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O Núcleo de Vigilância Epidemiológica 

Em 23 de novembro de 2004 o Ministério da Saúde instituiu o sistema de vigilância 
epidemiológica de âmbito hospitalar, como estratégia para detecção precoce de doenças de 
notificação compulsórias, objetivando assim agilizar o processo de ações de prevenção e 
controle nas diversas situações de saúde através da Portaria de nº 2,529/GM. O hospital 
Alberto Rassi – HGG sempre realizou as notificações das doenças e agravos atendidos na 
unidade, através do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, e em 15 de maio de 2014 
através da Portaria 0234 foi instituído o Núcleo de  Vigilância Epidemiológica Hospitalar do 
HGG, com regimento interno aprovado pela Portaria 0236 de 16 de maio de 2014. 

Desde a criação do Núcleo de Vigilância Epidemiológica (NVE) buscamos diariamente nos 
setores de internação agravos e doenças notificáveis, realizamos a notificação na ficha e no 
SINAN e acompanhamos o caso até a sua conclusão. 

As notificações do HGG em números

O NVE/HGG realizava diariamente busca ativa em todos os setores de internação da unidade 
e por meio de carimbos fazia o controle dos prontuários analisados. Atualmente com o 
prontuário eletrônico, as buscas são realizadas via sistema com acompanhamento do 
histórico do paciente e resultados de exames. 
No período de 2010 a junho de 2015 foram notificados 90 doenças, com uma distribuição 
baixa, média de 15 notificações por ano. Destaque para o ano de 2014 com 34 notificações e 
2012 com apenas 7 notificações. 

Distribuição do número de doenças de notificação compulsória de 2010 a 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015
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As principais doenças notificadas no HGG nos últimos 5 anos foram Hepatites virais, 
Tuberculose, Dengue, Aids, Varicela e Síndrome Respiratória Aguda Grave – SRAG. No 
quadro abaixo segue o percentual de cada doença em relação ao número total de 
notificações.

Doenças Notificações %

Hepatites Virais

Tuberculose

Dengue

Aids

Varicela

SRAG

22

11

7

6

6

5

24%

12%

7%

6%

6%

5%

As notificações são distribuídas nos setores de Clínica Médica, Clínica Cirúrgica e Centro de 
Terapia Intensiva (CTI). E os atendimentos do ambulatório serão notificados a partir do 
segundo semestre de 2015, numa demonstração de preocupação com as ações de 
vigilância, a fim de que todos os agravos/doenças sejam notificados em 100% dos casos que 
venham ao HGG.

Distribuição dos casos notificados das doenças mais frequentes nos anos de 2010 a 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Hepatites Virais Tuberculose Hepatites B Dengue Aids Varicela

4 4

1

3 3

1 1 1

2 2

1

2

3

4 4 4 4

1

4

2

1

Para o segundo semestre de 2015 as notificações já estão apresentando um aumento, 
principalmente os casos de Doença de Chagas Crônica (DCC),  que é de notificação 
obrigatória no Estado de Goiás pela Resolução nº 004 GAB/SES-GO, de 06 de maio de 2013.
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Os acidentes com material biológico são acompanhados pelo Serviço de Controle de 
Infecção Hospitalar – SCIH e pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em 
Medicina do Trabalho – SESMT. 

Foram registrados 241 acidentes com material biológico de profissionais nos últimos 5 anos. 
Com um alerta para o ano de 2011 onde tivemos 72 casos de acidentes notificados, já em 
2012 em todo ano tivemos apenas 30 casos de acidentes com os profissionais.

DESAFIO: Em cumprimento as normas e regulamentações nacionais e na preocupação do 
HGG as ações de prevenção e controle das diversas situações de saúde, temos como desafio 
para o segundo semestre de 2015 notificar os casos do atendimento no ambulatório.

Responsável Técnico:
Enfª  Sumaya Gomes dos Santos  - Núcleo de Vigilância Epidemiológica

Diretor Técnico:
Rafael Gouveia Nakamura

Serviço de Controle de Infecção Hospitalar:
Andréa Inês Spadeto Aires

Acidentes com material biológico em profissionais do HGG de 2010 a 2015

2010 2011 2012 2013 2014 2015

48

72

30 32
36

23
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