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Núcleo de Vigilância
Epidemiológica Hospitalar

NOTÍCIAS

ANVEH realiza visitas de Avaliação e Monitoramento nos NVEH dos Hospitais de
Araguaína e de Augustinópolis

NVEH-Hospital Regional de Augustinópolis

NVEH-Hospital de Doenças Tropicais/UFT

NVEH-Hospital e Maternidade Dom Orione

NVEH-Hospital Regional de Araguaína

No mês de maio, entre os dias 22 e 24, a supervisão e assessoria das ações realizadas pelos núcleos foram realizadas no Hospital
Regional de Augustinópolis (HRA) e nos Hospitais de Araguaína, Hospital e Maternidade Dom Orione (HMDO), Hospital de Doenças
Tropicais (HDT/UFT) e Hospital Regional de Araguaína (HRA).
Monitorar, e assessorar a situação dos NVEH nas unidades hospitalares, bem como as equipes disponíveis para
realizar ações. Estes são os objetivos das supervisões realizadas nos 14 NVEH instalados em nove municípios do Estado durante o
ano. Na supervisão, a assessoria dos núcleos acompanha o andamento das metas proposta pelo Ministério da Saúde
(MS), desenvolvendo ações que visam à detecção e a investigação de qualquer agravo suspeito ou conrmado de doença de
noticação compulsória (DNC) atendida no hospital.

O setor Gestão de Logística é destaque no Hospital Regional de Augustinópolis

Considerando aprimorar a organização e otimizar a facilidade de localização, o setor de Gestão e Logística identica os
medicamentos hospitalares por classe atribuindo cores de identicação como, VERDE: Injetáveis, AMARELO: Comprimidos, AZUL: Suspensão,
LARANJA: Pomadas, LILÁS: Colírios, CINZA: Supositórios. Esta organização contribui para a padronização e a agilidade na identicação do
medicamento, materiais e equipamento solicitados, tornando este setor um diferencial no hospital.

NVEH do Hospital Regional de Araguaína realiza ações de Vigilância em Saúde
Distribuição de cartazes de SRAG

O NVEH-HRA promoveu no dia 04 de maio a distribuição
dos cartazes de SRAG nas ALAS do hospital com o intuito de
auxiliar no manejo dos casos esclarecendo a denição de
caso, tratamento e coleta de exame.

Campanha de vacinação inuenza

Servidores do NVEH-HRA em parceria com a saúde do
trabalhador intensicaram no dia 09 de maio a vacinação dos
servidores contra a inuenza no hospital.

Alerta do Dia Mundial de Combate à Violência
Em alusão ao dia 18 de maio, dia mundial de combate a violência o NVEH-HRA realizou
uma blitz nos setores do hospital alertando os servidores para as principais
características e as mais variadas formas de violência, com isso tornando seu
enfrentamento um grande desao.
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NVEH do Hospital e Maternidade Dom Orione realiza ações educativas
Educação em Meningite e Inuenza

Alerta do Dia Mundial de Combate à Violência

No dia 04 de maio o NVEH-HMDO realizou palestras de
ações educativa de controle das meningite e inuenza,
para colaboradores e acompanhantes de pacientes internados,
esclarecendo sobre os principais sinais, sintomas e prevenção.

O alerta em alusão ao dia 18 de maio, dia mundial de
combate à violência realizado no dia 02 de maio pelo
NVEH-HMDO com os acompanhantes dos pacientes e
colaboradores, ressaltou a importância de todos estarem
atendo aos sinais, pois são diversas as forma de violência
e são possíveis de prevenção.

NVEH participa da 2ª Semana da Enfermagem do Hospital de Doenças Tropicais/ UFT
O NVEH - HDT/UFT participou da 2ª Semana da Enfermagem que
teve como tema central “Amar; Cuidar; Respeitar: Enfermagem”, com
palestras e discussões que ocorreram no auditório do Hotel Premier, de
14 a 18 de maio, sendo nalizado no Hall da Ala B do HDT-UFT, na
sexta-feira (18), com uma palestra motivacional do Diretor Superintendente
do Sebrae Tocantins, Omar Hennemann e o depoimento do músico Ericson
Meira (Panda), que mencionou sua estadia no hospital agradecendo aos
prossionais pelo tratamento recebido. O evento também celebrou o dia
internacional do enfermeiro ocorrido no dia 12 de maio e o dia do técnico
em enfermagem, comemorado no dia 20.

NVEH - Hospital Regional de Guaraí
promove capacitação em Inuenza

NVEH - Hospital e Materno Infantil Tia Dedé
recebe visita da Área Técnica Estadual
das Arboviroses

O NVEH - HRGuaraí realizou no dia 24 de maio no
auditório da Faculdade de Guaraí um encontro com as
coordenações do Hospital para repassar informações acerca
do protocolo de Inuenza como: manejo clínico do paciente
e dados epidemiológicos do Estado.

No dia 23 de maio o NVEH-HMITD recebeu a visita
da área técnica estadual das Arboviroses para
alinhamento de uxo como: suspeita, diagnóstico,
solicitação dos exames especícos, situação laboratorial,
e sobre a qualicação das noticações.

Feliz Aniversário

13/06 - Orivaldo Cunha (HRA)
04/06 - Patrícia Alves (HDT/UFT)
16/06 - Francisca Monteiro (HRGurupi)
08/06 - Mara Schneider (HRPN)
22/06 - Ednalva Souza (HRGurupi)
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