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BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

É responsável pelo planejamento e execução das ações de epidemiologia hospitalar, incluin-

do a vigilância das Doenças de Notificação Compulsória e outros agravos de interesse para a 

saúde pública. 

O NVEH tem como propósito fornecer orientação técnica permanente aos profissionais de 

saúde sobre doenças e agravos, fatores que os condicionam e medidas de controle, além de 

constituir importante instrumento para subsidiar o planejamento, a organização, a operacio-

nalização e a normatização de atividades técnicas correlatas no âmbito hospitalar.

Os dados coletados sobre as doenças de notificação compulsória são incluídos no Sistema 

Nacional de Agravos de Notificação (SINAN).

Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar - NVEH
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Ações para a segurança do colaborador

O HUGOL – Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador 
Otávio Lage de Siqueira, unidade da SES – Governo de Goiás, por meio do SESMT – Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, realiza atividades de 
implementação e conscientização a respeito de Acidentes de Trabalho, com informativos e 
treinamentos voltados aos colaboradores.
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Campanha de Vacinação - HUGOL contra a Influenza

O HUGOL – Hospital Estadual de 
Urgências da Região Noroeste de 
Goiânia Governador Otávio Lage 
de Siqueira, unidade da SES – 
Governo de Goiás, em parceria 
com a Secretaria Municipal de 
Saúde, através da Gerência de 
Imunização, promoveu a vacina-
ção dos colaboradores contra o 
vírus da Influenza. Foram aplica-
das 1.100 doses da vacina na 
instituição. 

A vacinação é considerada a 
intervenção mais importante na 
redução do impacto da Influenza.

Estudos demonstram que a vacinação pode reduzir entre 32% e 45% o número de hospitaliza-
ções por pneumonias e de 39% a 75% a mortalidade por complicações da Influenza. 

Como o organismo leva, em média, de duas a três semanas para criar os anticorpos que geram 
proteção contra a gripe após a vacinação, o ideal é realizar a imunização antes do início do 
inverno. O período de maior circulação da gripe vai do final de maio até agosto. 

Dia Mundial da Saúde

Atividades

A premissa básica do HUGOL na Comunidade é a prevenção. Sendo assim, o evento ofereceu 
vacinas de tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), hepatite B, febre amarela e antitetânica, 
testes rápidos de HCV, hepatite e HIV, com orientações sobre as doenças e distribuição de 
preservativos, e também aferição de pressão arterial e teste de glicemia. Além disso, os partici-
pantes foram alertados sobre a necessidade da prevenção de traumas e acidentes domésti-
cos, por meio de uma atividade interativa e uma oficina de primeiros socorros. 

O Dia Mundial da Saúde, 07 de abril, foi comemo-
rado pelo HUGOL com a realização do 3º 
HUGOL na Comunidade, no Colégio Estadual 
Edmundo Rocha, localizado na Vila Mutirão. Os 
moradores da Região Noroeste de Goiânia 
participaram de atividades de educação em 
saúde, cidadania, responsabilidade social e 
entretenimento, totalizando a execução de 
4309 procedimentos nessa edição.



Agente etiológico
Mycobacterium tuberculosis.

Diagnóstico
Exames laboratoriais.
Através do Prontuário Eletrônico, o HUGOL informatizou o pedido médico para as 
solicitações de Pesquisa de BAAR, de Cultura de Micobactéria e de Teste Rápido 
Molecular – TRM. Os exames são realizados no Laboratório de Referência em 
Saúde Pública Giovany Cisneiros – LACEN, agilizando o resultado de TRM, que fica 
disponível em 24 horas através do Gerenciador de Ambiente Laboratorial – GAL. 
Neste semestre, foram realizados 47 exames para o diagnóstico de tuberculose no 
Lacen, em que 11 destes casos foram confirmados, sendo que 3 deles evoluíram a 
óbito em decorrência da doença. 

Imunização 
A vacina prescrita é a BCG (Bacilo de Calmette-Guérin). No Brasil, é indicada para 
as crianças de 0 a 4 anos de idade, sendo obrigatória para menores de um ano, 
como dispõe a Portaria nº 452, de 6/12/76, do Ministério da Saúde 

Transmissão
É transmitida através de contato direto (pessoa a pessoa) e principalmente atra-
vés do ar. 

Manifestação clínica
Atinge o pulmão, via linfo-hematogênica, o fígado, o baço, a medula óssea, os rins e 
o sistema nervoso. 
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Tuberculose, como prevenir?

A tuberculose é uma doença infecciosa 
e transmissível que afeta prioritaria-
mente os pulmões, embora possa 
acometer outros órgãos e sistemas. No 
Brasil, a doença é um sério problema 
da saúde pública, com profundas 
raízes sociais. 

O descaso no controle da tuberculose 
e o abandono do tratamento criaram 
condições que propiciaram o surgi-
mento do bacilo multidroga-resistente. 

A cada ano, são notificados aproximadamente 70 mil casos novos e ocorrem cerca de 4,5 mil 
mortes em decorrência da tuberculose.
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HUGOL esclarece a situação de maus-tratos infantil

Os maus-tratos à criança podem ser considerados uma das mais preocupantes mazelas da 
sociedade moderna. O HUGOL recebeu, entre julho de 2015 e dezembro de 2017, 9,6 mil 
crianças de 0 a 12 anos vítimas de traumas de média e alta complexidade, parte deles resultan-
tes de violência. 

O hospital, sendo referência em traumatologia pediátrica, recebe casos envolvendo abuso 
físico, como espancamento ou agressão sexual, que normalmente vêm acompanhados de um 
trauma psicológico. Entretanto, além de formas explícitas, existe um tipo de agressão muito 
mais frequente, como explica Roberta Debesaitis, enfermeira do Núcleo de Vigilância 
Epidemiológica Hospitalar da unidade: “A negligência é a forma mais habitual de violência na 
infância, chegando a impressionar pela recorrência. Menores que sofrem traumas frequentes 
em acidentes de trânsito, pelo fato de os pais não possuírem a cadeirinha no automóvel, são 
um exemplo”.

A gravidade da situação é mais complexa do que as estatísticas gerais apresentam, pois, em 
muitos casos, a agressão é um fato velado, envolvendo fatores socioculturais, praticada 
dentro do próprio lar e encoberta por familiares. “A quantidade e a magnitude dos abusos é 
preocupante. Em muitos casos, eles são aplicados como método de educação, pois os prati-
cantes do ato, que também sofreram agressão a vida inteira, já internalizaram a ação como 
algo normal”, explicou o pediatra Elísio de Castro, supervisor médico da Pediatria.
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Recentemente, em 26 de junho, foi realizado pelo MPGO o seminário Lei Menino Bernardo, 
relacionado à antiga Lei da Palmada, que estabelece o conceito de castigo físico como qual-
quer ação disciplinar ou punitiva com o uso da força e que resulte em sofrimento ou lesão, e o 
significado de tratamento cruel como conduta humilhante ou que ridicularize a criança. A Lei 
Menino Bernardo reforçará a proibição dos pais de utilizarem a conhecida "palmada" como 
medida educativa ou punitiva aos filhos. 

Inúmeras ações no sentido de prevenir a violência física contra a criança e o aumento da 
visibilidade deste grande problema para as autoridades públicas vêm sendo desenvolvidas no 
HUGOL, em parceria com a  Superintendência de Política de Atenção Integral à Saúde – SPAIS 
do Estado de Goiás e o Núcleo de Prevenção as Violências do Município de Goiânia, como o 
projeto-piloto de Protocolo de Atendimento Clínico às Crianças Vítimas de Violência, com a 
classificação de risco para as situações detectadas. 

O HUGOL não mede esforços para prevenir e coibir os maus tratos e tem reforçado a cobran-
ça de medidas que competem aos Conselhos Tutelares e às Delegacias de Proteção à Criança 
e ao Adolescente, bem como a ação do Ministério Público perante os casos denunciados, no 
intuito de salvar vidas.  
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