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No primeiro semestre de 2017 

Grandes foram os avanços da Vigilância Epidemiológica Hospitalar e em 2017 

mesmo com a troca de gestão municipal os avanços continuaram o apoio a 

coordenação continuou efetivo porque estamos em um mesmo objetivo, 

conseguimos consolidar os protocolos já existentes melhorando a 

continuidade do serviço prestado, implantamos o feedback aos pacientes 

assim que temos o resultados dos exames, conseguimos montar o 

cronograma de digitação no sinan, foi entendido por parte da gestão a 

necessidade de mudar a unidade sentinela de síndrome gripal  para outra 

unidade de atendimento já que no hospital o serviço de clinica médica e 

totalmente regulado o que não atende os critérios do Ministério da saúde.  

                                                   

                      PARCERIAS                         

 As parcerias e comunicações afinadas com as unidades de saúde e 

demais órgãos do município de Anápolis e as cidades atendidas pela Regional 

Pirineus, tem facilitado o atendimento a resolução e encaminhamento rápido 

dos casos. 
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Sempre que solicitado a equipe do NVEH tem realizado treinamentos 

internos e externos com as equipes de assistência e demais órgãos para 

esclarecer qual serviço e prestado pelo mesmo e explanar devidos fluxos. 

Nesse semestre apresentamos na CIR- Comissão Inter-gestores Regional 

Pirineus o Protocolo Clínico E Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia 

Antirretroviral Pós-exposição de risco a infecção pelo Hiv, onde somos 

pactuados com os municípios da Regional Pirineus (Abadiânia, Alexânia, 

Campo Limpo de Goiás, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Gameleira de 

Goiás, Goianápolis, Pirenópolis e Teresópolis de Goiás) então apresentamos o 

fluxo ao novos secretários de saúde desses municípios e aproveitamos o 

momento e mostramos o modelo do protocolo de Anápolis ao atendimento 

prioritário às crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica, sexual 

e outras violências que funciona muito bem e pode servir como modelo para 

esses municípios.  

Apresentação na CIR-Regional Pirineus em Campo Limpo de Goiás.  
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Tivemos a oportunidade na semana de Enfermagem 2017 da Uni evangélica 

de Anápolis de expor uma palestra com o tema o papel do enfermeiro em 

Vigilância Epidemiologia Hospitalar, o que foi de grande valia, pois valoriza o 

trabalho que vem sendo desempenhado na nossa unidade.  

Apresentação na Semana de Enfermagem. 

 

Fomos convidados também a fazer essa apresentação na Capacitação de 

Atendimento a Vítimas de Violência do programa VIVA com Regional 

Pirineus onde tivemos a oportunidade de mostrar nosso trabalho de forma 

dinâmica e apoiar esses municípios para um melhor trabalho.  

Capacitação VIVA 
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Esse primeiro semestre foi marcado com muito trabalho e esforço da equipe 

para continuarmos exercendo as funções da melhor maneira mesmo com as 

mudanças necessárias. 
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