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Núcleo de Vigilância
Epidemiológica Hospitalar

NOTÍCIAS

Ações dos Núcleos de Vigilância Epidemiológica Hospitalar - Novembro Azul: Cuidar da saúde também é coisa de homem
Hospital Regional de Araguaína
Novembro
Nos dias 28, 29 e 30 de novembro durante a realização da I Semana Interna de Prevenção
de Acidente de Trabalho do Hospital Regional de Araguaína - SIPAT/HRA o NVEH do
hospital, realizou palestras e distribuição de panetos na unidade e em anexos
sobre: “Prevenção de Acidente Ocupacional e Prevenção de Câncer de Próstata” para prossionais da
saúde, pacientes e acompanhantes. Esta ação, teve como propósito evidenciar a importância
do uxo pós-acidente e realização dos exames preventivos do câncer, para detecção precoce da doença.

Hospital Regional de Gurupi
Com o propósito de conscientizar os funcionários da empresa Energisa/Gurupi a Responsável Técnica
do NVEH do Hospital Regional de Gurupi, Adriana Prado foi convidada para realizar uma palestra
dia 30 em comemoração ao Novembro Azul, onde abordou temas como o Câncer de
Próstata e os altos índices de Leishmaniose Visceral e Tegumentar, orientando quanto aos cuidados na
prevenção das doenças. Aproveitou também para explicar a importância do trabalho realizado pelo NVEH.

NVEH do HDT/UFT lança primeira edição do Boletim Epidemiológico
Com propósito de informar sobre a dinâmica da ocorrência dos
agravos de noticação compulsória atendidos no Hospital de Doenças
Tropicais da Universidade Federal do Tocantins (HDT-UFT), o NVEH, por
meio da Unidade de Vigilância em Saúde lançou no dia 21/11 o
Boletim Epidemiológico.
Nesta primeira edição foram destacadas as noticações de
HIV/AIDS. Na ocasião, a chefe da Unidade de Vigilância em Saúde,
Hedisônia de Jesus Brilhante Costa apresentou o exemplar, enfocando a
importância deste instrumento, no sentido de possibilitar aos prossionais
da saúde, gestores, acadêmicos, residentes e demais interessados em ter
acesso as informações de qualidade a m de acompanhar a situação e o
perl de atendimento do hospital.
Para a enfermeira do NVEH/HDT-UFT, Patrícia Alves de Mendonça Cavalcante, este é um instrumento de vigilância que visa
promover a disseminação de informações qualicadas, a partir da interpretação dos dados gerados referentes as doenças de
noticação compulsória realizados na instituição, com potencial para contribuir com a orientação de ações em saúde pública no país.
O HDT-UFT é o primeiro hospital universitário do Tocantins e faz parte da Rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
(EBSERH).O boletim pode ser acessado no link: http://www.ebserh.gov.br/documents/733616/2629926/Boletim+Epidemiol %C3% B3gico+
FINALIZADO.pdf/f6ffcff1-3f21-43c6-ad14-721add9b9405.
NVEH do Hospital Regional de Guaraí participa de atualização em manejo clínico das Arboviroses
O NVHE participou da Atualização em Manejo Clínico de Dengue,
Febre Chikungunya e Zika Vírus promovido pela Vigilância
Epidemiológica Municipal de Guaraí nos dias 31/10 e 01/11 de 2017.
O objetivo do evento foi aprimorar o conhecimento dos prossionais
sobre vigilância, controle e assistência ao paciente com estes agravos a
m de, desenvolver uma adequada classicação de risco, um diagnóstico
oportuno e uma correta condução clínica.
O evento ocorreu na Faculdade de Guaraí (FAG) e foi ministrada pelo médico clínico geral Dr. Alan
Carlos e pela Enfermeira Iara Correa, houve a participação de médicos e enfermeiros do Hospital Regional de Guaraí.
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FIQUE POR DENTRO...
Faculdade UNIRG convida NVEH do Hospital Regional de Gurupi para informar aos alunos de enfermagem sobre os dados
produzidos e sobre a importância do seu trabalho
Com o objetivo de informar os alunos do 4º ano de enfermagem na
Faculdade UNIRG, o NVEH do Hospital Regional de Gurupi apresentou
no dia 23 de novembro os dados estatísticos comparados ao mesmo
período do ano anterior, onde caram evidentes as noticações por
acidente de trânsito, leishmaniose e intoxicação exógena como
tentativa de suicídio que foram crescendo de maneira considerável nos
últimos meses.
Segundo a Responsável Técnica do NVEH do Hospital de Gurupi,
Adriana Prado, “Informei também, da necessidade de manter os bancos
de dados atualizados e as autoridades informadas para que juntos
possamos buscar formas de interferir no processo de transmissão”,
armou.

NVEH do Hospital e Maternidade Dona Regina participou da elaboração do Plano Diretor Estratégico do Hospital

O NVHE do Hospital e Maternidade Dona Regina - HMDR, participou nos dias 09, 10 e 11
de novembro de 2017 na Faculdade de Palmas - FAPAL , da Elaboração do Plano Diretor
Estratégico, para a inserção do Hospital na Rede de Atenção à Saúde.
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Ação do NVEH do Hospital Regional de Gurupi
na Energisa em comemoração ao Novembro Azul.

Ação do NVEH do Hospital Regional de Gurupi
na Energisa em comemoração ao Novembro Azul.

Ação do NVEH no Hospital Regional de Araguaína
em comemoração ao Novembro Azul.
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