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ANEXO 2 

TERMO DE ADESÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

HOSPITALAR 

 

A Sua Excelência o Senhor 

Secretário de Estado de Saúde 

 

 

Vimos oficializar o compromisso de nossa instituição 

______________________________, CNES________________ em tornar-se uma unidade de 

referência estadual para a Vigilância Epidemiológica em Âmbito Hospitalar, articulada à Rede 

de Alerta e Resposta às Emergências em Saúde Pública. Na oportunidade, declaramos dispor do 

Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, que cumpre as exigências mínimas definidas nas 

legislações vigentes. 

Desse modo, o __________________________________________, representado por 

seu Diretor Geral, se compromete a atender aos seguintes requisitos:  

I. designar profissional de saúde de nível superior, preferencialmente com 

experiência em vigilância epidemiológica, como responsável pelas atividades 

de vigilância epidemiológica hospitalar; 

II. promover, em até 24 (vinte e quatro) horas, a notificação compulsória imediata 

de todos os casos e óbitos por doenças ou agravos identificados, segundo 

legislação vigente; 

III. realizar investigação complementar dos casos e óbitos hospitalizados já 

notificados por outros estabelecimentos de saúde, registrando-se a informação 

no instrumento ou sistema de informação correspondente, quando disponível; 

IV. elaborar relatório trimestral com o perfil de morbidade e mortalidade hospitalar 

das doenças de notificação compulsória, a ser encaminhado à Secretaria 

Municipal de Saúde em instrumento padronizado, por meio eletrônico ou 

impresso; 

V. funcionar 07 (sete) dias por semana no período matutino e vespertino, incluindo 

finais de semana e feriados. 

Além das demais atribuições estabelecidas nas legislações vigentes, bem como, elaborar a 

Programação Anual de Saúde e o Relatório Anual de Gestão, em instrumento e fluxo de envio 

padronizado pela SVEH/CIEVS/GVEDT/SUVISA/SES-GO. 
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Sem mais, firmo o presente. 

 

 

Goiânia, ____ de _____________ de 20 ___. 

 

 

 

___________________________________ 

____________________________ Assinatura do Diretor do hospital 

Assinatura do Gestor Estadual 


