
 

 

 

ANEXO 01 

CRITÉRIOS PARA CLASSIFICAÇÃO POR NÍVEL DE COMPLEXIDADEE 

COMPOSIÇÃO TÉCNICA MÍNIMA PARA O HOSPITAL PARTICIPANTE 

DA REVEH: 

 

I - Hospital Nível I: 

 

a - Hospital de Fronteira Internacional com, no mínimo, 50 (cinquenta) leitos; ou 

b - Hospital de Referência Regional com Unidade de Emergência e leitos de Terapia 

Intensiva com até 100 leitos; 

c - Hospital Geral e/ou Pediátrico, Universitário e/ou de Ensino com até 100 (cem) 

leitos. 

 

II - Hospital Nível II: 

 

a - Hospital Geral e/ou Pediátrico, Universitário e/ou de Ensino com mais de 100 

(cem) e menos de 250 (duzentos e cinquenta) leitos; ou 

b - Hospital Geral e/ou Pediátrico com mais de 100 (cem) e até 250 (duzentos e 

cinquenta) leitos, com Unidade de Emergência e leitos de Terapia Intensiva; ou 

c - Hospital especializado em Doenças Infecciosas com menos de 100 (cem) leitos. 

 

III - Hospital Nível III: 

 

a - Hospital Especializado em Doenças Infecciosas, Universitário ou de Ensino com 

mais de 100 (cem) leitos; ou 

b - Hospital Geral e/ou Universitário e/ou de Ensino com mais de 250 (duzentos e 

cinquenta) leitos, com Unidade de Emergência e leitos de Terapia Intensiva. 

 

Os NVEH dos hospitais públicos estaduais sob gestão direta da Secretaria de Estado 

da Saúde de Goiás (SES-GO) ou de Organizações Sociais (OS) deverão ter, no 

mínimo, a seguinte estrutura: 

 



 

 

 

I – Hospital Nível I 

 

a – um profissional de nível superior com formação em enfermagem com 

especialização em saúde pública/coletiva/epidemiologia ou experiência comprovada 

em saúde pública/vigilância epidemiológica, formalmente designado pelo diretor do 

hospital como coordenador (responsável técnico) que deve dedicar, no mínimo, 30 

horas semanais ao NVEH, distribuídas pelos cinco dias úteis; 

b - um técnico de enfermagem; e 

c - um funcionário para desempenho das funções administrativas. 

d - três computadores conectados à internet, uma impressora e uma linha telefônica 

 

II – Hospital Nível II 

 

a - dois profissionais de nível superior de nível superior tendo um deles formação em 

enfermagem com especialização em saúde pública/coletiva/epidemiologia ou 

experiência comprovada em saúde pública/vigilância epidemiológica, sendo um 

deles formalmente designado pelo diretor do hospital como coordenador 

(responsável técnico) que deve dedicar, no mínimo, 30 horas semanais ao NVEH, 

distribuídas pelos cinco dias úteis; 

b – dois técnicos de enfermagem; e 

c - um funcionário para desempenho das funções administrativas. 

d - Espaço físico exclusivo, três computadores conectados à internet, uma impressora 

e linha telefônica 

 

III – Hospital Nível III 

 

a - dois profissionais de nível superior de nível superior com formação em 

enfermagem com especialização em saúde pública/coletiva/epidemiologia ou 

experiência comprovada em saúde pública/vigilância epidemiológica, sendo um 

deles formalmente designado pelo diretor do hospital como coordenador 

(responsável técnico) que deve dedicar, no mínimo, 40 horas semanais ao NVEH, 

distribuídas pelos cinco dias úteis; 



 

 

b – três técnicos de enfermagem; e 

c – dois funcionários para desempenho das funções administrativas. 

d – espaço físico exclusivo, quatro computadores conectados à internet, uma 

impressora e uma linha telefônica. 

 

 

 


