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* 

A ficha de notificação do Sinan (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) /  Ministério da 

Saúde / SUS não contém os campos ocupação e doença relacionada ao trabalho  

* 

O Sinan é o sistema (nacional) de informação da Vigilância Epidemiológica-VE, cuja 
finalidade é 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.” (Portal Sinan/MS, 03/04/19) Para atender estas 
finalidades, o Sinan organiza a coleta de dados de notificação compulsória, e 
decorrente investigação epidemiológica dos casos (fichas individuais de 
investigação epidemiológica de cada agravo), com fluxos e formulários 
padronizados.  

Trata-se de um sistema bem formulado cujo mérito principal é a padronização de 
dados. Como qualquer sistema, permanece em aprimoramento. Grande parte das 
limitações apontadas por usuários dos serviços de saúde e pela sociedade pode ser 
solucionada pelo cumprimento das normas e fluxos existentes e modificações 
simples nos formulários, aplicativos e módulos do sistema tornando-os mais úteis à 
VE em que o atributo OPORTUNIDADE da informação é essencial à instituição de 
medidas de prevenção e controle de agravos.  

O fundamental é compreender que criar outros fluxos e sistemas de notificação a 
cada novo agravo, como vem sendo efetuado há anos, inclusive nesta pandemia, 
agrava a subnotificação, dificulta a consolidação e aperfeiçoamento do Sinan, e não 
altera sua gravíssima lacuna: 

A FICHA INDIVIDUAL DE NOTIFICAÇÃO NÃO CONTÉM OS CAMPOS  

OCUPAÇÃO E AGRAVO RELACIONADO AO TRABALHO. 

A Ficha Individual de Notificação (FIN) é o instrumento nacional padronizado para 

coleta de dados sobre agravos conhecidos e novos, transmissíveis e não 

transmissíveis, de ocorrência isolada, endêmica, epidêmica ou pandêmica. “Contém 

os atributos comuns a todos os agravos, tais como, dados gerais sobre o agravo e 

unidade notificadora, dados do paciente (nome, idade, sexo, escolaridade, etc.), 

dados de residência do paciente.” (Portal Sinan/MS/Notificação Individual, 11/02/20).  

 

 

 

VEJA a FICHA ABAIXO 

 

http://portalsinan.saude.gov.br/o-sinan
http://portalsinan.saude.gov.br/doencas-e-agravos
http://portalsinan.saude.gov.br/doencas-e-agravos
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/NINDIV/Notificacao_Individual_v5.pdf
http://portalsinan.saude.gov.br/notificacoes
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http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Agravos/NINDIV/Notificacao_Individual_v5.pdf
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