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Núcleo de Vigilância
Epidemiológica Hospitalar

NOTÍCIAS

Campanha do Outubro Rosa é comemorada no HRA com participação do NVEH

Com propósito de conscientizar pacientes, acompanhantes e funcionários do Hospital Regional de Araguaína (HRA) sobre o
Câncer de Mama, a Pastoral da Saúde em parceria com o Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (NVEH-HRA),
promoveram nos dias 24 e 25 de outubro, palestras e distribuição de panetos em comemoração à campanha “Outubro Rosa”.
O evento foi comemorado de forma dinâmica, alertando sobre a prevenção e a importância da detecção precoce. A enfermeira
oncológica, Juliana Maciel, ressaltou a importância de se fazer o auto-exame e que a prevenção faz toda diferença para o
diagnóstico. “A maioria dos casos diagnosticados no início tem 90% de cura”, armou.
As técnicas do NVEH, Cândida Oliveira e Sônia Rodrigues, sensibilizaram os participantes sobre a importância do cuidado com
a saúde e distribuíram panetos sobre o Câncer de Mama.

NVHE-HRA destaca importância da noticação em âmbito hospitalar na Ocina de Investigação de Surto por DTA

A Assessoria das Doenças de Veiculação Hídrica e Alimentar (ADVHA) realizou nos
dias 19 e 20 de outubro de 2017, no auditório do CEREST em Araguaína, a Ocina de
Investigação de Surto de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar (DTA).
O Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar (NVEH) do Hospital Regional de
Araguaína (HRA) participou como colaborador da Ocina, abordando o papel do Núcleo
na identicação de surtos relacionados as DTA em âmbito hospitalar. A Responsável
Técnica pelo NVEH - HRA Enésia Oliveira destacou a importância da participação do NVEH
na Ocina. “Conseguimos esclarecer dúvidas quanto ao funcionamento do Núcleo e explicamos
como denimos surto e caso a ser investigado”, explicou.

Responsável Técnica pelo NVEH- HRA, Enésia Oliveira

A ocina contou ainda com a participação da técnica Rejane Maria Alves, da Unidade
Técnica de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar - UHA/CGDT, prestadora de serviço
da OPAS, e teve como objetivo promover a estruturação de um sistema de vigilância
integrado das DTA, no âmbito estadual e municipal, através da implantação e implementação
da investigação de surtos, permitindo conhecer o comportamento das DTA na população.
Com uma programação bem diferenciada, a ocina promoveu vários debates e
discussões acerca do assunto e contou com a participação de várias áreas da Vigilância
Epidemiológica Estadual e Municipal.

Ocina de DTA

Fonte: Assessoria das DVHA
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Fique por dentro...

O NVHE do Hospital Regional de Augustinópolis - HRA participou nos dias 24 e 25 de outubro de 2017, da reunião
com a Área Técnica da Meningite e CIEVS para orientação de uxos, esclarecimento em relação à doença.
No mesmo período, a Àrea Técnica da Infecção Sexualmente Transmissíveis – IST reforçou a prescrição da Prolaxia
Pós-Exposição ao HIV - PEP e sua distribuição.

GALERIA DE FOTOS

*Supervisão no NVEH do Hospital e Maternidade Dona Regina.

Informe
Os relatórios implantados nos 14 NVEH recentemente pela ANVEH têm por nalidade informar dados referentes às noticações realizadas
pelos NVEH. Por meio destes dados, é possível relacionar números, conhecer a realidade epidemiológica na qual o hospital se encontra e planejar ações
futuras de vigilância.
Conforme orientações repassadas durante as supervisões, os dados devem ser ANALISADOS e ELABORADOS de forma clara e objetiva,
fazendo uso adequado e ecaz destas informações.
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