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Núcleo de Vigilância
Epidemiológica Hospitalar

NOTÍCIAS

NVEH/HMDom Orione orienta sobre cuidados com a conjuntivite
Devido o aumento de casos de conjuntivite no Tocantins, o Núcleo de Vigilância Epidemiológica
Hospitalar (NVEH) do Hospital Dom Orione realizou no dia, 05 de março, ações de orientação para
os colaboradores, pacientes e acompanhantes sobre os cuidados para evitar o contágio da doença.
Esses cuidados devem ser redobrados entre crianças e idosos, como orienta a coordenadora do
NVEH, Eloiza Helena Abrão “Como eles tem o sistema imunológico mais baixo, o risco de contrair
essa e outras doenças é maior”. Ela também orienta que pessoas com conjuntivite devem evitar
frequentar hospitais “Caso o acompanhante esteja com conjuntivite, é recomendável que outra pessoa
acompanhe o paciente”.
Segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, conjuntivite é a inamação da conjuntiva, uma
membrana transparente que se inicia na parte interna das pálpebras e se rebate para
envolver a porção anterior do olho até a córnea, formando um fundo de saco. Dentre os principais
sinais e sintomas estão vermelhidão, secreção, sensação de corpo estranho e coceira.

NVEH/HMDR recebe visita técnica

Grupo Condutor do Município de
Palmas das Doenças Infecto Contagiosas
realizou visita técnica no dia 29 de
março para conhecer o uxo do
atendimento do Hospital e as rotinas
do NVEH.

Equipe do NVEH Dom Orione

NVEH/HRGuaraí participa do Pragrama
saúde no ar na Rádio Ativa FM de Guaraí

NVEH/HRA destaca a parceira com ITPAC

NVEH do HRGuaraí participou no dia
28 de março de uma entrevista no
Pragrama saúde no ar na Rádio Ativa
FM de Guaraí, sobre os acidente por
animais peçonhentos noticados no
hospital em 2017 e 2018 até o momento.
Foi realizado ainda orientações básicas
a população em geral de como evitar
os acidentes.

Sabendo que o estágio possibilita
associar teoria e prática, sendo essencial
para o processo de aprendizagem, o
NVEH/HRA recebe os alunos do 8º
período de Enfermagem e ainda
agradece a parceria da Professora
Karina por proporcionar ao aluno a
participação em experiências reais
envolvendo a Vigilância Epidemiológica
dentro do ambiente hospitalar.

NVEH/HRGuaraí atualiza enfermeiros e médicos em Meningite
A vigilância das meningites é de grande importância para a saúde pública, em
virtude da magnitude e gravidade da doença, é uma das infecções mais comuns do sistema
nervoso central e representa uma importante emergência médica, podendo ser causada por
bactérias ou vírus, sendo a bacteriana a de pior prognóstico e um forte potencial para causar
epidemias. Monitorar os casos suspeitos, orientar medidas de prevenção e controlar
possíveis surtos são alguns dos objetivos da Vigilância Epidemiológica.

Com o intuito de aprimorar o conhecimento e aperfeiçoar o atendimento aos usuários com
suspeita de meningite, o NVEH/HRGuaraí realizou no hospital, nos dias 13 e 14 de
março o Curso de Atualização em Meningites e apresentou o Fluxograma de
atendimento no Hospital de Referência em casos suspeitos para médicos e enfermeiros
ministrado pelo Drº Alan Carlos Regino.
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Capacitação de meningite para enfermeiros e médicos do HRGuaraí.
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