anos. Percebe-se que a maioria 

(42,86%) tem entre 21 e 30 anos de formados, o que indica muita experiência de trabalho, 

segundo Formiga et al. (2002). Esta associação do tempo de formado com a experiência é 

apresentada por Formiga et al. (2002) que ao realizarem estudo sobre o perfil do enfermeiro 

/aluno do curso de especialização PROFAE/RN constataram que o tempo de formado é um 

indicativo de tempo de experiência no trabalho. Mediante essa informação, pressupõe-se que 

87,31% dos profissionais com mais de 10 anos de formados possuem experiência no trabalho. 

 Em concordância com os resultados apresentados na Tabela 1, o estudo realizado por 

Martins et al. (2006) com 64 enfermeiros de uma instituição hospitalar de ensino público da 

cidade de São Paulo, sobre o perfil do enfermeiro e as necessidades de desenvolvimento de 

competência profissional, constataram a predominância (81,00%) dos enfermeiros 

pesquisados com tempo de formação que variou entre 16 a 36 anos. Evidenciou-se 38% dos 

enfermeiros com tempo de formados entre 16 e 26 anos, 35% com 26 a 36 e 8% com 36 anos 

e mais de formados. O percentual (19%) restante compreendeu os 17% dos que apresentaram 
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entre 1 a 6 anos de formados e 2% sem informação. Os autores concluíram que o tempo de 

formação reflete o conhecimento, experiência e aptidão valorizadas na época de sua 

formação, ou seja, de acordo com a realidade proposta pelo Projeto Político Pedagógico de 

então. 

 

 

5.1.2 Caracterização do trabalho  

 

 

Com o objetivo de conhecer as características de trabalho dos 63 profissionais 

enfermeiros pesquisados, foram solicitadas informações sobre o tempo de serviço e o setor de 

trabalho. A Tabela 2 apresenta os resultados segundo o tempo de trabalho na instituição e o 

Gráfico 1 traz  os resultados concernentes ao local em que atuam. 

 

 

Tabela 2 – Distribuição dos enfermeiros que atuam no HUOL, segundo tempo de trabalho na 

instituição. Natal, 2010 (n=63). 

TEMPO DE TRABALHO NA INSTITUIÇÃO Fr % 

3 a 10 anos 35 55,55 

11 a 25 anos 8 12,70 

≥ 26 anos 20 31,75 

TOTAL 63 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

 Constata-se na Tabela 2 uma variação do tempo de trabalho dos pesquisados, 

considerando que há profissionais com 3 anos de serviço e outros com até mais de 26 anos e 

que mais da metade (55,55%) trabalham entre 3 e 10 anos. Outro percentual significativo 

mostra que 31,75% atuam há mais de 26 anos. 

 O resultado que aponta para 55,55% atuarem entre 3 a 10 anos, pode ser atribuído às 

ofertas de contratação desse serviço nesse período. É perceptível, na Tabela 2 que os dois 

menores percentuais (31,75% e 12,70%) referentes aos profissionais que apresentam mais de 

11 anos de trabalho nessa instituição é considerado bastante significativo, pois revela um 

extenso período de tempo trabalhado, por esses  enfermeiros. Estes resultados são similares 

aos encontrados por Formiga et al. (2002), que ao realizarem estudo sobre o perfil de 162 

enfermeiros/alunos do curso de especialização PROFAE/RN concluíram que a maioria 
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(54,00%) apresentam tempo de trabalho de 0 a 10 anos e que 45,00% apresentam mais de 11 

anos de atuação  nos seus serviços. 

 O tempo de trabalho em uma instituição pode estar  relacionado à estabilidade, a 

proposta de trabalho da instituição e a satisfação individual (FORMIGA et al., 2002;  

MARTINS et al., 2006). 

Neste momento apresenta-se no Gráfico 1 os resultados concernentes ao local de 

trabalho dos pesquisados. Ressalta-se que a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, 

Diretoria de Enfermagem, Educação Permanente, Central de Material Esterilizado e Comissão 

de Curativo, foram setores agrupados por serem representados somente um por um 

enfermeiro, proporcionando uma melhor organização e apresentação dos resultados. 

 

 

 

Un = Unidade de; UTI = Unidade de Terapia Intensiva 

Gráfico 1 – Distribuição dos enfermeiros que atuam no HUOL, segundo setor de trabalho. Natal, 2010 (n=63). 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

 Com relação ao setor de trabalho, observa-se no Gráfico 1 a predominância (41,27%) 

dos pesquisados que trabalham nas Unidades de Internação. As Unidades Especializadas que 

compreendem o Centro de Diagnóstico e Imagem, Diálise e Transplante Renal, representam o 

percentual de 15,87% do local de trabalho dos respondentes. O Ambulatório e a UTI com 

percentuais semelhantes (14,29%) abrangem o terceiro maior percentual que os enfermeiros 

trabalham. A diversidade de serviços verificada no hospital em estudo é atribuída ao seu nível 
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terciário de referência, pois trata-se de um hospital público, geral e universitário de alta 

complexidade que integra à rede do SUS. 

 A diversidade de serviços é uma realidade dos hospitais de ensino, sobretudo os 

universitários. Os enfermeiros atuam nesse cenário desenvolvendo atividades essenciais 

relativas ao cuidado, gerência e educação. A exemplo dessa diversidade de atuação, onde há  

predominância do percentual do enfermeiro que atuam em Unidades de Internação, menciona-

se o hospital geral de ensino da cidade de São José do Rio Preto-SP, que apresenta o maior 

percentual (54,54%) de  enfermeiros, atuando em Unidades de Internação. Além desses 

dados, outros semelhantes à presente pesquisa é observado através dos 25,75%  enfermeiros 

que trabalham em Unidades Especializadas. A UTI com 9,10%, o Ambulatório com 7,75% e 

o Centro Cirúrgico com 3,05%, representam os menores percentuais de atuação dos 

enfermeiros (BARBOSA; SOLER, 2003). 

 A atuação do enfermeiro nos múltiplos serviços hospitalares compreende um trabalho 

assistencial, gerencial e de ensino e, portanto, é considerado complexo, pelo fato de 

relacionar-se às dimensões assistenciais e burocráticas ao mesmo tempo (BACKES et al., 

2008). 

  

 

5.1.3 Capacitação e formação em Vigilância Epidemiológica hospitalar.  

 

 

 Reconhecendo a necessidade de identificar as informações recebidas pelos enfermeiros 

sobre VE hospitalar, foi questionado sobre a realização de capacitação em VE hospitalar e 

formação destas práticas, na graduação. Os resultados destas duas dimensões de formação 

pesquisadas são apresentados em forma de gráficos e discutidos separadamente, permitindo 

um melhor entendimento das referidas dimensões. 

 

 

5.1.3.1 Capacitação em Vigilância Epidemiológica Hospitalar 

 

 

 Apresenta-se na Tabela 3, a distribuição dos enfermeiros do HUOL quanto a 

oportunidade de participar de capacitação em VE em âmbito hospitalar. Torna-se significativo 

enfatizar que não foi questionada a instituição responsável pela capacitação, nem a carga 
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horária do curso, pois a intenção deste questionamento é saber se os enfermeiros pesquisados 

já receberam algum tipo de capacitação em VE hospitalar. 

 

 

Tabela 3 – Distribuição dos enfermeiros do HUOL quanto às capacitações que realizaram em 

VE hospitalar. Natal, 2010. 

Participação em capacitação em vigilância 

epidemiológica hospitalar 
Fr % 

Sim 21 33,33 

Não 42 66,67 

Total 63 100,00 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 

 Observa-se na Tabela 3 que a maioria (66,67%) dos pesquisados não realizaram 

capacitação para desenvolver ações de VE no âmbito hospitalar. Quanto aqueles que já foram 

capacitados, não se têm a informação se o conteúdo abordado privilegiou o conhecimento 

prático, favorecendo ações de VE de DNC, objetivo principal dessa vigilância no ambiente 

hospitalar. 

Essa deficiência de capacitação na área hospitalar é também apontada por estudo 

realizado por Griep (2003) no município de Cascavel - Paraná, sobre subnotificação das DNC 

no contexto hospitalar. Embora este estudo não tenha apresentado resultados absolutos quanto 

a essa deficiência, revela essa problemática em todos os hospitais pesquisados, apontando a 

instituição hospitalar como responsável final pelas capacitações e não os órgãos 

governamentais. 

 Estudo realizado sobre as práticas dos NHE`s do município de Natal - RN identificou 

uma realidade preocupante quanto à ausência de capacitação em VE nos ambientes 

pesquisados, pois 4 dos 5 hospitais não realizam capacitação para os seus profissionais. Esse 

preocupante resultado é destacado nessa pesquisa considerando que essa prática é 

recomendada pelo MS como competência obrigatória para todos os NHE`s, independente do 

nível de referência para o Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (RIBEIRO; 

COSTA, 2007). 

 Ressalta-se que a capacitação de recursos humanos é considerada um instrumento 

essencial para se alcançar mudanças no processo de trabalho, permitindo a aquisição de novas 

competências e visões mais integralizadoras (GERMANO et al., 2007).  
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 Saupe et al.(2006) consideram que os recursos humanos em saúde estão capacitados 

quando desenvolvem competências para desenvolver seu trabalho, ou seja, quando 

apresentam um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que conferem condições 

para tal. Os autores consideram todos esses elementos essenciais para a construção de 

competências, porém, destacam as atitudes, por conferir ao profissional, capacidade de tomar 

decisão e de solucionar problemas na sua área de atuação. 

 Ancorando-se nessas considerações discute-se a importância dos profissionais 

enfermeiros serem capacitados para adquirirem competências das ações de VE, sobretudo as 

notificações de DNC, pois estas são consideradas de caráter obrigatório. Deste modo, esses 

profissionais devem conhecer a listagem de DNC, fluxos de notificação estabelecidos pela 

instituição e notificar todos os casos suspeitos e confirmados das doenças sob vigilância ao 

NHE, serviço responsável por essa informação. 

 Acrescenta-se à deficiência de capacitação, outra preocupação que recai sobre o tipo 

de capacitação recebida pelos 33,33%, por não se conhecer o conteúdo ministrado e, portanto 

não saber se os pesquisados desenvolveram competências técnicas específicas para atender a 

principal finalidade da VE hospitalar, a ampliação da rede notificação da DNC. 

 Reconhece-se muitas vezes que esse método de aprendizado, embora apresente uma 

proposta de desempenho pessoal, consiste na transmissão de conhecimentos, em períodos 

bem definidos através de encontros e aulas, com o intuito de atualizar novos enfoques, novas 

informações, muitas vezes sem relação com os problemas práticos ou até mesmo com os 

comportamentos que deverão ser mobilizados e por isso acabam diluindo-se posteriormente. 

E quando em alguns casos se alcança aprendizagens individuais, elas nem sempre se traduzem 

em aprendizagem organizacional, ou seja, não se transfere para a ação coletiva (BRASIL, 

2009a). 

 Deste modo, é conveniente que sejam adotados processos formativos para além das 

capacitações pontuais, isto é, que permita aprendizagem com visões mais integralizadoras, 

preparando os enfermeiros para serem mais reflexivos no pensar ao desenvolver ações de VE 

no hospital, pois estas ações favorecem a reflexão compartilhada e sistemática sobre 

determinadas situações vivenciadas nesse ambiente, como por exemplo: discussões sobre 

casos de doenças mais graves onde a investigação epidemiológica, pode demonstrar o 

surgimento de novas doenças e até mesmo a reemergência de outras. 

 Como estratégia de superação das capacitações pontuais, o MS propõe por meio do 

Departamento de Gestão da Educação na Saúde da Secretaria de Gestão do Trabalho e da 

Educação na Saúde, a educação permanente, para a transformação das práticas de formação, 
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baseando-se na aprendizagem significativa que possibilita transformações a partir de uma 

construção e reflexão de perguntas e respostas dos trabalhadores sobre o trabalho que se 

realiza ou para o qual se preparam (BRASIL, 2005c). 

 Essa política defende uma “aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se 

incorporam ao cotidiano das organizações ao trabalho”. Enquanto educação se baseia na 

aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as práticas profissionais 

(BRASIL, 2009a, p. 20). 

 Mediante a relevância apontada nestas análises sobre as capacitações dos profissionais 

que atuam no âmbito da saúde, pode-se compreender a necessidade de capacitação dos 42 

enfermeiros pesquisados que nunca foram preparados para o desenvolvimento de ações de VE 

hospitalar e, portanto podem permanecer encontrando dificuldades para cumprir os fluxos de 

notificação das DNC. 

 Convém enfatizar que as idéias discutidas até o presente momento sobre capacitação 

dos profissionais de saúde de forma permanente, numa perspectiva de transformação das 

práticas de saúde, fortalecem a consolidação do nosso SUS, pois vão ao encontro das políticas 

de capacitação preconizada por esse sistema.  

 

 

5.1.3.2 Formação em Vigilância Epidemiológica 

 

 

 Considerando que as atuais políticas de formação dos profissionais de saúde vêm 

possibilitando uma reorganização dos seus processos, com ênfase na construção de 

profissionais mais comprometidos com os princípios do SUS, interessa-nos conhecer a 

formação dos enfermeiros pesquisados, em VE hospitalar reconhecendo que esta formação na 

graduação contribuirá para o desenvolvimento de habilidades e ações para atuarem de forma 

mais qualificada atendendo às expectativas das práticas desejáveis do SUS. 
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Tabela 4 – Distribuição dos enfermeiros do HUOL quanto a preparação em VE hospitalar na 

graduação. Natal, 2010. 

Preparação em vigilância epidemiológica hospitalar na 

graduação 
Fr % 

Sim 11 17,46 

Não 52 82,54 

Total 63 100,00 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 

 Observa-se na Tabela 4 que no hospital selecionado para esse estudo, apenas 17,46% 

dos enfermeiros referiram que foram preparados para desenvolver ações de VE durante a 

graduação e que o maior percentual (82,54%) refere não ter vivenciado essa experiência 

durante o curso de enfermagem. 

Verifica-se com preocupação este último percentual, uma vez que revela a falta de 

oportunidade dos alunos em vivenciar situações práticas nos serviços que desenvolvem ações 

de VE no hospital, pois esses serviços são considerados de grande relevância por serem 

responsáveis pelas informações, investigações e levantamentos necessários à programação e à 

avaliação das medidas de controle de doenças e de situações de agravos à saúde, propostas do 

nosso SUS.  

Esse contexto problemático de ensino tem sido abordado por Macêdo, Romano e  

Henriques (2006), ao discutirem o descumprimento das instituições de ensino de enfermagem, 

quanto a proposta de aproximação dos estudantes da área de saúde com os serviços 

assistenciais. Os autores ressaltam que embora essa proposta tenha acontecido através de 

legislação, as instituições de ensino de enfermagem não vêm acompanhando totalmente essas 

demandas, principalmente no âmbito social. Permanecem muitas vezes tratando as questões 

do corpo dentro de uma perspectiva biológica e segmentada, e sem a inserção do cuidado 

numa totalidade social. 

A proposta de inserção do aluno dos cursos da área de saúde nos serviços tem sido 

alvo do SUS, enquanto ordenador da formação de profissionais dessa área, nesse sentido, não 

se pode deixar de reconhecer inúmeras iniciativas em curso direcionadas na formação de 

pessoal capaz de corresponder às necessidades sociais em saúde da população. As políticas de 

reorientação de formação dos profissionais vêm implementando importante papel nas 

mudanças de formação no sentido de comprometimento dos profissionais com o SUS por 

formalizar articulações ensino-serviço (MARCH; FERNANDES; PINHEIRO, 2006).  
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 Nessa perspectiva de aprendizagem de integração ensino-serviço, o MS, por meio da 

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) e o Ministério da 

Educação, por intermédio da Secretaria de Educação Superior e do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, lançaram em 2005, o Programa Nacional 

de Reorientação da Formação Profissional em Saúde (PRO-SAÚDE), com o objetivo de 

incentivar a transformação do processo de formação, geração de conhecimento e prestação de 

serviços à população para uma abordagem integral do processo saúde-doença. Este Programa 

tem como eixo central a integração ensino-serviço, com a conseqüente inserção dos 

estudantes no cenário real de práticas que é a Rede do SUS (BRASIL, 2007). 

 Apesar desta política ter sido instituída no ano de 2005, esforços de reformulação das 

instituições formadoras dos profissionais da área de saúde vêm acontecendo desde o início da 

década de 1990  por recomendação da 9ª CNS que indica a revisão dos currículos de 

graduação para ajustá-los às realidades sociais, culturais e ao quadro epidemiológico, 

propondo uma formação geral com visão integral e comprometimento social (BRASIL, 1994). 

 É relevante nessa discussão ressaltar experiências positivas acerca da inserção dos 

estudantes de graduação no serviço, sobretudo na esfera hospitalar. Relatos apresentados por 

March, Fernandes e Pinheiro (2006), sobre práticas inovadoras para a ampliação de saberes na 

formação em saúde, analisam a influência positiva do construir conhecimento crítico dos 

alunos no cotidiano dos serviços de saúde. Estes devem conhecer os aspectos sociais e 

econômicos em que vivem as populações e as causas de adoecimento e de morte. Assim, 

inserir o aluno de graduação nos serviços de saúde do SUS é reconhecer a conexão entre a 

esfera de trabalho e educação, possibilitando a vivência dos graduandos em uma diversidade 

de serviços que o tornarão mais aptos a atuarem na proposta de organização desse sistema. 

 Essa discussão está muito divulgada no âmbito científico e como exemplo dessas 

experiências de articulação menciona-se no estado do Rio de Janeiro, propostas que emergem 

tanto da rede de ensino quanto dos serviços hospitalares. Dessa forma destaca-se a atuação do 

Hospital do Servidor e a Faculdade de Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (FEUERJ).  

 O primeiro, que se destaca por ter sido pioneiro no Brasil a discutir a intercessão entre 

a VE e a prática assistencial, vem inserindo alunos dos cursos de graduação da saúde no 

serviço de vigilância epidemiológica hospitalar, enfatizando esta articulação dentre suas 

atividades didáticas desenvolvidas (ESCOSTEGUY, 2003). 

 A FEUERJ confirma em seus cenários de aprendizagem a ampliação de atuação dos 

graduandos em diferentes realidades, criando modelos diversos, dos tradicionais utilizados. A 
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inserção do estudante desde os primeiros momentos da formação, com a realidade dos 

serviços de saúde, permite uma relação entre a teoria e a prática, na qual a construção do 

conhecimento se dá a partir da ação concreta em todos os níveis de atenção à saúde. Todas as 

estratégias e negociações políticas adotadas por esta Faculdade para o desencadeamento das 

ações do processo de mudança perpassam pela compreensão de co-responsabilidade dos 

sujeitos envolvidos no curso de graduação em enfermagem da referida universidade 

(MACÊDO; ROMANO; HENRIQUES, 2006). 

Por reconhecimento dessa importante articulação os hospitais do estado de São Paulo, 

em especial os universitários, vêm possibilitando a inserção dos estudantes de graduação e 

também pós-graduação (residência) nos serviços de VE hospitalar, proporcionando vivências 

práticas, pois estes serviços constituem importante interface direta entre a assistência e a 

prevenção de doenças uma vez que compreende uma área de aprendizagem clínico–

laboratorial e de epidemiologia de DNC (SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA 

EPIDEMIOLÓGICA EM ÂMBITO HOSPITALAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2007). 

 Outras discussões, como as propostas dos Projetos Políticos Pedagógicos do curso de 

graduação em enfermagem, merecem destaque quando o tema em questão trata de formação 

profissional na perspectiva de inserção deste profissional, no contexto do ensino-

aprendizagem voltado para conteúdos pertinentes à vigilância de doenças.  

 Ressaltam-se nesse sentido as mudanças curriculares que apontam para espaços 

curriculares diversificados onde se privilegia além de capacitação e discussão teórica, as 

práticas e as intervenções, inserindo os estudantes na realidade prática desde os primeiros 

anos da graduação e envolvendo disciplinas do início ao fim do curso, com valorização de 

metodologias de ensino a partir de idas ao campo (OLIVEIRA; KOIFMAN; PINHEIRO, 

2006). 

 Nas experiências analisadas sobre os conteúdos da Saúde Coletiva, nos currículos dos 

cursos de graduação da área de saúde, no Brasil, Oliveira, Koifman e Pinheiro (2006) 

observaram que há ainda uma lógica fortemente disciplinar, ou seja, a aprendizagem dos 

alunos nessa área reduz à utilização de muitos conceitos e instrumentos da Epidemiologia e 

Saúde Coletiva para avaliar programas de saúde. Já em outras experiências de ensino pôde-se 

observar que os conteúdos estavam direcionados para formar profissionais de saúde 

generalistas, capazes de atuar no sentido de consolidação do SUS, por terem tido a 

oportunidade de vivenciar experiências em cenários múltiplos de aprendizagem. 

 Neste último exemplo foi possível observar que as atividades dos alunos, tanto nos 

hospitais quanto nos Programas de Saúde da Família, não atendiam apenas a lógica 
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organizacional proposta e as rotinas destes serviços. A vivência destes alunos nestes campos 

permitiu transformações nos processos de trabalho daqueles profissionais que já atuam na 

rede do cuidado, bem como, a experiência de conviver como tutores de serviços durante o 

processo de formação (OLIVEIRA; KOIFMAN; PINHEIRO, 2006). 

 No âmbito nacional, as discussões sobre os conteúdos de Saúde Coletiva, entre os 

quais considera-se a VE, têm sido realizadas através de fóruns de debates, jornadas estudantis, 

oficinas e seminários com presença de gestores e profissionais que atuam no SUS em busca 

de propostas que contemplem esses conteúdos nos currículos dos seus Projetos Políticos 

Pedagógicos - PPP (OLIVEIRA; KOIFMAN; PINHEIRO, 2006). 

 Considerando que o curso de graduação de enfermagem da UFRN é o pioneiro, 

portanto, o principal formador de recursos humanos na área de enfermeiros no estado, pela 

sua história e tradição, discute-se o seu Projeto Político Pedagógico,  para a inserção do aluno 

na área de VE. 

Dessa forma, mediante o conteúdo do projeto analisado, pôde-se perceber uma 

proposta de enfrentamento do desafio de articular teoria/prática e romper com o pensar/fazer 

fragmentado, buscando desenvolver nos alunos um pensamento complexo, integrado, 

contextualizado, que articule o global ao local. Nessa compreensão, o referido projeto 

pedagógico vem propondo uma formação do enfermeiro com curiosidade crítica e consciente, 

com competência técnico-científica, ética e política para que de fato ele possa interferir na 

produção dos serviços de saúde/enfermagem possibilitando a contribuição na transformação 

dos perfis epidemiológicos nacional/regional/local, dessa forma, fortalecendo o SUS pelo 

trabalho coletivo integrado e solidário (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2008).  

 Embora a exigência de um currículo mínimo do curso de graduação em enfermagem, 

que se enquadrasse nessa proposta tenha sido recomendado e regulamentado desde 1994 pelo 

Conselho Federal de Educação, através do Parecer nº 314 (BRASIL, 1994), o atual currículo 

do curso de graduação de enfermagem da UFRN, não vem atendendo plenamente a todas as 

dimensões, tais como: a articulação entre os serviços e órgão formador, práticas pedagógicas 

pouco dialógicas por parte de alguns docentes, dificultando a articulação do ensino 

teórico/prático (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2008). 

 Com base nessas dificuldades, o perfil do enfermeiro egresso da UFRN pode ser 

comprometido uma vez que a articulação do ensino teórico/prático com as diretrizes e linhas 

de ação do Projeto Pedagógico encontram-se prejudicadas pelas resistências às mudanças, que 

podem ser interpretadas, em algumas vezes, como dificuldade que o docente tem em 
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compreender e incorporar a proposta curricular em sua essência (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2008). 

 Limitações como essas podem estar presentes em outros Projetos Pedagógicos de 

cursos de graduação de enfermagem contribuindo para que os alunos desses cursos não 

estejam sendo contemplados com a prática de VE no âmbito hospitalar. A incorporação das 

práticas de VE durante estágios curriculares exige do docente um olhar de superação das 

práticas tradicionais, cuja racionalidade de organização pauta-se pela lógica do tecnicismo e 

pela aquisição de habilidades, pouco importando se as ações contribuem para a prevenção e 

promoção da saúde, especialmente, no âmbito hospitalar. 

 É importante ressaltar que somente as lacunas apontadas no PPP da UFRN não podem 

ser consideras determinantes das dificuldades de articulação de ensino/serviço evidenciadas 

nesse estudo, tendo em vista a existência de outros cursos de graduação de enfermagem e que 

não se conhece as informações dos conteúdos dos seus PPPs, precisando ser investigado se 

eles apresentam propostas de articulação teoria e prática, sobretudo acerca da VE hospitalar. 

 Assim, torna-se essencial ressaltar que um dos grandes desafios para o ensino de 

graduação de enfermagem na perspectiva das ações de sustentabilidade, vigilância à saúde e 

promoção à saúde, dentre as quais a VE hospitalar está inserida, é a superação da resistência a 

mudanças por parte dos professores (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2008). 

 Pensar na superação destas dificuldades durante a realização das atividades de ensino 

na rede de serviços hospitalares, no âmbito da vigilância à saúde, é também pensar na 

aproximação dos estudantes de graduação de enfermagem com as ações de VE hospitalar, 

desenvolvidas pelos NHE, pois através deste serviço os alunos poderão vivenciar a proposta 

desta vigilância e valorizar as ações de informação sobre as doenças para as decisões sobre a 

execução de ações de controle das mesmas. 

 

 

5.2 CONHECIMENTO DOS ENFERMEIROS SOBRE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

 

 Considerando a relevância de se verificar o conhecimento dos enfermeiros sobre VE 

hospitalar, foi questionado aos pesquisados, o que eles entendem acerca dessa vigilância e 

quais as ações de VE desenvolvidas no hospital. Para organizar as respostas de forma 

compreensível entre o entendimento do profissional sobre VE e as ações desenvolvidas e 
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aquelas respostas que podem representar uma deficiência do conhecimento, foi necessário 

agrupá-las em categorias. 

 Quanto ao entendimento sobre VE, na categoria adequada foram agrupadas as 

respostas que expressaram que VE é a informação sobre doenças para adoção de medidas de 

prevenção e controle. Costuma-se definir a VE, de modo simples e operacional, como 

informação - decisão – ação (BRASIL, 2008). Assim, considera-se como noção básica de VE 

as ações que irão proporcionar a informação a respeito de doenças sob vigilância. Na 

categoria não adequada foram agrupadas as respostas que não contemplaram essa definição. 

  As respostas acerca do entendimento sobre VE são apresentadas na Tabela 5 e a 

Tabela 6 ilustra as respostas sobre o conhecimento das ações de VE hospitalar. 

 

 

Tabela 5 – Distribuição dos enfermeiros do HUOL quanto ao seu entendimento acerca de VE 

hospitalar. Natal, 2010. (n=63). 

 

Entende acerca de VE Fr % 

Adequado 46 73,00 

Não adequado 16 25,40 

Não respondeu 1 1,60 

Total 63 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

A Tabela 5 mostra o percentual de 25,40% dos pesquisados que não emitiram 

respostas adequadas, ou seja, não expressaram que a vigilância é compreendida como ações 

que irão proporcionar a informação a respeito das DNC, no ambiente hospitalar. A exemplo é 

citado respostas como: Ações para manter o equilíbrio hemodinâmico dos paciente e 

Controle de infecção hospitalar. 

É importante ressaltar que as expressões respondidas traduzem a idéia que eles 

apresentam sobre VE, considerando que foi questionado o entendimento, ou seja, o conceito 

de VE. Para Hickman (2000, p. 11) conceito é “um pensamento ou uma noção” e que 
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representa a realidade. Outra definição de conceito é referida por Rudio (2000, p. 23), como 

“resultado de um trabalho da nossa mente”. 

Nessa compreensão, o percentual de 25,40% dos enfermeiros que emitiram respostas 

não adequadas sobre VE, apresenta uma noção equivocada sobre o entendimento de VE e isso 

representa um resultado preocupante, considerando que a noção adequada possibilita uma 

apreensão  sobre  conhecimento de VE, uma vez que “o conceito é uma atividade mental que 

produz um conhecimento,” é considerado o meio que o indivíduo apresenta para compreender 

algo (RUDIO 2000, p. 23). Assim, por terem noção equivocada sobre a VE, não poderão 

apresentar conhecimento adequado sobre o tema referido. 

Pensar em definição de conhecimento é buscar compreensões para além dos conceitos 

e essa reflexão merece ser destacada uma vez que, o modo como se dá o conhecimento é um 

dos assuntos que há séculos instiga a curiosidade humana. Assim, na compreensão de 

Maturana e Varela (2004, p. 35) “conhecer é uma ação efetiva, ou seja, uma efetividade 

operacional no domínio da existência do ser vivo.” Na concepção desses autores se 

apresentarmos conhecimento sobre algo é porque somos capazes de produzir descrições e 

reflexões sobre esse algo. 

Maturana e Varela (2004, p. 267) referem que o conhecimento uma vez adquirido, 

“obriga-nos a assumir uma atitude de permanente vigília contra a tentação da certeza”, e que 

permite tomar consciência da situação em que se está, e a partir de então ter uma visão, numa 

perspectiva mais abrangente. A aquisição do conhecimento, para os referidos autores, 

acontece na trajetória de vida, pois somos seres influenciados e modificados pelo que vemos e 

sentimos. Nessa concepção os conhecimentos que construímos não são adquiridos de uma 

atitude passiva, mas sim pela interação. 

Após essa abordagem explicativa sobre entendimento e conhecimento, o primeiro 

associado a conceito e o último a uma ação efetiva, nos parece que a preocupação com o 

percentual referente à categoria de entendimento não adequado (25,40%), torna-se maior, uma 

vez que esse percentual representa os enfermeiros que não entendem a VE e 

conseqüentemente não estão conscientes desta prática e, portanto tendem a não produzir suas 

ações.  

É pertinente cogitar as razões dos enfermeiros que não apresentam entendimento 

adequado. Tal resultado pode ser conseqüência da ausência de capacitação, ou 

desconhecimento das ações desenvolvidas pelo NHE, a saber: exposição permanente sobre as 

DNC; divulgação de folders contendo as ações de VE, perfil das DNC notificadas nesse 

ambiente, bem como as medidas recomendadas frente à situações encontradas; fixação de 
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listagem das DNC nos diversos setores fonte de informação das DNC; busca ativa diária nas 

enfermarias, UTI e ambulatório (BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO, 2007) e  dessa forma não 

terem sido influenciados sobre a proposta de VE.  

Se as ações desenvolvidas pelo NHE não estão possibilitando a construção do 

conhecimento sobre essa prática, o núcleo deve buscar mecanismos para proporcionar uma 

interação mais atuante sobre os enfermeiros, permitindo que sejam influenciados pela 

importância da VE no hospital, modificando o seu olhar sobre essa prática, pela consciência 

de praticá-la. 

A proposta de construção de conhecimento recai para todos os respondentes, pois os 

73,00% dos respondentes que demonstraram entendimento adequado não nos garante que 

possuem conhecimento dessa prática e assim possa refleti-la de forma abrangente.  

 Ações mais interativas entre o NHE e os enfermeiros poderão certamente superar o 

déficit de conhecimento sobre VE assim como suas ações, pois 24 dos pesquisados ao serem 

questionados sobre as ações de VE que eles conhecem, revelaram não ter o conhecimento 

adequado sobre essas ações, como mostra a Tabela 6. 

 As ações de VE desenvolvidas pelo NHE compreendem a busca ativa; notificar e 

investigar as DNC; alimentar banco de dados do SINAN; investigar surtos; promover trabalho 

integrado com o laboratório, serviços de anatomia patológica, com a farmácia, serviço de 

arquivo médico, com a comissão de revisão de prontuário, com a CCIH, gerência de risco 

sanitário, registro hospitalar de câncer e comissão de análise de óbito; realizar treinamento 

continuado; elaborar e divulgar relatórios sobre as DNC; monitorar, avaliar e divulgar o perfil 

de morbi-mortalidade hospitalar; monitorar e avaliar o preenchimento das declarações de 

óbitos e de nascidos vivos e participar do monitoramento e da avaliação dos óbitos maternos e 

infantis no ambiente hospitalar (BRASIL, 2005b). Vale ressaltar que a notificação 

compulsória de doenças é uma das principais fontes de VE, a partir da qual, na maioria das 

vezes, se desencadeia o processo de informação – decisão – ação (BRASIL, 2008). Assim, 

considera-se o mínimo de conhecimento do enfermeiro sobre as ações de VE no hospital, a 

ação de notificação de doenças. 

 Para organizar as respostas de forma compreensível sobre o conhecimento das ações 

desenvolvidas e aquelas respostas que podem representar uma deficiência desse 

conhecimento, foi necessário agrupá-las em categorias. Considerou-se adequada a resposta 

onde o enfermeiro citou a ação de notificação de doenças, por ser considerada a ação que 

desencadeia todo o processo de informação – decisão – ação e para as respostas que não 

contemplaram a referida ação, foram consideradas não adequadas. 
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Tabela 6 – Distribuição dos enfermeiros do HUOL quanto à identificação acerca das ações 

desenvolvidas pela VE hospitalar. Natal, 2010. 

 

Ações desenvolvidas pela VE Fr % 

Adequada 35 55,55 

Não adequada 24 38,10 

Não forneceu 4 6,35 

Total 63 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

 Observa-se na Tabela 6 que a maioria (55,55%) dos respondentes identificaram ações, 

categorizadas como adequadas, ou seja, a notificação de doenças, pois as respostas 

expressaram: Registro de DNC, Coleta e notificação de doenças e Notificação de doenças 

compulsórias. O percentual de 38,10% dos pesquisados que não identificaram a notificação 

como ação de VE, expressaram respostas como: Tabulações de dados; Controle de infecção 

hospitalar. identificação de risco de infecção. avaliação de feridas para adequar tratamentos. 

 O MS recomenda que todos os estabelecimentos hospitalares no território nacional, 

independente da natureza e da existência de relação para a prestação de serviços ao SUS, 

realizem a notificação de qualquer suspeita da ocorrência de problema de saúde de notificação 

compulsória (BRASIL, 2005b). 

Mediante as competências legais no que tange à ação de notificação, é inquietante o 

percentual de 38,10% dos enfermeiros que não identificam a notificação como ação de VE, 

pois a partir dessa ação é desencadeado todo o processo de informação – decisão – ação, 

propósito maior dessa vigilância. É compreensível que se não identificam é porque não 

conhecem e, portanto não são capazes de produzir descrições e reflexões sobre o ato de 

notificar, conseqüentemente não são obrigados a assumirem uma atitude de notificar.  

Essa concepção é baseada na literatura descrita por Maturana e Varela (2004), já 

discutida e enfatizada neste estudo. Portanto, se há conhecimento, há reflexão e consciência, 

elementos essenciais para que o indivíduo seja capaz de ampliar suas perspectivas sobre 

qualquer que seja o tema. 
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 Estudos na área de VE têm identificado também lacunas de conhecimento entre os 

profissionais de saúde relativas às ações dessa vigilância. A exemplo desses estudos 

menciona-se a tese de Passos (2003), que ao abordar as dificuldades de desenvolvimento das 

ações da vigilância epidemiológica em sete unidades de saúde, no município de Ribeirão 

Preto/SP, conclui a existência de desconhecimento dos profissionais de saúde sobre VE e 

atribui esse fato à forma como o serviço de vigilância vem se organizando historicamente, 

prevalecendo a divisão técnica do trabalho, ou seja, a VE por apresentar ações específicas, 

tornou-se ao longo de sua implantação, particular de alguns trabalhadores, comprometendo o 

conhecimento de forma semelhante para todos os profissionais.  

É compreensível mediante o contexto de discussão sobre desconhecimento das ações 

de VE, que as razões associadas a esse desconhecimento podem estar no distanciamento dos 

profissionais de saúde das práticas preventivas pertinentes à notificação, considerando que a 

prática de notificação desde sua origem vem sendo executada por profissionais da VE, 

tornando-a muito específica a um grupo de profissionais. 

 Assim, torna-se essencial discutir as competências do saber e das responsabilidades da 

VE, pois segundo o Guia de VE do MS, a operacionalização da VE compreende um ciclo de 

funções específicas e intercomplementares (BRASIL, 2005a). Neste sentido, no âmbito 

hospitalar, existem competências (saberes) próprias dos profissionais que compõem o NHE, já 

descritas neste estudo, e competências e responsabilidades comuns a todos profissionais do 

nível local, a notificação de DNC. Tornar conhecida essa prática deve ser proposta prioritária 

de todos os serviços de VE, uma vez que esta competência tem caráter obrigatório para todos 

os profissionais de saúde no exercício da profissão conforme a Lei nº 6.2590/75 (BRASIL, 

1975). 

 A proposta de ampliação de conhecimento sobre as ações de VE com ênfase na 

realização da mesma merece ser recomendada também para os 55,55% dos enfermeiros que 

identificaram a notificação como prática de VE, pois somente a identificação não favorece a 

atitude de notificar. É preciso que os profissionais incorporem concepções que permitam a 

superação de práticas descontextualizadas, refletindo no dia a dia de suas práticas 

assistenciais, a necessidade de notificação das DNC. 

 Frente aos resultados apresentados que apontam para o conhecimento não adequado 

tanto no que diz respeito ao propósito da VE, como suas ações, percebe-se a necessidade de 

modificações no processo desenvolvido para divulgar o conhecimento dessas ações, 

demonstrando aos enfermeiros a utilidade da VE, na prática, através de exemplos concretos, 

divulgando os resultados do trabalho do NHE, não somente em boletins epidemiológicos, ou 
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seja, retroalimentando tanto as autoridades sanitárias quanto os profissionais enfermeiros que 

participam da notificação, possibilitando o uso dos resultados na prática, permitindo a 

construção do conhecimento dessas atividades, pela influência provocada de forma concreta. 

 

 

5.3 PROCEDIMENTOS DOS ENFERMEIROS MEDIANTE AS DOENÇAS DE 

NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA 

 

 

A obrigatoriedade da notificação de doenças transmissíveis, definida pela Lei do MS 

Nº 6.259/75, estabelece o dever de todos os profissionais de saúde no exercício da sua 

profissão, notificar os casos suspeitos ou comprovados de doenças transmissíveis a fim de 

adoção de medidas de intervenção pertinentes. (BRASIL, 1975). A comunicação da 

ocorrência de DNC no âmbito hospitalar deve ser realizada ao NHE, serviço responsável 

pelas ações de VE no hospital. 

 Considerando a obrigatoriedade e importância da notificação compulsória de doenças, 

buscou-se nesse estudo identificar como o enfermeiro procede ao atender pacientes com 

DNC, a partir das respostas expressas pelos pesquisados à questão específica sobre este 

procedimento. Dessa forma, foram classificadas em adequadas as respostas onde os 

enfermeiros informaram que ao identificarem as DNC comunicam de forma oral ou escrita ao 

NHE. Para as respostas onde revelam que os enfermeiros não comunicam as DNC ao NHE, 

foram consideradas não adequadas. O Gráfico 2 retrata os procedimentos dos pesquisados 

quanto às ações de VE que eles realizam. 
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Gráfico 2 – Percentual de enfermeiros quanto às ações de vigilância epidemiológica que realizam no 

atendimento às doenças de notificação no HUOL. Natal, 2010.  

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 

 Conforme os resultados apresentados no Gráfico 2 pode-se  verificar uma diversidade 

de condutas não preconizadas para os encaminhamentos das DNC, considerando que o NHE é 

o serviço responsável por essa informação e deve receber a notificação, logo que haja casos 

suspeitos e confirmados de DNC, podendo ocorrer de forma verbal, seja por telefone ou por 

escrito. A exemplo das condutas não preconizadas observa-se o percentual de 22,22% que 

referiu informar à Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), não sendo este o 

setor apropriado para tal notificação. Outros exemplos de conduta não preconizada podem ser 

identificados no percentual de 9,52% que registram no prontuário e ocorrência, assim como os 

3,17% que comunicam ao médico e ainda, os transferem os pacientes para outra unidade 

(4,76%). 

 As condutas que apontam para o encaminhamento das informações sobre DNC à 

CCIH; ao profissional médico; as que são destinadas aos prontuários e ocorrências de 
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enfermagem; e as de transferência, totalizam 39,67% das condutas dos respondentes e não 

merecem ser consideradas como erradas, uma vez que estes profissionais de alguma forma 

comunicam a existência dessas doenças e demonstram a preocupação com o destino e 

desfecho das mesmas. O que se torna necessário ressaltar é o destino dessa informação, que 

não é o preconizado pelos fluxos da instituição.  

 É de fato significativo que a maioria (57,14%) dos pesquisados apontam para 

procedimentos onde as informações sobre as DNC não são destinadas diretamente ao NHE, 

porém destaca-se com preocupação com o percentual de 14,29% dos enfermeiros que ao 

atenderem casos de DNC simplesmente não comunicam ao NHE, assim como os que realizam 

orientações sobre Equipamento de Proteção Individual (EPI) (3,17%), pois estes revelam 

condutas completamente inadequadas e que não contribuem para que o NHE tenha 

conhecimento.  

 Assim, pode-se perceber que os pesquisados procedem de forma distinta, onde 42,86% 

comunicam ao NHE, 39,67% comunicam de modo não preconizado pela instituição e os 

17,46% que não comunicam à nenhum serviço.  

No que diz respeito aos pesquisados que comunicam ao NHE (42,86%) percebe-se que 

conduzem de forma recomendada, tanto no que concerne ao fluxo definido pela instituição 

através do NHE quanto aos preceitos Lei nº 6.259/75 que estabelece o dever de todos os 

profissionais de saúde no exercício da sua profissão, notificar os casos suspeitos ou 

comprovado de doença transmissível a fim de adoção de medidas de intervenção pertinentes 

(BRASIL, 1975). 

O ato de notificar dos 42,86% confere a estes, condições para realização deste  

procedimento, ou seja, que apresentam competência para desenvolver essa atividade. Segundo 

Saupe et al. (2006), o indivíduo encontra-se apto para realizar algo, quando possui 

conhecimento, habilidades e atitudes para tal condição. 

Quanto aos 39,67% que comunicam de modo não preconizado pela instituição 

merecem o reconhecimento da atitude de destinar essa informação à autoridades que 

reconhecem como responsáveis e portanto acreditam que estão realizando o procedimento 

correto. É relevante considerar que justificativas a respeito dos 22,22% dos enfermeiros que 

apontam para a compreensão da CCIH ser o serviço responsável também pela notificação das 

DNC podem ser encontradas no estudo realizado por Schetter (2008).  

A autora atribui este fato às indefinições de papeis entre NHE e CCIH, pois não há 

clareza entre os serviços, quanto as atividades exclusivas e comuns que esses apresentam. A 

CCIH por utilizar muito abordagem clínica individual ao controlar as infecções adquiridas ou 
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transmitidas no espaço hospitalar, tradicionalmente tornou-se mais conhecida, o que contribui 

para que os profissionais encaminhem as notificações sobre DNC. 

Com relação aos resultados que indicam o procedimento de registro das DNC no 

prontuário, ao profissional médico e as de transferências, há de se perceber que estão 

sensíveis para comunicar as DNC, porém não estão conduzindo de forma recomendada, 

desconhecendo o fluxo preconizado pelo NHE. Esse contexto de descumprimento do 

apropriado fluxo de notificação das DNC vem sendo encontrado nos cenários dos hospitais e 

discutido também na literatura. 

 Estudo realizado pelos profissionais do NHE do Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina do município de Botucatu/SP corrobora os resultados da presente pesquisa, 

quando evidenciam o descumprimento do fluxo de notificação no referido hospital, 

instituindo para redução dessa problemática, instrumento de notificação rápida destinado a 

todos os profissionais de saúde que atuam no hospital, nos diferentes serviços de atendimento, 

chamado “Alô Vigilância”, para captar casos novos de DNC. Dessa forma vem possibilitando 

reduzir o subregistro das referidas doenças, pela sua forma de reorganização do fluxo de 

notificação e buscando uma melhor sensibilização dos profissionais que desconhecem o 

procedimento adequado de realizar a notificação (PATRÍCIO et al., 2007). 

Mediante essas abordagens torna-se pertinente a discussão sobre a responsabilidade 

dos NHE em estabelecer um fluxo claro e organizado que proporcione o conhecimento de 

como proceder a notificação, destacando onde, quando e a quem informar as DNC. 

Todo esse contexto de descumprimento de fluxos para o registro das notificações 

abordado no âmbito do hospital reflete preocupações e apontam para uma melhor organização 

dos serviços de VE do hospital para articular-se melhor com as ações dos enfermeiros. No 

entanto, parece-nos que os procedimentos referidos pelos 17,46% dos enfermeiros que  

simplesmente não notificam as DNC que atendem e recomendam sobre EPI, são muito mais 

preocupantes tendo em vista que essas ações estão relacionadas com o desconhecimento das 

necessidades de realizar a notificação.   

Identifica-se essa abordagem problemática em literatura de âmbito nacional, pois o 

próprio Guia de VE do MS reconhece a subnotificação das DNC nas unidades de saúde, 

atribuindo ao desconhecimento da importância de realizar a notificação e ao descrédito nas 

ações que dela devem resultar (BRASIL, 2005a).  

Pereira (1995) ainda enfatiza que é difícil convencer os profissionais de saúde a 

procederem à notificação, uma vez que muitos suspeitam ser a notificação, um insumo para 
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alimentar bancos de dados sem utilidade prática. Consideram ainda que nada acontece  após a 

notificação, a não ser a divulgação de dados estatísticos de pouca utilidade. 

Cumpre ressaltar a necessidade de uma compreensão dos profissionais quanto a 

importância da informação gerada através da notificação. O ato de notificar deve ser 

entendido não somente como uma atividade obrigatória para ações de prevenção e controle 

pontuais e limitadas ao local onde foi gerada à notificação. Deve-se perceber que as 

informações apóiam todo processo de gestão e de atenção à saúde. De acordo com Mota e 

Carvalho (2003, p. 606) “a informação é essencial para estabelecer prioridades, alocar e gerir 

recursos de forma direcionada para a modificação positiva das condições de saúde da 

população”. 

Dessa forma, o profissional deve refletir que a notificação irá gerar informação que 

subsidiará o planejamento de recursos, seja em termos de pessoal, seja de equipamentos, 

medicamentos e demais insumos, possibilitando meios para que suas ações aconteçam, seja de 

natureza preventiva, diagnóstica, terapêutica ou de reabilitação.   

No caminho percorrido pela discussão da necessidade de sensibilização dos 

profissionais quanto à importância do registro das DNC, percebe-se que o serviço responsável 

pela captação das informações, deve criar mecanismos diversos e específicos, para 

sensibilizá-los facilitando o recebimento das informações relativas às doenças investigadas. 

Entretanto, questões acerca da colaboração e interesse dos profissionais devem ser 

consideradas, entendendo que essa prática requer tempo disponível, vontade de colaborar e 

reconhecimento do trabalho desenvolvido por outro serviço que integra a instituição. 

Pensar neste reconhecimento é preciso empenhar-se para o desenvolvimento de um 

trabalho de equipe de integração, proposta por Peduzzi (2001), onde os profissionais buscam 

sempre uma integração pelo entendimento e reconhecimento mútuo entre os mesmos. 

 Refletir sobre reconhecimentos e laços de compromissos para que os enfermeiros 

realizem as ações de notificação, cumprindo além de suas atividades assistenciais e 

tecnicamente bem definidas e especializadas, é pensar em ações orientadas pelos valores do 

princípio da integralidade defendido por Mattos (2001, p. 118), que “implica em recusa ao 

reducionismo, uma recusa à objetivação dos sujeitos e talvez uma afirmação da abertura para 

o diálogo”. 

 A proposta de recusa ao reducionismo se torna mais desafiadora quando trata-se de 

hospitais de nível terciário de atenção, realidade do hospital em estudo, instituição onde é 

perceptível um conjunto diversificado, especializado e fragmentado de atos cuidadores 

individuais (CECÍLIO; MERHY, 2005). Dessa forma, as racionalidades das práticas 
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desenvolvidas nesses ambientes acentuam a resistência ao diálogo que aprisionam 

possibilidades de ações de caráter preventivo, dentre estas, a ação de notificação de DNC. 

 Mediante todas essas discussões, o que se percebe em face das ações dos pesquisados 

ao identificarem as DNC e que não comunicam ao NHE, é que há desencontros de sujeitos e 

de diálogos, gerando atitudes particulares e trabalhos individualizados, onde as informações 

se fragmentam e se perdem. 

 Priorizar ações de sensibilização para o reconhecimento da utilização da notificação 

pelos enfermeiros através de diálogo com o NHE parece de grande relevância, favorecendo a 

realização de procedimentos recomendados mediante o atendimento de DNC e almejando 

uma prática direcionada para a integralidade dos atos dos enfermeiros com a VE. 

 

 

5.4 DIFICULDADES DOS ENFERMEIROS PARA REGISTRAR AS DOENÇAS DE 

NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA 

 

 

 Os resultados apresentados até o presente momento já revelam um cenário permeado 

por dificuldades para que a notificação aconteça no ambiente hospitalar. O caráter legal dessa 

prática bem como o seu objeto principal – DNC não vêm sendo reconhecido no ambiente 

hospitalar em estudo, por alguns profissionais enfermeiros. Com o intuito de conhecer quais 

dificuldades os enfermeiros estariam enfrentando para notificar as DNC ao NHE, são 

apresentadas nesse momento as dificuldades apontadas pelos pesquisados.  

Dos 63 pesquisados nesse estudo a maioria (34) informou dificuldades para comunicar 

as DNC, ao NHE. Destes, 27 mencionaram quais as dificuldades enfrentadas, variando entre 

dificuldades operacionais e de diagnóstico. Na Tabela 7 são apresentados os empecilhos 

referidos pelos 27 enfermeiros pesquisados. Ressalta-se que estes foram agrupados em três 

temas, a saber: desconhecimento do fluxo de notificação; ausência do NHE nos fins de 

semana e horário noturno e indefinição diagnóstica das DNC. Estes temas emergiram a partir 

das respostas referidas na questão 6 do questionário. 
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Tabela 7 – Distribuição dos enfermeiros do HUOL quanto às dificuldades encontradas para 

notificar as DNC ao NHE. Natal, 2010. (n=34). 

 

Dificuldade para notificar as DNC 

ao NHE 

Fr % 

Desconhecimento do fluxo de 

notificação 
17 50,00% 

Ausência do NHE nos fins de 

semana e horário noturno 

 

9 26,47% 

Indefinição diagnóstica das DNC 1 2,94% 

Não informou 7 20,59% 

Total 34 100,00% 
Fonte: dados da pesquisa  

 

 

Quanto aos empecilhos de conhecimento de fluxo, referido como o de maior 

freqüência, pode-se observar essa discussão também na literatura, por reconhecimento dessa 

problemática como pertinente para que as ações de VE aconteçam nos serviços de saúde de 

forma desejável. 

Ao observar a Tabela 7 percebe-se que as dificuldades que os pesquisados encontram 

para registrar as DNC ao NHE estão vinculadas ao desconhecimento de como proceder ao 

detectar as doenças. Alguns profissionais informaram que não sabe como fazer e também por 

falta de protocolo. Desse percentual identificado (50,00%) não se sabe se essa dificuldade 

decorre da inexistência de fluxo de notificação na instituição ou se não há divulgação da 

forma como proceder mediante a ocorrência dos casos. 

 A problemática de inexistência de fluxo para a notificação das DNC vem sendo 

discutida nos estudos sobre as práticas de VE hospitalar. A exemplo disso apresenta-se 

resultado de estudo realizado por Ribeiro e Costa (2007) sobre as práticas dos NHE`s do 

município de Natal/RN, que evidenciou a inexistência desses fluxos em um dos hospitais 

investigados e que a ausência dessa prática é apontada como dificuldade de realização dos 

registros das DNC. 

Quanto à ausência de divulgação dos fluxos, razão que pode estar contribuindo para o 

desconhecimento de como proceder à notificação, é perceptível que esse problema está 
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relacionado com a ineficiência dos NHE`s, que são responsáveis pela criação e divulgação 

dos mesmos. Ressalta-se que tanto a instituição de fluxo para notificar as DNC como a 

divulgação em âmbito hospitalar é de competência dos NHE`s, utilizando sempre as normas 

recomendadas pela VE nacional, estadual e municipal (BRASIL, 2005b). 

Outra razão concernente aos fluxos embora não tenha sido apontada é a freqüente 

adaptação e fixação de rotinas das DNC, aspecto considerado por Griep (2003) como 

contribuinte do descumprimento das notificações no contexto dos hospitais.  

  Além de empecilhos concernentes à inexistência de fluxos para a notificação, outras 

questões foram referidas como a ausência de funcionamento do NHE nos finais de semana e 

nos serviços noturnos. Nas expressões das questões abertas os respondentes disseram que há 

insucesso nos contatos telefônicos no serviço noturno e final de semana, bem como por não 

funcionar nos feriados, finais de semana e noturno. 

Os NHE`s têm se estruturado para o funcionamento durante o horário diurno e de 

segunda à sexta feira. Essa restrição deve-se ao número de profissionais disponibilizados para 

desenvolverem esses serviços. Ressalta-se que toda organização dos Núcleos foi embasada 

nas recomendações do MS. Tais recomendações da Portaria Nº 2.529/04 quanto ao 

quantitativo de profissionais para constituição desses serviços, variam de 3 a 7 profissionais 

por Núcleo, de acordo com o nível de referência determinado (BRASIL, 2005b). Essa 

limitação não viabiliza a realização de uma possível criação de escala de plantão para atender 

durante 24 horas às demandas de VE hospitalar. 

A limitação de horário merece ser considerada tendo em vista que a ausência desse 

serviço compromete o recebimento das informações nos finais de semana e no serviço 

noturno, pois as informações sobre doenças acontecem no âmbito hospitalar de forma 

imprevista. Se a realidade de funcionamento compromete a captação de informações de forma 

contínua, os profissionais dos NHE`s devem estar cientes da necessidade de elaboração de 

mecanismos de informações para que não haja interrupção quanto às informações nos 

horários em que o serviço não está funcionando.  

Uma possibilidade recomendada pelo MS quanto as informações relativas às doenças 

de notificação imediata, é a divulgação no âmbito hospitalar para que os profissionais 

comuniquem às unidades de alerta e resposta da Rede CIEVS por funcionarem 24 horas. 

Quanto às demais doenças de notificação, o NHE pode criar mecanismos para que os 

profissionais notifiquem e que sejam repassados para o NHE durante seus horários de 

funcionamento. 
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Dessa forma é perceptível que além da responsabilidade de criação de mecanismos de 

informação, o NHE realize sensibilização dos profissionais para o cumprimento das 

recomendações, pois não se espera que estes estejam preparados para se articular com 

serviços externos, quando houver necessidade de comunicação. Constata-se até a presente 

discussão que os empecilhos apresentados pelos enfermeiros perpassam por questões de 

estruturação do NHE quanto à instituição de fluxos e sensibilização dos profissionais de como 

proceder as notificações.  

Nesse contexto problemático de dificuldades, foi evidenciada ainda a indefinição 

diagnóstica das DNC mencionadas pelos respondentes, quando informam a falta de diagnóstico 

das doenças. Apesar do menor percentual de 2,94% ter referido esse empecilho, torna-se 

pertinente a discussão por este resultado também estar associado à falta de conhecimento, pois 

a indefinição diagnóstica das DNC não deve ser considerada uma dificuldade, uma vez que a 

VE recomenda a notificação de todos os confirmados suspeitos, devendo acontecer o processo 

de notificação mesmo quando não haja certeza de diagnóstico. Esse achado também é 

evidenciado na literatura referida por Pereira (1995) quando discute as razões para as 

subnotificações nos serviços de saúde.  

Diante das discussões apresentadas, pode-se reconhecer que a sensibilização dos 

enfermeiros de como conduzir mediante suspeita de DNC irá superar as dificuldades que 

foram mencionadas, pois espera-se desse profissional somente a comunicação dessas doenças, 

através de contato verbal, prática considerada de pouca exigência, uma vez que os 

profissionais dos NHE`s desse hospital preenchem todas as Fichas Individuais de Notificação 

e Investigação. 

 

 

5.5 SUGESTÕES DE ESTRATÉGIAS PARA ARTICULAR OS SERVIÇOS DO NÚCLEO 

HOSPITALAR DE EPIDEMIOLOGIA COM AS PRÁTICAS ASSISTENCIAIS DOS 

ENFERMEIROS 

 

 

 Com o objetivo de conhecer as sugestões de estratégias para articular os serviços do 

NHE com as ações desenvolvidas pelos enfermeiros, foi questionado aos 63 participantes da 

pesquisa, as contribuições que o NHE poderia adotar para facilitar o recebimento das 

notificações e as contribuições dos enfermeiros, para aproximar suas ações assistenciais às 

propostas do NHE para melhorar a qualidade dos registros de DNC no hospital.  
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Dessa forma, são apresentadas na Tabela 8 todas as sugestões de estratégias expostas 

pelos enfermeiros para que o NHE capte notificações com mais facilidade. Ressalta-se que as 

respostas foram agrupadas em 4 temas e que 12 pesquisados não responderam. No Gráfico 3, 

são apresentadas as sugestões de estratégias que deverão ser realizadas pelos enfermeiros.  

 

 

Tabela 8 – Percentual dos enfermeiros do HUOL quanto às sugestões de estratégias para o 

NHE facilitar o recebimento das informações relativas às DNC. Natal, 2010. (n=51). 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

A partir dos resultados apresentados na Tabela 8 verifica-se que a maioria (47,06%) 

dos respondentes sugerem a realização de capacitação em VE. Outro percentual significativo 

de 31,38% refere-se ao trabalho em parceria que o NHE deve manter com os enfermeiros. 

Quanto às sugestões de divulgação do trabalho da VE e realização de busca ativa, observa-se 

que foram sugeridos pelos menores percentuais dos respondentes. 

 Mediante os resultados das sugestões que demonstram os maiores percentuais 

referidos pelos enfermeiros para que possam facilitar o recebimento das notificações, ou seja, 

capacitação em VE, trabalho em parceria do NHE com os enfermeiros e a divulgação das 

informações sobre vigilância, é perceptível o reconhecimento desse profissional de que se 

possuírem conhecimento sobre VE e estiverem mais próximos do Núcleo, terão possibilidades 

de contribuir mais e  conseqüentemente o Núcleo terá mais facilidade em captar essas 

informações. Demonstram com suas respostas, a saber: Estando mais presente dos 

enfermeiros; Envolvendo-se mais com os enfermeiros; Repassando boletim epidemiológico 

Sugestões Fr % 

Capacitar o enfermeiro em VE 24 47,06% 

Trabalhar em parceria com os enfermeiros 16 31,38% 

Divulgar informações sobre VE 6 11,76% 

Realizar busca ativa diária 5 9,80% 

   

Total 51 100% 
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eletrônico para os enfermeiros e Promovendo reuniões informativas para os enfermeiros, 

propondo a necessidade de aproximação do NHE com os mesmos. 

As estratégias de aproximação podem ter sido apontadas por razões inerentes ao NHE, 

por não buscar mecanismos de aproximação com os enfermeiros, através de reuniões, 

capacitação e divulgação das ações desenvolvidas pela vigilância. 

 No entanto, o Núcleo pode estar buscando ações integralizadoras e encontrando 

resistência por parte dos enfermeiros, pela dificuldade que este profissional apresenta em 

incorporar as ações preventivas inerentes à VE às suas ações assistenciais, de valor 

predominantemente curativo, realidade do modelo de atenção, percebido no cotidiano 

hospitalar, pelas razões históricas e culturais construídas nesse ambiente, já referidas neste 

estudo. 

Através do estudo de Schout (1997) que descreve a experiência no estado de São 

Paulo com núcleos hospitalares de vigilância epidemiológica, percebe-se que há treze anos, já 

discutia-se a dificuldade de articulação dos serviços de vigilância hospitalar com o corpo 

clínico do hospital. A autora relata que a inserção da vigilância nesse ambiente, tendeu a ser 

marginal e nem sempre foi bem recebida, tendo em vista que os profissionais não pertenciam 

diretamente ao corpo clínico do mesmo, o que representava não estarem diretamente 

vinculados ao atendimento clínico individual. Além disso, discutiam-se questões de 

abordagem coletiva, no contexto das discussões clínicas individuais, o que gerava conflito 

nesse ambiente. Por esses conflitos, que se mantém até os dias atuais, o NHE pode estar mais 

distante e desmotivado para articular-se com os enfermeiros. 

É conveniente observar que dentre as estratégias mencionadas, 47,06% estão voltadas 

para a capacitação dos enfermeiros em VE. Diante desse resultado percebe-se o 

reconhecimento pelos pesquisados da responsabilidade do NHE em realizar capacitação assim 

como as necessidades de aquisição de novas competências para a realização dessa prática. 

 Tem-se evidenciado nos relatórios de avaliação das atividades realizadas pelos NHE, a 

recomendação de capacitação dos profissionais de saúde para melhorar a captação das DNC. 

Destaca-se no relatório dos NHE`s do estado do Paraná, dentre os aspectos positivos das 

atividades do Hospital de Clínicas – Universidade Federal do Paraná (UFPR) – Nível III, 

destaca-se a realização de capacitação dos seus profissionais, reconhecendo essa estratégia 

para ampliar as notificações de DNC e melhoria da qualidade dessa informação (PARANÁ, 

2008). 

 Diante do reconhecimento de capacitação dos pesquisados torna-se essencial a 

elaboração de propostas de capacitação pelo NHE como atividade que irá contribuir para que 
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as informações sobre as DNC aconteçam no âmbito hospitalar. 

 Quanto às sugestões de um trabalho de parceria do NHE com os enfermeiros, 

mencionada por 31,38% dos respondentes, recai sobre a proposta da integralidade como 

princípio orientador da organização das práticas nos serviços, apresentadas por Mattos (2001). 

Esse sentido da integralidade corresponde exatamente à proposta de superação da dicotomia 

entre práticas de saúde pública e assistenciais nos serviços de saúde, através de ações de 

integralidade entre um serviço e outro que vem expressando múltiplas e urgentes necessidades 

de articulações. 

 Nessa perspectiva de superação, reconhecer a importância de realizar um trabalho 

mais parceiro entre serviços, no hospital, orientado pelo princípio da integralidade, nos remete 

a discutir a necessidade de superar a visão especializada dos profissionais que atuam neste 

cenário, considerado de caráter curativo, oriunda do modelo de atenção essencialmente 

centrado na queixa biológica, ainda tão presente nos nossos serviços, que impede muitas 

vezes a incorporação de saberes e práticas de caráter preventivo. Passos (2003) aponta a 

incorporação desses saberes e práticas como o maior desafio para a vigilância epidemiológica. 

Mattos (2001) enfatiza que o desafio de articular práticas assistenciais e de saúde 

pública tem origem desde a consolidação do antigo Sistema Nacional de Saúde na década de 

1970 quando este sistema considerava saberes técnicos diferenciados para tratar de cada tipo 

de necessidade, ou seja, os técnicos da Previdência Social eram responsáveis pela assistência 

médica e os do MS ficavam responsáveis pelas ações de saúde pública. Este arranjo 

institucional dicotomizado provocou conseqüências na organização dos serviços e das práticas 

de saúde, que até os dias atuais vêm sendo evidenciado em nossos serviços. 

O autor acrescenta ainda que os atos cuidadores individuais resultante desse arranjo 

institucional vêm impedindo que as relações aconteçam de forma mais efetiva e articulada 

entre os profissionais e destes com os diversos serviços existentes na instituição, sobretudo os 

de caráter preventivo e curativo. Para superar os serviços que funcionam de forma pouco 

integrada, traz recomendações numa lógica de diálogo entre os diferentes sujeitos e entre seus 

diferentes modos de perceber as necessidades desses serviços (MATTOS, 2001). 

Em face da discussão exposta e das sugestões assinaladas pelos pesquisados, percebe-

se o desafio e a necessidade do NHE em realizar um trabalho mais parceiro com os 

enfermeiros numa perspectiva de alcançar uma relação fundamentada no diálogo a fim de que 

esses profissionais desenvolvam suas práticas assistenciais de uma forma mais reflexiva 

possibilitando a compreensão de colaborar com as ações de VE, notificando as DNC sempre 

que prestar cuidados à pacientes portadores das mesmas. 
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As sugestões de busca ativa diária apresentada por 9,80% dos pesquisados é 

considerada relevante, pois vai ao encontro dos achados do estudo de Schetter (2008) ao 

avaliar a vigilância hospitalar do município de São Paulo e Rio de Janeiro. Nesse estudo 

alguns entrevistados reconhecem que durante a busca ativa há um espaço para ensinar a 

importância da vigilância para o hospital e que durante essa atividade há um reconhecimento 

de um trabalho mais efetivo da vigilância. 

A elaboração, implementação e manutenção do sistema de busca ativa para os 

pacientes internados ou atendidos em pronto-socorro e ambulatório a fim de detectar as DNC 

no ambiente hospitalar, é uma competência obrigatória instituída pelo MS para todos os 

NHE`s, independente do nível de referência para o SNVE (BRASIL, 2005b).  

Essa metodologia de trabalho deve ser implementada e mantida pelo NHE do hospital 

pesquisado tanto por recomendação legal quanto pela possibilidade de estreitar laços entre os 

serviços de VE com os serviços de assistências dos enfermeiros, facilitando o registro das 

DNC em tempo oportuno. 

Divulgando as ações de VE no âmbito hospitalar, 11,76% dos entrevistados acreditam 

que possa contribuir de uma forma positiva na captação das informações sobre as DNC pelo 

NHE. Essa sugestão é condizente com as opiniões de 4 dos 5 NHE`s de referência para o 

SNVE do município de Natal, quando em 2007 participaram de estudo que analisava suas 

práticas, no âmbito hospitalar (RIBEIRO; COSTA, 2007). 

A divulgação de informações é considerada de grande relevância para todos os 

profissionais, sobretudo para os que notificam as doenças, pois necessitam da informação de 

um modo geral sobre morbidade, mortalidade e dos fatores de risco para a saúde da população 

que atende. Através das divulgações, realizadas na maioria das vezes por boletins 

epidemiológicos, os notificantes podem ter uma informação ampla, acrescida das medidas de 

controle adotadas e recomendadas da situação encontrada, estimulando a continuar 

notificando as doenças de que tem conhecimento (PEREIRA, 1995). 

Com base nas considerações salientadas a vigilância do hospital em estudo deve 

intensificar ações de divulgação, consideradas de grande valia para sensibilizar os 

enfermeiros, permitindo a credibilidade das ações desenvolvidas por esses serviços, 

mantendo-os mais colaboradores no processo de notificação e mais atualizados.  

 Todas as sugestões apresentadas para o NHE relativas ao desenvolvimento de 

atividades que venham facilitar o recebimento das notificações estão direcionadas para a 

sensibilização dos enfermeiros e precisam ser adotadas de forma permanente, considerando 

que todas as sugestões se enquadram nas competências obrigatórias desse serviço. 
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 No tocante à estratégia de realização da atividade de busca ativa diária, apesar de ter 

sido apontada pelo menor percentual de pesquisados (9,80%), merece ser considerada, tendo 

em vista que essa minoria pode estar identificando a necessidade dessa prática de forma diária 

e que ao ser adequada nessa freqüência possibilitará a captação das notificações mais 

facilmente. É conveniente ressaltar, que a manutenção da busca ativa diária requer um número 

adequado de recursos humanos, entretanto, deve ser organizada dessa maneira para atender as 

recomendações do MS, através da Portaria Nº 2.529/04 (BRASIL, 2005b). 

Mendes, Freese e Guimarães (2004) ao avaliarem a implantação dos núcleos de 

epidemiologia de sete hospitais de alta complexidade da rede pública de saúde de 

Pernambuco, constatara que todos realizam a atividade de busca ativa diária, entretanto 

apontam para a dificuldade dessa prática pela deficiência de recursos humanos. A prática de 

busca ativa como estratégia facilitadora para captar as informações sobre DNC deve ser 

refletida, pelos NHE`s, como fundamental, posto que procura obter informações diretamente  

aonde são geradas, seja dos prontuários dos pacientes ou de outras fontes de informação.  

A partir desse momento, são apresentados no Gráfico 3, as sugestões de estratégias 

dos enfermeiros para sua contribuição na melhoria da qualidade dos registros das DNC. Dos 

63 pesquisados, 51 emitiram sugestões, as quais foram agregadas pela semelhante temática e 

emergiram os seguintes temas, a saber: Capacitação em VE; Notificação imediata ao NHE e 

manutenção de parceria com o NHE. 
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Gráfico 3 – Percentual dos enfermeiros do HUOL quanto às sugestões de estratégias para sua contribuição na 

melhoria da qualidade dos registros das DNC. Natal, 2010. (n=51). 
Fonte: dados da pesquisa 

  

 

Verifica-se no Gráfico 3 que a maioria dos pesquisados (59,62%) informam que a 

capacitação em VE é uma estratégia que irá contribuir para a melhoria da qualidade dos 

registros das DNC. Outro percentual significativo (26,92%) menciona a integração com o 

NHE como facilitador das estratégias de contribuição. O menor percentual (13,46%) 

reconhece que a notificação imediata refletirá na qualidade das informações das DNC. 

 Uma importante questão detectada, mediante os resultados apresentados, é que a soma 

dos dois maiores percentuais (86,54%) sugere a necessidade dos enfermeiros em aproximação 

com o NHE posto que as duas sugestões decorrem  da carência de articulação entre os 

profissionais enfermeiros e o serviço de vigilância hospitalar. Os respondentes desses 

percentuais reconhecem mais uma vez, que o conhecimento através das capacitações é 

condicionante para a realização de ações que estejam associadas à qualidade das informações. 

A exemplo disso apresenta-se algumas de suas respostas: Atualizando-se sobre vigilância 

epidemiológica; Treinando sobre notificação; Recebendo treinamento específico; 

Trabalhando junto a equipe de vigilância epidemiológica hospitalar; Através de maior 

integração com o núcleo hospitalar de epidemiologia.  

 Tal reconhecimento é evidenciado no estudo de Bento, Silveira e Souza (2009) que ao 

analisarem as dificuldades de realização das DNC em uma unidade pediátrica de um hospital 

geral do Sul do Brasil com 19 funcionários da equipe de enfermagem, dos quais não foi 

divulgado o percentual de enfermeiros, identifica a necessidade de aprimoramento e   
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capacitação   dos  profissionais que nela atuam a fim de contribuírem mais eficazmente com 

as ações de VE. 

 Assim é relevante discutir que a responsabilidade do NHE em capacitar os enfermeiros 

foi mencionada para otimizar o trabalho  do NHE, pois através das capacitações os referidos 

profissionais estariam contribuindo melhor com o processo de notificação. Considera-se que 

existe necessidade de maiores investimentos na área de conhecimento dos enfermeiros, 

através de processos educativos, pois a insegurança e despreparo nessa área é manifestado 

pela expressiva vontade de capacitação e aproximação com o NHE. 
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6 CONCLUSÃO 

 

 

Procurou-se no percurso desse estudo apresentar os avanços de ordem conceitual, 

histórica e legal da VE, expor a importância de suas ações, sobretudo no âmbito hospitalar, 

devido à crescente presença das doenças emergentes e re-emergentes no cenário 

epidemiológico brasileiro. Mediante esse contexto e o reconhecimento da importante função 

da instituição hospitalar pela demanda de pacientes com DNC, buscou-se detectar a forma 

como os enfermeiros compreendem a VE e suas ações, e por esta compreensão refletir na 

atuação desse profissional acerca da realização da principal atividade de vigilância, a 

notificação das DNC. 

 Nesse sentido, através dos resultados dessa pesquisa, foi possível realizar algumas 

afirmações quanto ao conhecimento dos enfermeiros sobre VE, suas ações e também avaliar 

como os enfermeiros procedem mediante atendimento das DNC, as dificuldades encontradas 

para notificar essas doenças no hospital e as estratégias para uma articulação do serviço de VE 

com suas práticas assistenciais. 

Conclui-se que a maioria dos enfermeiros conhece as ações de VE, sobretudo a ação 

de notificação, mas não vêm notificando de forma esperada, ao setor responsável por essas 

informações, o NHE. Teoricamente é possível afirmar que o profissional que possui 

conhecimento sobre notificação de doenças, apresenta uma reflexão e consciência sobre o ato 

de notificar sugerindo a realização dessa prática. Pressupõe-se que a reflexão e consciência 

adquiridas nesse conhecimento não estão possibilitando na ação concreta a realização da 

notificação das DNC, ou seja, a construção desse conhecimento sugere não ter sido 

estabelecida a partir de uma influência concreta dessa ação.  

Outro resultado desse estudo possibilita verificar que a maior parte dos enfermeiros ao 

identificar as DNC não comunica ao NHE, como conseqüência as informações se fragmentam 

e se perdem, de forma que não expressam a realização de um trabalho integrado com este 

Núcleo. Os serviços que atuam dessa forma denunciam ações pouco integradas e vão de 

encontro ao princípio da integralidade, que propõe aproximação de sujeitos e de diálogos, 

para superar atitudes particulares e trabalhos individualizados.  

Este resultado expressa que as ações do enfermeiro no âmbito do HUOL, no que se 

refere à VE, não estão contribuindo com a proposta do NHE de notificar as DNC, 

recomendada através de instrumentos legais pelo MS, quando define a obrigatoriedade da 

notificação de doenças e a ampliação da rede de notificação com a criação dos núcleos de 
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vigilância no hospital. Apontam ainda, limitações para uma organização do serviço de VE 

aprisionando possibilidades de melhorar a qualidade da informação epidemiológica do 

hospital.  

As sugestões de estratégias para contribuição do enfermeiro na melhoria da qualidade 

dos registros das DNC denunciam a necessidade destes profissionais em aproximar-se do 

NHE, posto que a falta de conhecimento representada pelos percentuais mais significativos 

pressupõe que decorram da carência de articulação entre os profissionais enfermeiros e o 

serviço de vigilância hospitalar, sugerindo que há lacunas de capacitação e um trabalho pouco 

articulado. Isso vem confirmar os resultados desta pesquisa quando se identifica que a maioria 

dos enfermeiros pesquisados nunca foram preparados para o desenvolvimento de ações de VE 

hospitalar.  

Todos esses resultados implicam em necessidades de capacitação dos enfermeiros em 

VE, melhor articulação entre estes profissionais com o NHE. Portanto, recomenda-se maiores 

investimentos na área de conhecimento dos enfermeiros sobre VE, através de processos 

educativos e de um trabalho em equipe mais integrado. 

Mediante os achados desse estudo não se percebe a incorporação dos valores da 

integralidade entre a VE hospitalar com os enfermeiros, posto que este princípio norteia ações 

dos serviços de saúde fundamentadas no diálogo, na escuta, no comprometimento ético,  

compartilhamento de saberes entre os profissionais dos diversos serviços e respeito quanto ao 

trabalho do outro profissional. Assim, a lacuna da integralidade nas ações dos enfermeiros 

estudados, bem como no serviço de VE não mobiliza o potencial desses serviços para 

mudanças, no sentido de realização de práticas voltadas para um modelo de atenção integral 

que articula ações preventivas e curativas, proposto e desejado pelo SUS. 

A proposta de ações realizadas nos serviços de saúde à luz do princípio da 

integralidade possibilita respostas ágeis e efetivas, conforme propósito da VE hospitalar 

mediante as urgências e emergências epidemiológicas atuais. A escuta, a responsabilidade 

ética e a criação de vínculo com o serviço de VE devem fazer parte de um projeto de 

reorganização das ações dos enfermeiros. Dessa forma, contribuirão para a ampliação da rede 

de notificação das DNC, missão do hospital em estudo, por integrar a rede do SUS. 

Torna-se importante recomendar processos educativos com estratégia de 

transformação das práticas, baseando-se na aprendizagem significativa e que possibilite 

transformações a partir de uma construção e reflexão sobre as respostas dos enfermeiros 

quanto às ações de VE, o que devem realizar, para que irão servir e como realizá-las, uma vez 
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que as práticas de VE são consideradas especializadas, dinâmicas, compreendendo frequente 

adaptação de sua rotina. 

Essa proposta, deve ser priorizada e implementada nas ações desenvolvidas pelo NHE 

por privilegiar o conhecimento prático, favorecendo a reflexão compartilhada e sistemática 

que se pretende desenvolver no profissional enfermeiro para as ações de VE de DNC. Com 

base nessa proposta de aprendizagem os enfermeiros poderão discutir problemas enfrentados 

no dia a dia de seu trabalho, para realizarem ações de VE, levando em consideração os 

conhecimentos e as experiências que já têm nessa área.  

Oportunamente, durante esse processo de aprendizagem, outras possibilidades de 

discussões inerentes à compreensão da vigilância de doenças, bem como os fatores 

determinantes e condicionantes do processo saúde-doença e o próprio conceito de saúde atual, 

visto de forma ampla, como “qualidade de vida”, possibilitarão reflexões acerca da 

necessidade desses profissionais de valorizarem e incorporarem compreensões que 

ultrapassem a dimensão técnica, assumindo um efetivo compromisso com a concepção 

ampliada de saúde. 

 Recomenda-se além de capacitações, uma melhor articulação do aluno de graduação 

em enfermagem com a prática de VE hospitalar, pois através deste serviço os alunos poderão 

vivenciar a proposta desta vigilância e valorizar as ações de informação sobre as doenças para 

as decisões sobre a execução de ações de controle das mesmas. Sugere-se que a programação 

teórica e prática do curso de graduação em enfermagem da UFRN e de outros cursos no 

Estado contemplem a participação do NHE, permitindo a interface direta entre assistência e a 

prevenção de doenças, uma vez que compreende uma área de aprendizagem clínico–

laboratorial e de epidemiologia de DNC. 

 Quanto às lacunas identificadas de desconhecimento dos enfermeiros referentes ao 

modo como proceder mediante atendimentos de DNC, sobretudo nos finais de semana, 

serviço noturno e feriado, recomenda-se a criação de fluxo de notificação de fácil visibilidade, 

garantindo seu cumprimento conforme as orientações preconizadas. Para as DNC de 

notificação imediata, notificadas no horário noturno, final de semana e feriado, propõe-se que 

o NHE crie um protocolo de informação para que os enfermeiros realizem contato com as 

Unidades de Respostas Rápidas municipais e estaduais, serviços que já funcionam durante 24 

horas em todos os dias da semana. 

As conclusões desse estudo refletem apenas a realidade do hospital estudado. É 

perceptível a necessidade de uma investigação maior, acerca dos diversos aspectos associados 

ao conhecimento do profissional enfermeiro de forma geral, no que diz respeito a prática da 
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VE no ambiente hospitalar, em nível nacional, tendo em vista que outros fatores podem estar 

associados às lacunas desse conhecimento, além da escassez de literatura que versem sobre 

esse conhecimento científico. 

Há muito que desenvolver em pesquisas científicas sobre a atuação do enfermeiro e 

outros profissionais da área de saúde, na prática da VE hospitalar. Reconhece-se ainda, a 

necessidade que estudos descrevam a situação do Brasil em relação ao envolvimento e apoio 

da instituição hospitalar com a prática de VE, quando esses estudos podem abordar temas 

como o incentivo da instituição à reorganização das práticas de saúde de caráter coletivo no 

hospital; estruturação dos NHE`s, bem como a utilização prática da VE no contexto 

hospitalar. 

Embora mediante muitas indagações acerca do conhecimento das ações dos 

enfermeiros sobre VE hospitalar, o trajeto percorrido por essa pesquisa permite reconhecer 

possibilidades de articulação entre suas ações assistenciais e as ações desenvolvidas pelo 

NHE, para que as respostas ao conjunto de demandas acerca da informação sobre doenças e 

necessidades de saúde da população, atendidas no hospital, sejam apresentadas de forma 

oportuna e numa dimensão contextualizada. 
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APÊNDICE A – Instrumento de coleta de dados 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

DADOS DEMOGRÁFICOS E PROFISSIONAIS 

 

1 Idade                                                          _______ anos 

2 Sexo                                                        (  ) 1. Feminino 

                                                                   (  ) 2. Masculino 

3 Tempo de formação                                 _________anos 

4 Tempo de trabalho no HUOL                  _________anos 

5 Setor de trabalho:                                    _____________ 
 

INFORMAÇÕES SOBRE A PRÁTICA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

HOSPITALAR 

 

1 Você  já participou de alguma capacitação sobre vigilância epidemiológica? 

(   ) 1. Sim   (   ) 2. Não 

 

2 Durante a graduação você foi preparado para desenvolver ações de vigilância 

epidemiológica hospitalar? 

(   ) 1. Sim   (   ) 2. Não 

3 O que você entende por Vigilância Epidemiológica Hospitalar?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4 Descreva as ações desenvolvidas pela Vigilância Epidemiológica Hospitalar. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5 Descreva como você procede ao atender um caso de Doença de Notificação Compulsória. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

6.a Você encontra alguma dificuldade para notificar as DNC ao NHE? 

Sim (   )  Quais? _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Não (   )  O que facilita essa notificação? __________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7  Na sua opinião que contribuição poderia dar o enfermeiro para aproximar suas ações 

assistenciais às propostas desenvolvidas pelo NHE de melhorar a qualidade dos registros de 

DNC no hospital?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8 Na sua opinião de que forma o NHE poderia facilitar o recebimento das informações 

relativas às DNC de conhecimento do enfermeiro no âmbito hospitalar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Autorização da Direção Geral do HUOL 
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APÊNDICE C – Autorização da Direção de Enfermagem do HUOL 
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APÊNDICE D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDOO  

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada O enfermeiro e a prática de vigilância 

epidemiológica no Hospital Universitário Onofre Lopes, Natal, RN, coordenada pela Professora Drª Bertha Cruz 

Enders. Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando 

seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade.  A pesquisa procura identificar a 

concepção dos enfermeiros do Hospital Universitário Onofre Lopes sobre sua inserção nas ações de Vigilância 

Epidemiológica Hospitalar. Caso decida aceitar o convite, você participará de uma entrevista que será realizada 

no seu próprio local de trabalho. 

Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos e podem estar relacionados a algum tipo de 

constrangimento, que serão minimizados pelo cuidado que teremos ao realizar a entrevista. Os benefícios de 

participar desse estudo decorrem da avaliação das ações de controle das Doenças de Notificação Compulsória 

realizada no âmbito de um hospital público, geral e universitário de alta complexidade que integra à rede do 

Sistema Único de Saúde.  

Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento. Os dados 

serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os 

voluntários.  Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será ressarcido, caso 

solicite. Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você 

terá direito a indenização.  

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, poderá 

perguntar diretamente para a Professora Drª Bertha Cruz Enders, através do telefone (84) 3215-3857 no 

Departamento de Enfermagem da UFRN, localizado no Campus universitário, Lagoa Nova. Natal (RN), 59072 

970. Fone: (84) 3215-3857. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFRN no endereço: Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. Natal-RN, 59072-970 ou pelo Fone/Fax 

(84)3215-3135. 

  

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios envolvidos e 

concordo em participar voluntariamente da pesquisa- O enfermeiro e a prática de vigilância epidemiológica no Hospital 

Universitário Onofre Lopes, Natal, RN. 

Participante da pesquisa: 

 

Assinatura do participante 

Pesquisador responsável: 

_____________________________________________________________________________   

Profa. Drª. Bertha Cruz Enders 

Campus universitário, Lagoa Nova. Natal (RN), 59072 970. Fone: (84) 3215-3857 
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APÊNDICE E – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido do Pré-teste 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDOO  
Esclarecimentos 

Gostaríamos de solicitar a sua valiosa colaboração no pré-teste de um instrumento de pesquisa a ser 

utilizado no estudo intitulado “O enfermeiro e a prática de vigilância epidemiológica no Hospital Universitário 

Onofre Lopes”, Natal, RN, coordenada pela Professora Drª Bertha Cruz Enders. Sua participação é voluntária, o 

que significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento, sem que isso lhe 

traga nenhum prejuízo ou penalidade.  A pesquisa procura identificar a concepção dos enfermeiros do Hospital 

Universitário Onofre Lopes sobre sua inserção nas ações de Vigilância Epidemiológica Hospitalar. Caso decida 

aceitar o convite, você responderá um questionário no seu próprio local de trabalho. 

Os riscos envolvidos com sua participação são mínimos e podem estar relacionados a algum tipo de 

constrangimento, que serão minimizados pelo cuidado que teremos ao aplicar o questionário durante o pré-

teste. Os benefícios de responder o questionário decorrem da sua contribuição para o aperfeiçoamento do 

instrumento a ser utilizado no estudo em pauta. Asseguramos-lhes que todas as informações obtidas serão 

sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum momento. Os dados serão guardados em local seguro e 

a divulgação dos resultados será feita de forma a não identificar os voluntários.  Se você tiver algum gasto que 

seja devido à sua participação na pesquisa, você será ressarcido, caso solicite. Em qualquer momento, se você 

sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você terá direito a indenização.  

Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta pesquisa, 

poderá perguntar diretamente para a Professora Drª Bertha Cruz Enders, através do telefone (84) 3215-3857 

no Departamento de Enfermagem da UFRN, localizado no Campus universitário, Lagoa Nova. Natal (RN), 59072 

970. Fone: (84) 3215-3857. 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em Pesquisa 

da UFRN no endereço: Praça do Campus Universitário, Lagoa Nova. Natal-RN, 59072-970 ou pelo Fone/Fax 

(84)3215-3135. 

  

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e benefícios envolvidos 

e concordo em participar voluntariamente da pesquisa- O enfermeiro e a prática de vigilância epidemiológica 

no Hospital Universitário Onofre Lopes, Natal, RN. 

Participante da pesquisa: 

 

Assinatura do participante 
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Pesquisador responsável: 

_____________________________________________________________________________   

Profa. Drª. Bertha Cruz Enders 

Campus universitário, Lagoa Nova. Natal (RN), 59072 970. Fone: (84) 3215-3857 

 

Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade federal do Rio Grande do Norte (CEP–UFRN)- Praça do Campus 
Universitário, Lagoa Nova. Natal-RN, 59072-970. Fone/Fax (84)3215-3135 
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ANEXO A – Portaria Nº 2.472/2010 

PORTARIA Nº 2.472, DE 31 DE AGOSTO DE 2010 

Define as terminologias adotadas em legislação nacional, conforme disposto no Regulamento 

Sanitário Internacional 2005 (RSI 2005), a relação de doenças, agravos e eventos em saúde 

pública de notificação compulsória em todo o território nacional e estabelecer fluxo, critérios, 

responsabilidades e atribuições aos profissionais e serviços de saúde. 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos 

I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e 

Considerando os § 2º e § 3º, do art. 6º, da Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que 

dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes; 

Considerando a Lei Nº 10.778, de 24 de novembro de 2003, que estabelece a notificação 

compulsória, no território nacional, do caso de violência contra a mulher que for atendida em 

serviços de saúde públicos ou privados; 

Considerando o inciso I, do art. 8º, do Decreto Nº 78.231, de 12 de agosto de 1976, que 

regulamenta a Lei Nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, que dispõe sobre a organização das 

ações de vigilância epidemiológica, sobre o Programa Nacional de Imunizações, estabelece 

normas relativas à notificação compulsória de doenças; 

Considerando o Decreto Legislativo Nº 395, de 9 de julho de 2009, que aprova o texto 

revisado do Regulamento Sanitário Internacional 2005, acordado na 58ª Assembléia Geral da 

Organização Mundial da Saúde, em 23 de maio de 2005; 

Considerando o Regulamento Sanitário Internacional 2005, aprovado na 58ª Assembléia 

Geral da Organização Mundial da Saúde, em 23 de maio de 2005; 

Considerando a Portaria Nº 2.259/GM/MS, de 23 de novembro de 2005, que estabelece o 

Glossário de Terminologia de Vigilância Epidemiológica no âmbito do Mercosul; 

http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/leis/1-8080.html?q=
http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/decretos/13479-78231.html?q=
http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/leis/13478-6259.html?q=
http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/gm/1437-2259.html?q=
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Considerando a Portaria Nº 399/GM/MS, de 22 de fevereiro de 2006, que aprova e divulga as 

Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saúde 2006 - Consolidação do SUS - com seus três 

componentes - Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão; 

Considerando a Portaria Nº 2.728/GM/MS, de 11 de novembro de 2009, que dispõe sobre a 

Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador - Renast; 

Considerando a Portaria Nº 3.252/GM/MS, de 22 de dezembro de 2009, que aprova as 

diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios; e 

Considerando a necessidade de padronizar os procedimentos normativos relacionados à 

notificação compulsória e à vigilância em saúde no âmbito do SUS, resolve: 

Art. 1º Definir as terminologias adotadas em legislação nacional, conforme disposto no 

Regulamento Sanitário Internacional 2005 (RSI 2005): 

I - Doença: significa uma enfermidade ou estado clínico, independentemente de origem ou 

fonte, que represente ou possa representar um dano significativo para os seres humanos; 

II - Agravo: significa qualquer dano à integridade física, mental e social dos indivíduos 

provocado por circunstâncias nocivas, como acidentes, intoxicações, abuso de drogas, e lesões 

auto ou heteroinfligidas; 

III - Evento: significa manifestação de doença ou uma ocorrência que apresente potencial para 

causar doença; 

IV - Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN: é um evento que 

apresente risco de propagação ou disseminação de doenças para mais de uma Unidade 

Federada – Estados e Distrito Federal - com priorização das doenças de notificação imediata e 

outros eventos de saúde pública, independente da natureza ou origem, depois de avaliação de 

risco, e que possa necessitar de resposta nacional imediata; e 

V - Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional - ESPII: é evento 

extraordinário que constitui risco para a saúde pública de outros países por meio da 

propagação internacional de doenças e que potencialmente requerem uma resposta 

internacional  coordenada. 

http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/gm/992-399.html?q=
http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/gm/101286-2728.html?q=
http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/gm/102068-3252.html?q=
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Art. 2º Adotar, na forma do Anexo I a esta Portaria, a Lista de Notificação Compulsória - 

LNC, referente às doenças, agravos e eventos de importância para a saúde pública de 

abrangência nacional em toda a rede de saúde, pública e privada. 

Art. 3º As doenças e eventos constantes no Anexo I a esta Portaria serão notificados e 

registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan, obedecendo às 

normas e rotinas estabelecidas pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde 

- SVS/MS. 

§ 1º Os casos de malária na região da Amazônia Legal deverão ser registrados no Sistema de 

Informação de Vigilância Epidemiológica - Malária - SIVEP-Malária, sendo que na região 

extraamazônica deverão ser registrados no Sinan, conforme o disposto no caput deste artigo. 

§ 2º Os casos de esquistossomose nas áreas endêmicas serão registrados no Sistema de 

Informação do Programa de Vigilância e Controle da Esquistossomose - SISPCE e os casos 

de formas graves deverão ser registrados no Sinan, sendo que nas áreas não endêmicas, todos 

os casos devem ser registrados no Sinan, conforme o disposto no caput deste artigo. 

Art. 4º Adotar, na forma do Anexo II a esta Portaria, a Lista de Notificação Compulsória 

Imediata - LNCI, referente às doenças, agravos e eventos de importância para a saúde pública 

de abrangência nacional em toda a rede de saúde, pública e privada. 

§ 1º As doenças, agravos e eventos constantes do Anexo II a esta Portaria, devem ser 

notificados às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde (SES e SMS) em, no máximo, 24 

(vinte e quatro) horas a partir da suspeita inicial, e às SES e SMS que também deverão 

informar imediatamente a SVS/MS. 

§ 2º Diante de doenças ou eventos constantes no Anexo II a esta Portaria, deve-se aplicar a 

avaliação de risco de acordo com o Anexo II do RSI 2005, para classificação da situação 

como uma potencial ESPIN ou ESPII. 

Art. 5º A notificação imediata será realizada por telefone como meio de comunicação ao 

serviço de vigilância epidemiológica da SMS, cabendo a essa instituição disponibilizar e 

divulgar amplamente o número na rede de serviços de saúde, pública e privada. 
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§ 1º Na impossibilidade de comunicação à SMS, a notificação será realizada à SES, cabendo a 

esta instituição disponibilizar e divulgar amplamente o número junto aos Municípios de sua 

abrangência; 

§ 2º Na impossibilidade de comunicação à SMS e à SES, principalmente nos finais de 

semana, feriados e período noturno, a notificação será realizada à SVS/MS por um dos 

seguintes meios: 

I - disque notifica (0800-644-6645) ou; 

II - notificação eletrônica pelo e-mail (notifica@saude. gov.br) ou diretamente pelo sítio 

eletrônico da SVS/MS (www.saude.gov.br/ svs). 

§ 3º O serviço Disque Notifica da SVS/MS é de uso exclusivo dos profissionais de saúde para 

a realização das notificações imediatas. 

§ 4º A notificação imediata realizada pelos meios de comunicação não isenta o profissional ou 

serviço de saúde em realizar o registro dessa notificação nos instrumentos estabelecidos. 

§ 5º Os casos suspeitos ou confirmados da LNCI deverão ser registrados no Sinan no prazo 

máximo de 7 (sete) dias a partir da data de notificação. 

§ 6º A confirmação laboratorial de amostra de caso individual ou procedente de investigação 

de surto constante no Anexo II a esta Portaria deve ser notificada pelos laboratórios públicos 

(referência nacional, regional e laboratórios centrais de saúde pública) ou laboratórios 

privados de cada Unidade Federada. 

Art. 6º Adotar, na forma do Anexo III a esta Portaria, a Lista de Notificação Compulsória em 

Unidades Sentinelas (LNCS). Parágrafo único. As doenças e eventos constantes no Anexo III 

a esta Portaria devem ser registrados no Sinan, obedecendo as normas e rotinas estabelecidas 

para o Sistema. 

Art. 7º 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. 

http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/leis/13478-6259.html?q=
http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/leis/13478-6259.html?q=
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Art. 8º A definição de caso para cada doença, agravo e evento relacionados nos Anexos a esta 

Portaria, obedecerão à padronização definida no Guia de Vigilância Epidemiológica da 

SVS/MS. 

Art. 9º É vedado aos gestores estaduais e municipais do SUS a exclusão de doenças, agravos e 

eventos constantes nos Anexos a esta Portaria. 

Art. 10. É facultada a elaboração de listas estaduais ou municipais de Notificação 

Compulsória, no âmbito de sua competência e de acordo com perfil epidemiológico local. 

Art. 11. As normas complementares relativas às doenças, agravos e eventos em saúde pública 

de notificação compulsória e demais disposições contidas nesta Portaria serão publicadas por 

ato específico do Secretário de Vigilância em Saúde. 

Parágrafo único. As normas de vigilância das doenças, agravos e eventos constantes nos 

Anexos I, II e III serão regulamentadas no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da 

publicação desta Portaria. 

Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 13. Ficam revogadas as Portarias Nº 5/SVS/MS, de 21 de fevereiro de 2006, publicada no 

Diário Oficial da União (DOU) Nº 38, Seção 1, pág. 34, de 22 de fevereiro de 2006, a Portaria 

Nº 777/GM/MS de 28 de abril de 2004, publicada no DOU Nº 81, Seção 1, págs 37 e 38, de 

29 de abril de 2004 e a Portaria Nº 2.325/GM/MS de 8 de dezembro de 2003, publicada no 

DOU Nº240, Seção 1, pág. 81, de 10 de dezembro de 2003. 

JOSÉ GOMES TEMPORÃO 

ANEXO I 

Lista de Notificação Compulsória – LNC 

1. Acidentes por animais peçonhentos; 

2. Atendimento antirrrábico; 

3. Botulismo; 

http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/gm/6401-777.html?q=
http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/gm/6401-777.html?q=
http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/gm/6559-2325.html?q=
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4. Carbúnculo ou Antraz; 

5. Cólera; 

6. Coqueluche; 

7. Dengue; 

8. Difteria; 

9. Doença de Creutzfeldt - Jacob; 

10. Doença Meningocócica e outras Meningites; 

11. Doenças de Chagas Aguda; 

12. Esquistossomose; 

13. Eventos Adversos Pós-vacinação; 

14. Febre Amarela; 

15. Febre do Nilo Ocidental; 

16. Febre Maculosa; 

17. Febre Tifóide; 

18. Hanseníase; 

19. Hantavirose; 

20. Hepatites Virais; 

21. Infecção pelo vírus da imunodeficiência humana – HIV em gestantes e crianças expostas 

ao risco de transmissão vertical; 

22. Influenza humana por novo subtipo; 

http://www.sivac.com.br/
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23. Intoxicações Exógenas (por substâncias químicas, incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e 

metais pesados); 

24. Leishmaniose Tegumentar Americana; 

25. Leishmaniose Visceral; 

26. Leptospirose; 

27. Malária; 

28. Paralisia Flácida Aguda; 

29. Peste; 

30. Poliomielite; 

31. Raiva Humana; 

32. Rubéola; 

33. Sarampo; 

34. Sífilis Adquirida; 

35. Sífilis Congênita; 

36. Sífilis em Gestante; 

37. Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS; 

38. Síndrome da Rubéola Congênita; 

39. Síndrome do Corrimento Uretral Masculino; 

40. Síndrome Respiratória Aguda Grave associada ao Coronavírus (SARS-CoV); 

41. Tétano; 

42. Tuberculose; 
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43. Tularemia; e 

44. Varíola. 

ANEXO II 

Lista Nacional de Compulsória Imediata – LNCI 

I. Caso suspeito ou confirmado de: 

1. Botulismo; 

2. Carbúnculo ou Antraz; 

3. Cólera; 

4. Dengue pelo sorotipo DENV 4; 

5. Doença de Chagas Aguda; 

6. Doença conhecida sem circulação ou com circulação esporádica no território nacional que 

não constam no Anexo I desta Portaria, como: Rocio, Mayaro, Oropouche, Saint Louis, 

Ilhéus, Mormo, Encefalites Eqüinas do Leste, Oeste e Venezuelana, Chickungunya, Encefalite 

Japonesa, entre outras; 

7. Febre Amarela; 

8. Febre do Nilo Ocidental; 

9. Hantavirose; 

10. Influenza humana por novo subtipo; 

11. Peste; 

12. Poliomielite; 

13. Raiva Humana; 
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14. Sarampo em indivíduo com história de viagem ao exterior nos últimos 30 (trinta) dias ou 

de contato, no mesmo período, com alguém que viajou ao exterior; 

15. Rubéola em indivíduo com história de viagem ao exterior nos últimos 30 (trinta) dias ou 

de contato, no mesmo período, com alguém que viajou ao exterior; 

16. Síndrome Respiratória Aguda Grave associada ao Coronavírus (SARS-CoV); 

17. Varíola; 

18. Tularemia; e 

19. Síndrome de Rubéola Congênita (SRC). 

II. Surto ou agregação de casos ou óbitos por: 

1. Difteria; 

2. Doença Meningocócica; 

3. Doença Transmitida por Alimentos (DTA) em navios ou aeronaves;  

4. Influenza Humana; 

5. Meningites Virais; 

6. Sarampo; 

7. Rubéola; e 

8. Outros eventos de potencial relevância em saúde pública, após a avaliação de risco de 

acordo com o Anexo II do RSI 2005, destacando-se: 

a) Alteração no padrão epidemiológico de doença que constam no Anexo I desta Portaria; 

b) Doença de origem desconhecida; 

c) Exposição a contaminantes químicos; 
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d) Exposição à água para consumo humano fora dos padrões preconizados pela SVS; 

e) Exposição ao ar contaminado, fora dos padrões preconizados pela Resolução do 

CONAMA; 

f) Acidentes envolvendo radiações ionizantes e não ionizantes por fontes não controladas, por 

fontes utilizadas nas atividades industriais ou médicas e acidentes de transporte com produtos 

radioativos da classe 7 da ONU. 

g) Desastres de origem natural ou antropogênica quando houver desalojados ou desabrigados; 

h) Desastres de origem natural ou antropogênica quando houver comprometimento da 

capacidade de funcionamento e infraestrutura das unidades de saúde locais em conseqüência 

evento. 

III. Doença, morte ou evidência de animais com agente etiológico que podem acarretar a 

ocorrência de doenças em humanos, destaca-se: 

1. Primatas não humanos 

2. Eqüinos 

3. Aves 

4. Morcegos 

Raiva: Morcego morto sem causa definida ou encontrado em situação não usual, tais como: 

vôos diurnos, atividade alimentar diurna, incoordenação de movimentos, agressividade, 

contrações musculares, paralisias, encontrado durante o dia no chão ou em paredes. 

5. Canídeos 

Raiva: canídeos domésticos ou silvestres que apresentaram doença com sintomatologia 

neurológica e evoluíram para morte num período de até 10 dias ou confirmado 

laboratorialmente para raiva. 

Leishmaniose visceral: primeiro registro de canídeo doméstico em área indene, confirmado 

por meio da identificação laboratorial da espécie Leishmania chagasi. 
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6. Roedores silvestres 

Peste: Roedores silvestres mortos em áreas de focos naturais de peste. 

ANEXO III 

Lista de Notificação Compulsória em Unidades Sentinelas - LNCS 

1. Acidente com exposição a material biológico relacionado ao trabalho; 

2. Acidente de trabalho com mutilações; 

3. Acidente de trabalho em crianças e adolescentes; 

4. Acidente de trabalho fatal; 

5. Câncer Relacionado ao Trabalho; 

6. Dermatoses ocupacionais; 

7. Distúrbios Ostemusculares Relacionados ao Trabalho ( DORT) 

8. Influenza humana; 

9. Perda Auditiva Induzida por Ruído - PAIR relacionada ao trabalho; 

10. Pneumoconioses relacionadas ao trabalho; 

11. Rotavírus; 

12. Toxoplasmose aguda gestacional e congênita; 

13. Transtornos Mentais Relacionados ao Trabalho; e 

14. Violência doméstica, sexual e/ou auto-provocada. 
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ANEXO B – Portaria Nº 2.529/GM 

 

PORTARIA Nº 2.529/GM, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2004.  

 Institui o Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar, 

define competências para os estabelecimentos hospitalares, a União, os estados, o Distrito 

Federal e os municípios, cria a Rede Nacional de Hospitais de Referência para o referido 

Subsistema e define critérios para qualificação de estabelecimentos.  

 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições, e Considerando o 

disposto no Decreto nº 78.231, de 12 de agosto de 1976, que regulamenta a Lei nº 6.259, de 

30 de outubro de 1975, que dispõe sobre a organização das ações de Vigilância 

Epidemiológica; Considerando o cumprimento da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

que dispõe sobre a execução de ações de vigilância epidemiológica como uma das 

atribuições do Sistema Único de Saúde - SUS, define vigilância epidemiológica como um 

conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer 

mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual e coletiva, com a 

finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou 

agravos; Considerando que todos os níveis do SUS - União, estados, Distrito Federal e 

municípios - devem estabelecer o acompanhamento, a avaliação e a divulgação do nível de 

saúde da população e das condições ambientais, bem como a organização e a coordenação 

do sistema de informação de saúde; Considerando que à direção estadual do SUS compete 

coordenar e, em caráter suplementar, executar as ações de vigilância epidemiológica, e que 

à direção municipal do SUS compete a execução de serviços de vigilância epidemiológica; 

Considerando o disposto no item 3.11. do Anexo I da Portaria nº 2.616/GM, de 12 de maio 

de 1998, que define como competência das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar - 

CCIH notificar, na ausência de um núcleo de vigilância epidemiológica, ao organismo de 

gestão do SUS, os casos diagnosticados ou suspeitos de outras doenças sob vigilância 

epidemiológica (notificação compulsória), atendidos em qualquer dos serviços ou unidades 

do hospital, e atuar cooperativamente com os serviços de saúde coletiva; Considerando a 

Portaria nº 2.325/GM, de 8 de dezembro de 2003, que define a relação de doenças de 

notificação compulsória para todo o território nacional, incluindo agravos inusitados e, em 

seu art. 3º, determina que os gestores municipais e estaduais do SUS poderão incluir outras 

doenças e agravos no elenco de doenças de notificação compulsória, em seu âmbito de 

competência, de acordo com o quadro epidemiológico local; Considerando que as doenças 

de notificação compulsória (DNC) constituem risco à saúde da população, e que o 

conhecimento dessas doenças é primordial para o desencadeamento das ações de controle; 

Considerando que o ambiente hospitalar é importante fonte para a notificação das DNC, 

principalmente os casos mais graves e que a investigação epidemiológica de casos pode 

demonstrar o surgimento de novas doenças (doenças emergentes), a reemergência de outras 

e, até mesmo, mudanças na história natural de uma doença, com impacto importante para a 

saúde pública no País; Considerando que a detecção de aumento no número de casos de 

doenças transmissíveis pode levar à identificação de epidemias, sendo fundamental o 

conhecimento precoce para a implementação de medidas de controle; e Considerando ainda 

que o hospital também é fonte de informação para outros problemas de saúde, 

possibilitando acompanhar o perfil de morbi-mortalidade da população atendida, apoiando 

o planejamento do Sistema de Saúde, com ênfase na gestão do serviço de saúde hospitalar, 



130 

 

 

resolve:   

Capítulo I  

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS  

Art. 1º Instituir o Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em Âmbito 

Hospitalar, integrando o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica.    

Art. 2º O Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em âmbito Hospitalar é 

integrado por todo hospital em funcionamento no território nacional, independentemente de 

sua natureza e da existência de relação para a prestação de serviços ao Sistema Único de 

Saúde - SUS.   

Capítulo II  

DAS COMPETÊNCIAS  

Seção I  

Dos Estabelecimentos Hospitalares  

Art. 3º No Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em âmbito Hospitalar, 

compete a todo estabelecimento hospitalar:  

I - preencher a Ficha Individual de Notificação quando da ocorrência de agravo inusitado à 

saúde e de surtos, encaminhando-a de acordo com o fluxo estabelecido;    

II - preencher a Ficha Individual de Notificação quando da suspeita da ocorrência de 

problema de saúde de notificação compulsória, encaminhando-a de acordo com o fluxo 

estabelecido; e   

III - preencher a Ficha de Notificação para a notificação negativa de ocorrência de doenças 

de notificação compulsória, encaminhando-a de acordo com o fluxo estabelecido.   

Parágrafo único. Na impossibilidade de atender ao estabelecido no caput deste artigo, o 

hospital deverá realizar a notificação ao gestor correspondente, o mais rápido possível, 

utilizando os meios disponíveis.   

Seção II  

Da União  

Art. 4º No Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar, 

compete ao Ministério da Saúde por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS/MS:   

I - apoiar os hospitais na implantação de Núcleo Hospitalar de Epidemiologia - NHE;  

II - elaborar e disseminar o processo de implantação desta Portaria;  
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III - prestar assessoria técnica e supervisão na implantação e funcionamento dos NHE;  

IV - garantir o fluxo de informações ao Ministério da Saúde;  

V - apoiar as Secretarias Estaduais e as Municipais de Saúde e a do Distrito Federal na 

operacionalização/realização de treinamento continuado para os profissionais dos serviços, 

estimulando as ações de Vigilância Epidemiológica no ambiente hospitalar;   

VI - divulgar informações e análise de doenças notificadas pelos hospitais;  

VII - realizar sistematicamente reuniões com responsáveis estaduais pela área técnica de 

vigilância epidemiológica no âmbito hospitalar;   

VIII - realizar e apoiar estudos epidemiológicos em nível nacional das DNC e de outros 

agravos de interesse epidemiológico no ambiente hospitalar;   

IX - participar da elaboração e avaliação de protocolos clínicos assistenciais das DNC no 

ambiente hospitalar;  

X - estabelecer o uso de indicadores de avaliação da vigilância epidemiológica no âmbito 

hospitalar;  

XI - avaliar as ações de vigilância epidemiológica no ambiente hospitalar por meio de 

indicadores; e  

XII - monitorar e avaliar o desempenho dos NHE, em articulação com os gestores estaduais 

e municipais.  

Seção III  

Dos Estados  

Art. 5º Ao Gestor Estadual do SUS, compete:  

I - apoiar os hospitais na implantação do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia - NHE;  

II - elaborar e disseminar o processo de implantação do disposto nesta Portaria;  

III - prestar assessoria técnica e supervisão no funcionamento dos NHE;  

IV - definir o responsável técnico pela gestão do subsistema no estado;  

V - assessorar e supervisionar as ações de vigilância epidemiológica no âmbito hospitalar, 

de forma complementar à atuação dos municípios;   

VI - definir o processo de estruturação do Sistema de Vigilância Epidemiológica em 

Âmbito Hospitalar na esfera estadual integrando-o às normas e rotinas já estabelecidas pelo 

Sistema Nacional de Agravos de Notificação;   
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VII - proceder à normalização técnica complementar à do nível federal para o seu 

território;  

VIII - divulgar informações e análise de doenças notificadas pelos hospitais; e  

IX - monitorar e avaliar o desempenho dos NHE, em articulação com os gestores 

municipais, quando cabível.  

Seção IV  

Dos Municípios  

Art. 6º Ao Gestor Municipal do SUS, compete:  

I - apoiar os hospitais na implantação do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia - NHE;   

II - elaborar e disseminar o processo de implantação do disposto nesta Portaria;  

III - prestar assessoria técnica e supervisão no funcionamento dos NHE;  

IV - definir o responsável técnico pela gestão do subsistema no município;  

V - assessorar e supervisionar as ações de vigilância epidemiológica no âmbito hospitalar;  

VI - executar as ações de vigilância epidemiológica desencadeadas a partir das notificações 

realizadas pelos hospitais;  

VII - definir o processo de estruturação do Sistema de Vigilância Epidemiológica em 

Âmbito Hospitalar na esfera municipal, integrando-o às normas e às rotinas já estabelecidas 

pelo Sistema Nacional de Agravos de Notificação;   

VIII - proceder à normalização técnica complementar à esfera federal e estadual para seu 

território;  

IX - consolidar os dados provenientes dos hospitais, por meio do processamento do Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação - SINAN, e divulgar as informações e análises 

epidemiológicas no âmbito hospitalar; e   

X - monitorar e avaliar o desempenho dos NHE.  

Seção V  

Do Distrito Federal  

Art. 7º A gestão do Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em Âmbito 

Hospitalar no Distrito Federal compreenderá, no que couber, simultaneamente, as 

competências referentes a estados e municípios.   

Capítulo III  
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DA REDE DE REFERÊNCIA  

Art. 8º Criar a Rede Nacional de Hospitais de Referência para o Subsistema Nacional de 

Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar.   

Art. 9º A Rede Nacional, fundamentada na distribuição por nível e por unidade da 

Federação, é constituída por 190 (cento e noventa) hospitais de referência, subdivididos em 

3 (três) níveis e disposto na forma do Anexo I, desta Portaria, fundamentada na distribuição 

por nível e por Unidade da Federação.   

Parágrafo único. A definição do quantitativo de hospitais de que trata o caput deste artigo - 

por unidade da Federação, e sua distribuição por nível, está embasada na população e na 

complexidade da rede hospitalar da mesma unidade.   

Art. 10. Os critérios para seleção dos Hospitais de Referência com base em Nível e as 

exigências a que os Hospitais deverão atender, bem como suas competências, estão 

definidos na forma dos Anexos II, III e IV desta Portaria.   

Parágrafo único. No processo de seleção dos Hospitais de Referência deverá ser conferida 

prioridade àqueles especializados em doenças infecciosas, universitários ou de ensino, 

integrantes da Rede de Referência para a Síndrome Respiratória Aguda Grave e Hospitais 

Sentinela para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.   

Capítulo IV  

DO INCENTIVO FINANCEIRO  

Art. 11. Instituir o Fator de Incentivo para os Hospitais de Referência do Subsistema 

Nacional de Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar - FIVEH, para os 

estabelecimentos integrantes da Rede do SUS.   

§ 1º O Fator de Incentivo será transferido mensalmente do Fundo Nacional de Saúde para 

os Fundos Estadual ou Municipal de Saúde, que o repassará diretamente para a conta 

bancária definida para o recebimento pelo hospital.   

§ 2º O valor do Fator de Incentivo variará de acordo com o nível do hospital, conforme o 

disposto no Anexo V desta Portaria.  

§ 3º Nos dois primeiros meses, o Fator de Incentivo será pago em dobro, com o objetivo de 

apoiar o custeio das despesas de implantação da atividade.   

§ 4° A regularidade do cumprimento das obrigações por parte do Núcleo Hospitalar de 

Epidemiologia é condição para a continuidade do repasse do incentivo.   

§ 5° A unidade que não cumprir as obrigações previstas perderá a condição de Hospital de 

Referência para o Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em âmbito Hospitalar 

e será substituída por outra que atenda às condições para integrar a Rede.   

§ 6° A unidade que cumprir de modo satisfatório as obrigações decorrentes do seu nível de 
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classificação e se qualificar para o desempenho de competências próprias de nível superior, 

poderá ter sua classificação revista.   

Art. 12. O estabelecimento hospitalar que não preste serviço aos SUS, mas que atenda os 

critérios definidos nesta Portaria poderá integrar a Rede, porém sem fazer jus ao Fator de 

Incentivo para os Hospitais de Referencia do Subsistema Nacional de Vigilância 

Epidemiológica em Âmbito Hospitalar - FIVEH.   

Art. 13. A Secretaria Estadual de Saúde - SES, observando os critérios e quantitativos 

definidos no parágrafo único do art. 9º e no parágrafo único do art. 10, procederá à seleção 

preliminar das unidades que integrarão a Rede Nacional de Hospitais de Referência para o 

Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar em seu 

território, com a respectiva classificação por nível, submetendo-as à aprovação da 

Comissão Intergestores Bipartite - CIB.   

§ 1º A SES, após aprovação da CIB, encaminhará para a SVS/MS, a proposta de unidades 

que integrarão a Rede Nacional de Hospitais de Referência para o Subsistema Nacional de 

Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar em seu território, com a respectiva 

classificação.   

§ 2º Eventuais divergências entre a proposta apresentada pela SES e a avaliação da 

SVS/MS que não obtiverem entendimento, serão levadas à decisão da Comissão 

Intergestores Tripartite - CIT.    

Capítulo V  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 14. A qualificação como integrantes da Rede Nacional de Hospitais de Referência para 

o Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar, nos 

respectivos níveis, será determinada por portarias específicas da Secretaria de Vigilância 

em Saúde.   

Art. 15. Fica delegada competência ao Secretário de Vigilância em Saúde para, observado o 

que estabelece o artigo 13, incorporar, excluir e substituir estabelecimento na Rede 

Nacional de Hospitais de Referência para o Subsistema Nacional de Vigilância 

Epidemiológica em Âmbito Hospitalar, por meio de portaria especifica.   

Art. 16. Fica delegada competência ao Secretário de Vigilância em Saúde para, caso 

necessário, editar normas orientadoras e complementares a esta Portaria.   

Art. 17. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a 

partir de 1º de novembro de 2004.  

HUMBERTO COSTA  

ANEXO I  

Distribuição dos Hospitais de Referência, por UF, segundo Nível  
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1 (um) hospital para cada milhão de habitantes com, no mínimo 1 hospital por estado  

Estado  Nível I  Nível II  Nível III  Total  

Acre  01  00  00  01  

Rondônia  02  00  00  02  

Roraima  01  00  00  01  

Amapá  01  00  00  01  

Pará  03  02  02  07  

Amazonas  02  02  01  05  

Tocantins  02  00  00  02  

     

Total Região Norte  12  04  03  19  

     

Alagoas  01  01  01  03  

Bahia  08  04  02  14  

Ceará  04  02  02  08  

Pernambuco  04  02  02  08  

Paraíba  02  01  01  04  

Piauí  02  01  01  04  

R. G. do Norte  01  01  01  03  

Maranhão  04  01  01  06  

Sergipe  01  01  00  02  

     

Total Região Nordeste  27  14  11  52  

     

Distrito Federal  01  01  01  03  

Goiás  03  02  01  06  

Mato Grosso  01  01  01  03  

M. Grosso do Sul  01  01  01  03  

Região Centro Oeste  06  05  04  15  

Rio Grande do Sul  06  03  02  11  

Santa Catarina  03  02  01  06  

Paraná  06  02  02  10  

     

Total Região Sul  15  07  05  27  

     

São Paulo  20  12  07  39  

Rio de Janeiro  08  05  03  16  

Minas Gerais  08  06  05  19  

Espírito Santo  01  01  01  03  
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Total Região Sudeste  37  24  16  77  

     

TOTAL BRASIL  97  54  39  190  

ANEXO II  

Hospitais de Referência Nível I  

Critérios para seleção, as exigências a que deverão atender e suas competências.  

1. Critérios para seleção   

Para ser selecionado como Hospital de Referência Nível I, o estabelecimento deve se 

enquadrar, no mínimo, em uma das seguintes condições:   

- Hospital de Referência Regional com Unidade de Emergência e leitos de Terapia 

Intensiva; ou  

- Hospital de Fronteira Internacional com, no mínimo, 50 leitos; ou  

- Hospital Geral ou Pediátrico, Universitário ou de Ensino com, no mínimo, 100 leitos.  

2. Exigências para a qualificação  

Para que a unidade seja qualificada como Hospital de Referência Nível I, da Rede Nacional 

de Hospitais de Referência para o Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em 

Âmbito Hospitalar, deverá atender às seguintes condições:   

I - apresentar Termo de Adesão, a ser publicado pela Secretaria de Vigilância em Saúde, 

assinado pelo diretor do hospital e pelo representante da instituição mantenedora;   

II - apresentar ato formal específico de criação do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia; e  

III - comprovar disponibilidade de área física com instalações e tecnologias necessárias, 

inclusive computador conectado à internet.    

2.1. Recomendação para composição de equipe profissional  

É recomendável que o Núcleo disponha de uma equipe composta pelos seguintes 

profissionais:  

I - 1 (um) técnico de nível superior da área de saúde com formação em saúde 

pública/coletiva/epidemiologia ou experiência comprovada em saúde pública/vigilância 

epidemiológica, formalmente designado pelo diretor do hospital como responsável técnico 

que deve dedicar, no mínimo, 20 horas semanais ao NHE, distribuídas pelos 5 (cinco) dias 

úteis;    
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II - 1 (um) profissional de nível médio; e   

III - 1 (um) funcionário para desempenho das funções administrativas.  

3. Competências  

As atividades a serem desenvolvidas pelo de Núcleo Hospitalar de Epidemiologia têm 

como principal objetivo a realização de ações de vigilância epidemiológica de DNC no 

ambiente hospitalar. Na medida de suas possibilidades, o Núcleo Hospitalar de 

Epidemiologia poderá desenvolver ações de vigilância epidemiológica relacionadas a 

outros agravos de interesse epidemiológico.   

O Núcleo Hospitalar de Epidemiologia desenvolverá o conjunto de ações descritas abaixo e 

que visam à detecção e à investigação de qualquer agravo suspeito ou confirmado de 

doença de notificação compulsória atendido no hospital, utilizando para tal as normas de 

vigilância epidemiológica nacionais, estaduais e municipais:   

I - elaborar, implementar e manter o sistema de busca ativa para os pacientes internados ou 

atendidos em pronto-socorro e ambulatório, para a detecção de DNC;   

II - notificar e investigar as DNC no âmbito hospitalar, utilizando as fichas de notificação e 

investigação padronizadas pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação - 

SINAN;   

III - realizar a notificação imediata para as doenças que necessitam de ação de controle e 

investigação imediata, segundo normas e procedimentos estabelecidos pela SVS;   

IV - inserir as informações nas Fichas de Investigação Epidemiológica do banco de dados 

do SINAN, consolidar, analisar e divulgar as informações referentes às DNC no ambiente 

hospitalar, respeitando as normas e rotinas estabelecidas pelo SINAN, para subsidiar o 

planejamento e a avaliação das ações para os gestores do hospital;   

V - participar das atividades de investigação de surtos e de interrupção da cadeia de 

transmissão de DNC detectados no âmbito hospitalar;   

VI - promover um trabalho integrado com o laboratório do hospital e com outros 

laboratórios de referência, bem como serviços de anatomia patológica, estabelecendo fluxo 

de envio de amostras e de recebimento de resultados de exames referentes às DNC;   

VII - incentivar a realização de necropsias ou a coleta de material e fragmentos de órgãos 

para exames microbiológico e anátomo-patológico, em caso de óbito por causa mal 

definida;   

VIII - estabelecer um fluxo com a farmácia, para recebimento de informação de pacientes 

em uso de medicamentos próprios de DNC;   

IX - promover a integração com o serviço de arquivo médico e a comissão de revisão de 

prontuário do hospital, para o acesso às informações necessárias à vigilância 

epidemiológica contidas nos prontuários e em outros registros de atendimento;   
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X - trabalhar em parceria com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e, quando 

existente no hospital, com o Registro Hospitalar de Câncer, Comissão de Análise de Óbito, 

Gerência de Riscos Sanitário Hospitalar, Tecnovigilância, Farmacovigilância e 

Hemovigilância;   

XI - participar de treinamento continuado para os profissionais dos serviços, estimulando a 

notificação das doenças no ambiente hospitalar;   

XII - elaborar e divulgar periodicamente relatórios das doenças notificadas no hospital e 

realizar sistematicamente reuniões com as equipes médicas e de outros profissionais;   

XIII - monitorar, avaliar e divulgar o perfil de morbi-mortalidade hospitalar;   

XIV - monitorar e avaliar o preenchimento das declarações de óbitos e de nascidos vivos; e  

XV - participar do monitoramento e da avaliação dos óbitos maternos e infantis no 

ambiente hospitalar, nos termos definidos na Portaria nº 653/GM, de 28 de maio de 2003, e 

na Portaria nº 1.258/GM, de 28 de junho de 2004.    

4. Atividades que podem ser desenvolvidas (não-obrigatórias)  

De acordo com a realidade de cada serviço, o núcleo poderá incorporar progressivamente 

outras atribuições da Vigilância Epidemiológica - VE no âmbito hospitalar, tais como:   

I - realizar estudos epidemiológicos complementares de DNC no ambiente hospitalar;  

II - participar da elaboração e da avaliação de protocolos clínicos das DNC no ambiente 

hospitalar;  

III - avaliar as ações de VE no ambiente hospitalar por meio de indicadores;  

IV - participar das atividades de treinamento em biossegurança com os profissionais de 

saúde;  

V - participar das atividades de imunização de profissionais e usuários no ambiente 

hospitalar; e  

VI - assessorar tecnicamente, na unidade, os projetos de pesquisa desenvolvidos que 

utilizem o método epidemiológico.  

ANEXO III  

Hospitais de Referencia Nível II  

Critérios para seleção, as exigências a que deverão atender e suas competências.  

1.Critérios para seleção  

Para ser selecionado como Hospital de Referência Nível II, o estabelecimento deve se 
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enquadrar, no mínimo, em uma das seguintes condições:   

- Hospital Geral ou Pediátrico, Universitário ou de Ensino com, no mínimo, 100 leitos; ou  

- Hospital Geral ou Pediátrico com mais de 100 e menos de 250 leitos, com Unidade de 

Emergência e leitos de Terapia Intensiva; ou   

- Hospital especializado em Doenças Infecciosas com menos de 100 leitos.  

2. Exigências para a qualificação  

Para que a unidade seja qualificada como Hospital de Referência Nível II, da Rede 

Nacional de Hospitais de Referência para o Subsistema Nacional de Vigilância 

Epidemiológica em âmbito Hospitalar, deverá atender às seguintes condições:   

I - apresentar Termo de Adesão, a ser publicado pela Secretaria de Vigilância em Saúde, 

assinado pelo diretor do hospital e pelo representante da instituição mantenedora;   

II - apresentar ato formal especifico de criação do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia; e  

III - comprovar disponibilidade de área física com instalações e tecnologias necessárias, 

inclusive computador conectado à internet.   

2.1. Recomendação para composição de equipe profissional  

É recomendável que o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia disponha de uma equipe 

composta pelos seguintes profissionais:  

- 2 (dois) técnicos de nível superior da área de saúde, sendo que pelo menos um deles 

deverá ter experiência comprovada em saúde pública/vigilância epidemiológica e o outro 

com formação em saúde pública/coletiva/ epidemiologia formalmente designado pelo 

diretor do hospital como responsável técnico que deve dedicar, no mínimo, 20 horas 

semanais ao NHE, distribuídas pelos 5 (cinco) dias úteis;    

- 1 (um) profissional de nível médio; e   

- 1 (um) funcionário para desempenho das funções administrativas.  

O núcleo deverá, preferencialmente, ser integrado por equipe multidisciplinar, objetivando 

a melhora continuada dos processos de trabalho e desenvolvimento assistencial do hospital, 

por meio da incorporação de técnicas e conceitos advindos da Epidemiologia, do 

Planejamento, das Ciências Sociais e da Tecnologia de Informação.   

3. Competências  

As atividades a serem desenvolvidas pelo Núcleo Hospitalar de Epidemiologia têm como 

principal objetivo a realização de ações de vigilância epidemiológica de DNC no ambiente 

hospitalar. Na medida de suas possibilidades, o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia poderá 

desenvolver ações de vigilância epidemiológica relacionadas a outros agravos de interesse 
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epidemiológico.   

O Núcleo Hospitalar de Epidemiologia desenvolverá um conjunto de ações descritas abaixo 

que visam à detecção e a investigação de qualquer agravo suspeito ou confirmado de 

doença de notificação compulsória atendido no hospital, utilizando para isso as normas de 

vigilância epidemiológica nacionais, estaduais e municipais:   

I - elaborar, implementar e manter o sistema de busca ativa para os pacientes internados ou 

atendidos em pronto-socorro e ambulatório para a detecção de DNC;   

II - notificar e investigar, no âmbito hospitalar, as DNC, utilizando as fichas de notificação 

e investigação padronizadas pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação - 

SINAN;   

III - realizar a notificação imediata para as doenças que necessitam de ação de controle e 

investigação imediata segundo normas e procedimentos estabelecidos pela SVS;    

IV - digitar as Fichas de Investigação Epidemiológica no SINAN, consolidar, analisar e 

divulgar as informações referentes às DNC no ambiente hospitalar, subsidiando o 

planejamento e a avaliação das ações para os gestores do hospital;   

V - participar das atividades de investigação de surtos e de interrupção da cadeia de 

transmissão das DNC detectadas no âmbito hospitalar;   

VI - monitorar e avaliar, na ausência de Gerência de Risco Sanitário Hospitalar, agravos 

relacionados ao uso de produtos e tecnologias em saúde;   

VII - promover um trabalho integrado com o laboratório do hospital e com outros 

laboratórios de referência, bem como serviços de anatomia patológica estabelecendo fluxo 

de envio de amostras e de recebimento de resultados de exames referentes às DNC;   

VIII - incentivar a realização de necropsias ou a coleta de material e fragmentos de órgãos 

para exames microbiológico e anátomo-patológico em caso de óbito por causa mal 

definida;   

IX - estabelecer um fluxo com a farmácia para recebimento de informação de pacientes em 

uso de medicamentos próprios de DNC;  

X - promover a integração com o serviço de arquivo médico e a comissão de revisão de 

prontuário do hospital para o acesso às informações necessárias à vigilância epidemiológica 

contidas nos prontuários e outros registros de atendimento;   

XI - trabalhar em parceria com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e, quando 

existente no hospital, com o Registro Hospitalar de Câncer, Comissão de Análise de Óbito, 

Gerência de Risco Sanitário Hospitalar, Tecnovigilância, Farmacovigilância e 

Hemovigilância;   

XII - realizar estudos epidemiológicos complementares das DNC no ambiente hospitalar;  
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XIII - elaborar e divulgar periodicamente, relatórios das doenças notificadas no hospital e 

realizar sistematicamente reuniões com as equipes médicas e de outros profissionais;    

XIV - monitorar, avaliar e divulgar o perfil de morbi-mortalidade hospitalar;  

XV - monitorar e avaliar o preenchimento das declarações de óbitos e de nascidos vivos;  

XVI - participar do monitoramento e da avaliação dos óbitos maternos e infantis no 

ambiente hospitalar, nos termos definidos na Portaria nº 653/GM, de 28 de maio de 2003, e 

na Portaria nº 1.258/GM, de 28 de junho de 2004;   

XVII - participar de treinamento continuado para os profissionais dos serviços, 

capacitando-os para a realização de Vigilância Epidemiológica - VE no ambiente 

hospitalar;   

XVIII - avaliar as ações de VE no ambiente hospitalar por meio de indicadores; e  

XIX - participar das atividades de imunização de profissionais e de usuários no ambiente 

hospitalar.  

4. Atividades que podem ser desenvolvidas (não-obrigatórias)  

De acordo com a realidade de cada serviço, o núcleo deverá incorporar progressivamente 

outras atribuições da epidemiologia no âmbito hospitalar, tais como:   

I - participar da elaboração e avaliação de protocolos clínicos assistenciais das DNC no 

ambiente hospitalar;  

II - participar das atividades de treinamento em biossegurança com os profissionais de 

saúde;  

III - assessorar tecnicamente, na unidade, os projetos de pesquisa desenvolvidos que 

utilizem o método epidemiológico; e  

IV - monitorar e avaliar, na ausência de Gerência de Risco Sanitário Hospitalar, agravos 

relacionados ao uso de produtos e tecnologias em saúde.   

ANEXO IV  

Hospitais de Referência Nível III  

Critérios para seleção, as exigências a que deverão atender e suas competências.  

1. Critérios para seleção  

Para ser selecionado como Hospital de Referência Nível III, o estabelecimento deve se 

enquadrar, no mínimo, em uma das seguintes condições:   

Hospital Especializado em Doenças Infecciosas com mais de 100 leitos; ou   
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Hospital Geral, com mais de 250 leitos, com Unidade de Emergência e leitos de Terapia 

Intensiva.  

2. Exigências para a qualificação  

Para que a unidade seja qualificada como Hospital de Referência Nível III, da Rede 

Nacional de Hospitais de Referência para o Subsistema Nacional de Vigilância 

Epidemiológica em Âmbito Hospitalar, deverá atender às seguintes condições:   

I - apresentar Termo de Adesão, a ser publicado pela Secretaria de Vigilância em Saúde, 

assinado pelo diretor do hospital e pelo representante da instituição mantenedora;   

II - apresentar ato formal específico de criação do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia; e  

III - comprovar disponibilidade de área física com instalações e tecnologias necessárias, 

inclusive computador conectado à internet.    

2.1. Recomendação para composição de equipe profissional  

É recomendável que o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia disponha de uma equipe 

composta pelos seguintes profissionais:  

- 3 (três) técnicos de nível superior da área de saúde, com formação em saúde 

pública/coletiva/epidemiologia ou experiência comprovada em saúde pública/vigilância 

epidemiológica com capacitação em Curso Básico em Vigilância Epidemiológica - CBVE, 

sendo que pelo menos um deles deve ter Especialização em Epidemiologia, formalmente 

designado pelo diretor do hospital como responsável técnico que deve dedicar, no mínimo, 

20 horas semanais ao NHE, distribuídas pelos 5 (cinco) dias úteis;    

- 2 (dois) profissionais de nível médio; e  

- 2 (dois) funcionários para desempenho das funções administrativas.  

O núcleo deverá, preferencialmente, ser integrado por equipe multidisciplinar, objetivando 

a melhora continuada dos processos de trabalho e desenvolvimento assistencial do hospital, 

por intermédio de incorporação de técnicas e conceitos advindos da Epidemiologia, do 

Planejamento, das Ciências Sociais e da Tecnologia de Informação.   

3. Competências  

As atividades a serem desenvolvidas pelo Núcleo Hospitalar de Epidemiologia têm como 

principal objetivo, a realização de ações de vigilância epidemiológica de DNC no ambiente 

hospitalar. Na medida de suas possibilidades, o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia poderá 

desenvolver ações de vigilância epidemiológica relacionadas a outros agravos de interesse 

epidemiológico.   

O Núcleo Hospitalar de Epidemiologia desenvolverá um conjunto de ações descritas abaixo 

que visam à detecção e a investigação de qualquer agravo suspeito ou confirmado de 

doença de notificação compulsória atendido no hospital, utilizando para isso as normas de 
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vigilância epidemiológica nacionais, estaduais e municipais:   

I - elaborar, implementar e manter o sistema de busca ativa para os pacientes internados ou 

atendidos em pronto-socorro e ambulatório para a detecção de DNC;   

II - notificar e investigar, no âmbito hospitalar, as DNC, utilizando as fichas de notificação 

e investigação padronizadas pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação - 

SINAN;   

III - realizar a notificação imediata para as doenças que necessitam de ação de controle e 

investigação imediata segundo normas e procedimentos estabelecidos pela SVS;   

IV - digitar as Fichas de Investigação Epidemiológica no SINAN, consolidar, analisar e 

divulgar as informações referentes às DNC no ambiente hospitalar, subsidiando o 

planejamento e a avaliação das ações para os gestores do hospital;   

V - participar das atividades de investigação de surtos e de interrupção da cadeia de 

transmissão das DNC detectadas no âmbito hospitalar;   

VI - monitorar e avaliar, na ausência de Gerência de Risco Sanitário Hospitalar, agravos 

relacionados ao uso de produtos e tecnologias em saúde;   

VII - promover um trabalho integrado com o laboratório do hospital e com outros 

laboratórios de referência, bem como serviços de anatomia patológica, estabelecendo fluxo 

de envio de amostras e de recebimento de resultados de exames referentes às DNC;   

VIII - incentivar a realização de necropsias ou a coleta de material e fragmentos de órgãos 

para exames microbiológico e anátomo-patológico em caso de óbito por causa mal 

definida;   

IX - estabelecer um fluxo com a farmácia para recebimento de informação de pacientes em 

uso de medicamentos próprios de DNC;  

X - promover a integração com o serviço de arquivo médico e a comissão de revisão de 

prontuário do hospital para o acesso às informações necessárias à vigilância epidemiológica 

contidas nos prontuários e outros registros de atendimento;   

XI - trabalhar em parceria com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e, quando 

existente no hospital, com o Registro Hospitalar de Câncer, Comissão de Análise de Óbito, 

Gerência de Risco Sanitário Hospitalar, Tecnovigilância, Farmacovigilância, 

Hemovigilância e Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais - CRIE;   

XII - realizar estudos epidemiológicos complementares das DNC no ambiente hospitalar;  

XIII - elaborar e divulgar periodicamente relatórios das doenças notificadas no hospital e 

realizar sistematicamente reuniões com as equipes médicas e de outros profissionais;    

XIV - monitorar, avaliar e divulgar o perfil de morbi-mortalidade hospitalar;  
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XV - monitorar, avaliar e capacitar os profissionais envolvidos no preenchimento das 

declarações de óbitos e de nascidos vivos;  

XVI - participar do monitoramento e da avaliação dos óbitos maternos e infantis no 

ambiente hospitalar, nos termos definidos na Portaria nº 653/GM, de 28 de maio de 2003, e 

na Portaria nº 1.258/GM, de 28 de junho de 2004;   

XVII - realizar treinamentos para os profissionais dos serviços, capacitando-os para a 

realização de Vigilância Epidemiológica - VE no ambiente hospitalar;   

XVIII - proporcionar campo de estágio em VE no ambiente hospitalar para residentes e 

alunos de cursos de especialização;   

XIX - avaliar as ações de VE no ambiente hospitalar por meio de indicadores; e  

XX - participar das atividades de imunização de profissionais e usuários no ambiente 

hospitalar.   

De acordo com a realidade de cada serviço, o núcleo deverá incorporar progressivamente 

outras atribuições da epidemiologia no âmbito hospitalar.   

ANEXO V  

O valor do Fator de Incentivo de acordo com o nível do hospital  

Nível  Valor mensal (em 1 R$)  

Nível I  1.500,00  

Nível II  3.000,00  

Nível III  5.000,00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 

 

 

ANEXO C – Parecer do Comitê de Ética e Pesquisa da UFRN 
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ANEXO D - Parecer do Departamento de Pediatria 

 


