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As doenças de notificação compulsória é um registro que obriga e universaliza as 

notificações, visando um controle de eventos que requerem pronta intervenção. A 

vigilância epidemiológica tem a finalidade de conhecer a ocorrência de doenças e 

de outros agravos considerados como prioridade, seus fatores de risco e suas 

tendências, além de planejar, executar e avaliar medidas de prevenção e de 

controle.A notificação é efetiva e permite a realização do diagnóstico dinâmico da 

ocorrência de um evento na população, podendo fornecer subsídios para 

explicações causais dos agravos de notificação compulsória, além de vir a indicar 

riscos aos quais as pessoas estão sujeitas, contribuindo assim, para a 

identificação da realidade epidemiológica de determinada área geográfica. O uso 

sistemático, de forma descentralizada, contribui para a democratização da 

informação, permitindo que todos os profissionais de saúde tenham acesso à 

informação e as tornem disponíveis para a comunidade.O trabalho tem como 

objetivo abordar o levantamento de agravos das doenças de notificação 

compulsória da cidade de Pesqueira – PE, agreste de Pernambuco, no hospital 

Dr. Lídio Paraíba. Foi desenvolvida uma pesquisa sobre os agravos das doenças 

de notificação compulsória na secretaria de saúde da cidade de Pesqueira – PE 

para um levantamento de dados para poder observar a prevalência das doenças 

em que mais acometeram os pacientes do Hospital Dr. Lídio Paraíba da mesma, 

a notificação é feita no Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN), e as notificações são feitas diariamente. Conclui-se que entre 34 

doenças que foi feito o levantamento, apenas 10 destas foi diagnosticada em 

pacientes do Hospital Dr. Lídio Paraíba na cidade de Pesqueira – PE, no agreste 

de Pernambuco no período de 12 meses (2013-2014), com um total de 304 casos 

notificados.Visto que, foram notificados 3 casos de Leishmaniose, 139 casos de 

Dengue, 7 de meningite, 1 de febre tifoide, 8 de Hanseníase, 96 de Hepatites 

Virais, 3 de Sífilis, 10 de AIDS, 3 HIV em gestantes e 34 casos de tuberculose. 
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