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RESUMO 

 
Lyrio, L. N. S., As ações para o controle das infecções hospitalares em Aracaju: 
resultados de um inquérito da vigilância sanitária municipal. 45 p. 2012. Dissertação 
(Mestrado Profissional). Área de concentração: Gestão de Sistema de Saúde – 
Instituto de Saúde Coletiva. Universidade Federal da Bahia. 
 
As infecções hospitalares (IH) são eventos adversos decorrentes de procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos realizados no ambiente hospitalar. Devido ao aumento 
em sua incidência nas últimas décadas, as IH tornaram-se importante foco de 
atenção e medidas para prevenção, controle e promoção de um ambiente livre da 
infecção hospitalar foram adotadas mundialmente. No Brasil, normas 
regulamentando a criação e funcionamento de comissões e programas de controle 
de infecção hospitalar (CCIH e PCIH) existem desde 1983. Entretanto, poucos 
estudos avaliaram o grau de conformidade com a legislação dos PCIH implantados. 
Este estudo teve como objetivo verificar o grau de conformidade dos PCIH dos 16 
hospitais de Aracaju em relação às normas definidas pela Portaria GM/MS nº 
2616/98, no ano de 2011. Além disso, buscou obter informações sobre as ações de 
prevenção e controle de IH desenvolvidas pelas CCIH destes hospitais, e sobre a 
estrutura e funcionamento das CCIH destes hospitais, com intuito de oferecer 
subsídios para discussão a respeito da política de controle de IH do sistema de 
saúde em Aracaju. Tratou-se de um estudo descritivo, de corte transversal, onde 
foram utilizados dados secundários fornecidos pela Coordenação de Vigilância 
Sanitária de Aracaju (COVISA/AJU) de inspeções sanitárias realizadas em 16 
hospitais de Aracaju no ano de 2011. Durante as inspeções, a COVISA/AJU utilizou 
um instrumento padronizado, constituído por quatro grupos de indicadores 
específicos relacionados à qualidade do PCIH: 1) estrutura técnico-operacional do 
PCIH; 2) diretrizes operacionais de controle e prevenção de IH; 3) sistema de 
vigilância epidemiológica de IH; e 4) atividades de controle e prevenção de IH. As 
análises foram realizadas através do programa Epi Info. Estas constaram de 
estatísticas descritivas, como frequência absoluta e relativa, relacionadas aos 
grupos de indicadores citados. Foi determinada e descrita a frequência de 
conformidade dos PCIH com base na Portaria GM/MS nº 2616/98. O padrão de 
conformidade dos 16 hospitais para cada grupo de indicadores foi de 68%, 68%, 
57% e 57%, respectivamente. Em relação à frequência de conformidade dos grupos 
de indicadores, segundo a natureza administrativa dos hospitais, observou-se 
melhores desempenhos para o grupo relacionado às diretrizes operacionais de 
controle e prevenção de IH nos hospitais privados e públicos em comparação aos 
filantrópicos. Os demais grupos de indicadores apresentaram frequências de 
conformidade semelhantes entre os hospitais das três naturezas. Conclui-se que os 
programas de prevenção e controle de IH desenvolvidos pelos hospitais de Aracaju 
são incipientes e que não atendem integralmente os requisitos da legislação 
sanitária vigente. Recomenda-se ao município de Aracaju constituir Coordenação 
Municipal de Controle de Infecção Hospitalar para conduzir a incorporação de 
medidas de controle de IH nos hospitais instalados em seu território e apoiá-los na 
aplicação dessas medidas. 
 
Palavras chave: Infecção Hospitalar, Prevenção e Controle; Programa de Controle 
de Infecção Hospitalar; Vigilância Sanitária. 
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ABSTRACT 

 
Lyrio, L. N. S., As ações para o controle das infecções hospitalares em Aracaju: 
resultados de um inquérito da vigilância sanitária municipal. 45 p. 2012. Dissertação 
(Mestrado Profissional). Área de concentração: Gestão de Sistema de Saúde – 
Instituto de Saúde Coletiva. Universidade Federal da Bahia. 
 
 
The hospital infections are adverse events resulting from diagnostic and therapeutic 
procedures performed at hospitals. Due to the increase in incidence in recent 
decades, hospital infections have become an important focus of attention and 
measures for prevention, control and promote an environment free of infection were 
adopted worldwide. In Brazil, rules regulating the establishment and operation of 
committees and programs for hospital infection control (CCHI and PHIC) have been 
around since 1983. However, few studies have evaluated the degree of compliance 
with the laws of the PHIC deployed. This study aimed to determine the degree of 
conformity of the PHIC of 16 hospitals in Aracaju to the standards set by Ordinance 
Nº 2616/98, in 2011. In addition, we sought information about the prevention and 
control of hospital infection developed by CCHI these hospitals, and on the structure 
and functioning of these hospitals CCHI, aiming to provide support for discussion of 
the policy of the hospital infection control health system in Aracaju. This was a 
descriptive cross-sectional, secondary data which were provided by COVISA/AJU of 
sanitary inspections conducted in 16 hospitals in Aracaju in 2011. During the 
inspections, the COVISA/AJU used a standardized instrument, consisting of four 
groups of specific indicators related to the quality of PHIC: 1) technical-operational 
structure of the PHIC, 2) operational guidelines for control and prevention of hospital 
infection, 3) system epidemiological surveillance of hospital infections, and 4) 
activities of control and prevention of hospital infection. Analyses were performed 
using Epi Info. These consisted of descriptive statistics, such as absolute and relative 
frequency, related to groups of indicators cited. Was determined and described the 
frequency of compliance of PHIC based on Ordinance Nº 2616/98. The pattern of line 
16 hospitals for each set of indicators was 68%, 68%, 57% and 57%, respectively. 
Regarding the frequency of conformity of groups of indicators, according to the 
administrative nature of hospitals, we found better performance for the group related 
to the operational guidelines for control and prevention of hospital infection in the 
private and public hospitals compared to the philanthropic. The other groups of 
indicators showed similar frequencies of compliance among hospitals of the three 
natures. It is concluded that the programs of prevention and control of hospital 
infection developed by hospitals in Aracaju are very weak and not fully meet the 
requirements of sanitary legislation in force. It is recommended to be Aracaju 
Coordination of Hospital Infection Control lead to the incorporation of measures of 
hospital infection control in hospitals installed in its territory and support them in 
implementing these measures. 
 
Keywords: Hospital Infection, Prevention and Control; Program for Hospital Infection 
Control; Health Surveillance. 
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1. Introdução 

 

As pessoas que utilizam os serviços de saúde são frequentemente 

acometidas por complicações infecciosas relacionadas à assistência, denominadas 

infecções hospitalares, que constituem grave problema de saúde pública mundial. 

As IH causam aumento na morbidade, na mortalidade e no tempo de internação dos 

pacientes; também acarretam mudança nos padrões de resistência microbiana; e 

consequente elevação nos custos assistenciais, além de prejuízos de cunho 

psicológico e social [CDC 1979] [Pereira 1993] [Santos 2006]. 

O conceito de infecção hospitalar e as questões ligadas à sua ocorrência, 

controle e prevenção estão intrinsecamente relacionados às concepções dominantes 

do processo saúde-doença na sociedade ocidental e à própria história da atenção à 

saúde [Lacerda, 1997] [Santos, 2006]. A compreensão da dinâmica de aquisição de 

IH vem evoluindo desde o surgimento dos primeiros hospitais, na Idade Média, onde 

pessoas doentes, peregrinos e inválidos eram confinados e excluídos da sociedade 

[Lacerda 1997]. 

O desenvolvimento econômico das sociedades ocidentais, impulsionado a 

partir da revolução industrial no fim do século XIX e após a Segunda Guerra 

Mundial, determinou mudanças significativas na frequência e na distribuição das 

infecções relacionadas à assistência à saúde [Zanon 1987]. O desenvolvimento da 

tecnologia médica aumentou a sobrevida de pacientes com doenças potencialmente 

letais, proporcionando elevação da expectativa de vida e crescimento da população 

de idosos e de pacientes com doenças crônico-degenerativas em atendimento nos 

serviços de saúde. Além disso, os avanços na área de reprodução humana e 

cuidados neonatais elevaram a frequência e sobrevida de crianças nascidas de 

partos prematuros [Santos, 2006]. 

Com o aumento da população de indivíduos susceptíveis, a exemplo de 

portadores de doenças crônicas e crianças prematuras, expostas a procedimentos 

cada vez mais invasivos, houve uma elevação das taxas de IH e surgiram novas 

formas de aquisição (tais como as infecções primárias de corrente sanguínea 

associadas ao uso de cateter venoso central, pneumonias associadas à ventilação 

mecânica, infecção urinária associada ao uso de sonda vesical de demora) [Zanon, 

1987] [Santos, 2006]. 
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Apesar do reconhecimento mundial da importância da adoção de medidas 

para o controle e prevenção das infecções hospitalares, poucos estudos nacionais 

relacionados ao seu impacto na redução das taxas de infecção encontram-se 

disponíveis. Segundo os resultados de um inquérito realizado pela Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária – ANVISA, muitos hospitais brasileiros e gestores públicos de 

saúde enfrentam dificuldades durante a execução de ações e elaboração de 

diretrizes para definição de políticas de saúde que envolvam o controle e a 

prevenção das IH. 

Objetivamente, questiona-se: como se caracterizam as ações para prevenção 

e controle das IH desenvolvidas pelos hospitais de Aracaju? Qual a estrutura 

operacional das CCIH?  

Responder tais questões pode ajudar a compreender a potencialidade e as 

limitações dos PCIH implementados por cada hospital de Aracaju, com a perspectiva 

de melhorar a qualidade da assistência prestada e elevar a segurança ao paciente. 

Pode ajudar ainda a subsidiar a tomada de decisão e o planejamento de ações 

voltadas à prevenção e ao controle das infecções hospitalares para a redução da 

morbimortalidade relacionada a este evento adverso em Aracaju. Além disso, a 

produção de dados sobre o tema é crucial para sensibilização e envolvimento dos 

membros da gestão pública nessa problemática, de forma que o SUS possa garantir 

a oferta de serviços de saúde resolutivos, de qualidade e seguros à população. 

Vale ressaltar que Aracaju é a capital da menor unidade federativa do Brasil e 

funciona como pólo médico e de saúde para toda a população do estado de Sergipe 

e para os moradores das divisas com os estados da Bahia e de Alagoas, alocando a 

maioria dos serviços de saúde que desenvolvem ações de média e alta 

complexidade no estado. Desde 2001, Aracaju está habilitada na modalidade de 

gestão plena do sistema municipal. 

Este estudo teve como objetivo verificar o grau de conformidade dos PCIH 

dos 16 hospitais de Aracaju em relação às normas definidas pela Portaria GM/MS nº 

2616/98, que dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção de PCIH pelos 

hospitais do país, no ano de 2011. Além disso, este estudo pretende obter 

informações relacionadas às ações de prevenção e controle de IH desenvolvidas 

pelas CCIH dos 16 hospitais de Aracaju, verificar a estrutura e funcionamento destas 

CCIH e oferecer subsídios para discussão sobre a política para o controle de IH 

considerando a organização do sistema de saúde em Aracaju.
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2. Referencial Normativo 

 

Desde 1950, textos científicos já descreviam a preocupação dos profissionais de 

saúde brasileiros com a transmissão de doenças infecciosas no ambiente hospitalar 

embora, o termo infecção hospitalar só tenha sido empregado na literatura médica 

brasileira a partir da década de 1970. Diversos assuntos relacionados ao tema 

“infecção hospitalar” (tais como: qualidade do ar em salas cirúrgicas; adoção de 

técnicas assépticas; uso de soluções desinfetantes e esterilizantes; problemas 

relacionados ao gerenciamento dos resíduos nos hospitais; infecções no pós-

operatório; e até mesmo a resistência microbiana) já eram apresentados em 

publicações médicas e de enfermagem na metade do século passado [Lacerda, 

2002]. 

 

Conforme relatos, a primeira Comissão de Controle de Infecções Hospitalar 

brasileira foi constituída, em 1963, por iniciativa de um hospital localizado na cidade 

de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Posteriormente, outros hospitais, de forma 

isolada, adotaram a mesma iniciativa, estendendo-se aos hospitais do Instituto 

Nacional de Assistência Médica e Previdência Social (INAMPS), a partir de 1976, 

quando foi publicada a Portaria RRJM nº 8/76, que determinava a obrigatoriedade 

dessas comissões nos hospitais da rede previdenciária [Fernandes, 2000] [Brasil 

1976]. 

 

O aumento da consciência sobre as infecções hospitalares, impulsionado pela 

percepção de um agravamento do problema e denúncias na imprensa, motivaram a 

realização de um estudo mais detalhado da situação, por parte da Divisão Nacional 

de Organização de Serviços de Saúde da Secretaria Nacional de Ações Básicas de 

Saúde do Ministério da Saúde. Outra iniciativa envolvendo representantes dos 

Ministérios da Saúde, da Previdência e Assistência Social e da Educação resultou 

na criação da Comissão Interministerial de Planejamento e Coordenação (CIPLAN) 

em 1982, que se encarregou de apresentar a primeira proposta normativa de 

abrangência nacional relacionada ao tema infecção hospitalar, oficializada em 1983, 

pelo Ministério da Saúde, com a publicação da Portaria nº 196/83 [Farias 1991] 

[Brasil, 1983]. 
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A referida norma torna a CCIH obrigatória em todos os hospitais do país, sendo uma 

de suas atribuições o monitoramento da ocorrência das infecções hospitalares. 

Entretanto, apesar de definidos indicadores e taxas, o modelo de vigilância 

epidemiológica preconizado é de notificação passiva de casos, com coleta 

retrospectiva da informação [Brasil 1983]. 

 

Após dez anos de sua publicação, a Portaria nº 196/83 é revogada e substituída pela 

Portaria GM/MS nº 930/92, a qual reconhece que a infecção hospitalar é um risco à 

saúde dos usuários e seu controle envolve medidas de vigilância sanitária, tomadas 

ao nível de cada hospital. Consolida também a estrutura da comissão, tomando 

como base os critérios estabelecidos em estudo americano, que determina a 

obrigatoriedade de um médico e um enfermeiro para cada 200 leitos ou fração para 

compor o serviço de controle de infecção. Além disso, introduz os conceitos de 

paciente-dia e procedimento-dia [Brasil 1992]. 

 

Em 1997 é promulgada a Lei Federal nº 9.431, ratificando a obrigatoriedade da 

existência de CCIH e de PCIH em todos os hospitais brasileiros. Nesta Lei, fica 

definido como PCIH, o “conjunto de ações desenvolvidas, deliberada e 

sistematicamente, com vistas à redução máxima possível da incidência e da 

gravidade das infecções hospitalares” [Brasil 1997]. 

 

A normalização das exigências de manutenção de CCIH e de elaboração, 

implementação, manutenção e avaliação de programa de controle de infecção 

hospitalar, ambas por parte dos hospitais brasileiros, e de criação de coordenações 

estaduais e municipais de controle de infecção hospitalar por parte dos gestores 

estaduais e municipais de saúde, se deu por meio da publicação da Portaria GM/MS 

nº 2616 no ano de 1998. Tal norma determina as competências das três esferas de 

governo e define as atribuições dos seus respectivos gestores, assim com da 

direção dos hospitais, para o controle e prevenção das IH [Brasil, 1998]. 

 

Para a determinação do número de profissionais necessário ao SCIH, a Portaria 

GM/MS nº 2616/98 considera não apenas o número de leitos existentes no hospital, 

mas também a complexidade da instituição, expressada pela existência de leitos de 

tratamento intensivo [Brasil 1998]. 
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Em 1999, o Programa Nacional de Controle de Infecção Hospitalar - PNCIH foi 

transferido da Secretaria de Políticas de Saúde do Ministério da Saúde para a 

ANVISA, uma autarquia especial recém-criada a partir da Lei nº 9782/99 para gerir o 

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária [Brasil, 1999]. Nesta nova conjuntura, as 

ações para o controle das infecções hospitalares passaram a ser realizadas em 

consonância com as atividades de regulação dos serviços de saúde, alterando 

profundamente os rumos do controle de infecção hospitalar no âmbito federal, com a 

publicação de normas relacionadas ao tema. 

 

Com a finalidade de ampliar as ações do PNCIH e permitir a avaliação externa 

dos PCIH de cada hospital brasileiro, a ANVISA publicou em junho de 2000 a RDC 

nº 48/00, que determina um Roteiro de Inspeção do PCIH, a ser utilizado pelas 

autoridades de vigilância sanitária durante as inspeções sanitárias [ANVISA, 2000]. 

 

Em 2010, após a conclusão de um estudo de desenvolvimento metodológico 

realizado por uma pesquisadora da Universidade de São Paulo, foi disponibilizado 

um instrumento para avaliação de PCIH como produto da pesquisa. O processo se 

deu por meio da construção e validação de conteúdo de indicadores relacionados: 1) 

à estrutura técnico-operacional do PCIH; 2) às diretrizes operacionais de controle e 

prevenção de IH; 3) ao sistema de vigilância epidemiológica de IH; 4) às atividades 

de controle e prevenção de IH [Silva, 2010]. Tal sistema foi utilizado pela 

Coordenação de Vigilância Sanitária de Aracaju em 2011 como instrumento para a 

avaliação dos PCIH dos hospitais instalados nesta capital. 
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3. Objetivos 

 

3.1. Geral 

 

Verificar o grau de conformidade dos PCIH dos 16 hospitais de Aracaju em relação 

às normas definidas pela Portaria GM/MS nº 2616/98, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade da manutenção de PCIH pelos hospitais do país, no ano de 2011. 

 

3.2. Específicos 

 

a. Identificar as ações de prevenção e controle de IH desenvolvidas pelas 

CCIH dos 16 hospitais de Aracaju. 

b. Descrever a estrutura e funcionamento das CCIH dos 16 hospitais de 

Aracaju. 
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4. Metodologia 

 

4.1. Caracterização do Estudo 

Estudo descritivo de corte transversal, das ações para o controle das infecções 

hospitalares desenvolvidas pelos hospitais de Aracaju no ano de 2011. Foram 

utilizados dados secundários contidos em um banco de dados da Coordenação de 

Vigilância Sanitária de Aracaju (COVISA/AJU), o qual foi construído a partir dos 

dados obtidos nas inspeções sanitárias realizadas em todos os 16 hospitais de 

Aracaju, no ano de 2011. Durante as inspeções, foi utilizado um instrumento 

padronizado para a coleta de dados sobre os PCIH destes hospitais (Apêndice 1). 

Tal instrumento foi produzido por um estudo realizado com o intuito de produzir 

indicadores para avaliar a qualidade dos programas de controle de infecção 

hospitalar por meio da avaliação das práticas e estrutura de trabalho que controlam 

ou possibilitam a ocorrência das infecções hospitalares [Silva 2010]. 

 

O instrumento aborda quatro aspectos relacionados à qualidade de programas de 

controle de infecção hospitalar: 

 

1) Estrutura técnico-operacional do programa de controle de infecção hospitalar 

(composição da CCIH; existência de regimento interno; carga horária mínima 

dos membros executores da CCIH; realização de reuniões periódicas; suporte 

de laboratório de microbiologia; espaço físico delimitado e recursos 

informatizados para o desenvolvimento das atividades; acesso aos dados 

estatísticos necessários à elaboração de relatórios da CCIH); 

2) Diretrizes operacionais de controle e prevenção de infecção hospitalar 

(existência de recomendações: para o controle e prevenção dos diferentes 

tipos de infecção hospitalar; para o descarte de resíduos de serviços de 

saúde; para o uso de antibióticos profiláticos para prevenção de infecção de 

sítio cirúrgico; para higienização das mãos; para limpeza e desinfecção de 

superfícies; para limpeza, desinfecção e esterilização de materiais e 

equipamentos; para coleta de material para realização de culturas; para 

realização de curativos e periodicidade de trocas dos mesmos; para a 

padronização de soluções germicidas e antissépticas; para avaliação e 
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encaminhamento de acidentes com perfurocortantes e outras exposições a 

material biológico); 

3) Sistema de vigilância epidemiológica de infecção hospitalar (realização de 

vigilância epidemiológica das IH com periodicidade determinada; realização 

de vigilância epidemiológica por meio de busca ativa de casos nas unidades 

de maior risco; monitoramento dos resultados microbiológicos de culturas; 

utilização de critérios pré-determinados para diagnóstico de IH; produção de 

relatórios periódicos dos resultados da vigilância epidemiológica e a 

correlação destes com as estratégias de controle e prevenção adotadas; 

disponibilização dos relatórios aos diversos setores e lideranças da instituição 

e aos órgãos públicos concernentes); 

4) Atividades de controle e prevenção de infecção hospitalar (desenvolvimento 

de atividades nos diversos setores e serviços do hospital para prevenção e 

controle de IH). 

 

O preenchimento do instrumento de coleta de dados se deu com base nas 

informações disponíveis no “Manual de Evidências para Aplicação dos Indicadores 

de Avaliação da Qualidade dos PCIH” (Apêndice 2), o qual foi elaborado e 

disponibilizado com o intuito de padronizar a coleta dos dados [Silva 2010]. 

 

4.2. Local do Estudo e Período 

Os dados provêm de inspeções realizadas pelos fiscais da COVISA/AJU no ano de 

2011 em 16 hospitais de Aracaju cadastrados na Gerência de Serviços 

Especializados em Saúde – GSES. Tais inspeções tiveram como objetivo a 

avaliação das condições sanitárias e de funcionamento destes estabelecimentos 

para concessão do alvará sanitário, incluindo a avaliação das ações de prevenção e 

controle das IH desenvolvidas por cada CCIH. 

 

Constituíram-se critérios de inclusão: ser um estabelecimento de internação 

hospitalar, com leitos destinados ao uso geral ou de serviço médico especializado, 

de natureza pública, filantrópica ou privada; ser considerado um serviço de saúde de 

alta complexidade, definido pela presença de leitos de tratamento intensivo ou pela 

capacidade de realização de cirurgias. 
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Constituíram-se critérios de exclusão: ser um serviço hospitalar que realize 

exclusivamente a internação de pacientes psiquiátricos; ou ser um serviço de saúde 

que não realize internações, como centros de saúde, serviços de assistência 

domiciliar, serviços exclusivamente ambulatoriais; ou ser um serviço de saúde que 

funcione exclusivamente como clínica de parto não cirúrgico. 

 

4.3. Procedimentos de Análise de Dados 

As análises foram realizadas através do programa Epi Info versão 3.5.3. Estas 

constaram de estatísticas descritivas, como frequência absoluta e relativa. Os PCIH 

avaliados foram caracterizados quanto à estrutura técnico operacional existente; 

quanto à existência de diretrizes operacionais internas para prevenção e controle de 

IH; quanto à existência de um sistema de vigilância epidemiológica de IH; e quanto 

às atividades de prevenção e controle de IH realizadas nos diversos setores e 

serviços do hospital. Adicionalmente, foi determinado e descrito o grau de 

conformidade dos PCIH com a Portaria GM/MS nº 2616/98, que estabelece a 

obrigatoriedade da manutenção de programa de controle de infecções hospitalares 

nos hospitais do país. 

 

A frequência de conformidade para cada indicador avaliado foi calculada através da 

razão entre a soma do número de hospitais em conformidade e o número de 

hospitais avaliados. Posteriormente, foi determinada a frequência de conformidade 

para cada grupo de aspectos do PCIH através da razão entre a soma das 

frequências obtidas para cada indicador isoladamente e o produto do número de 

indicadores avaliados por grupo de aspectos e o número de hospitais avaliados. 

 

4.4. Procedimento de Ética em Pesquisa 

Esta pesquisa atendeu aos requisitos da Resolução CNS nº196/96. O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Saúde Coletiva da 

Universidade Federal da Bahia quanto aos seus aspectos éticos (protocolo Nº 

025/12). Foi garantido o anonimato aos hospitais participantes, uma vez que os 

dados foram apresentados de forma agregada, com o objetivo de preservar cada 

instituição. 
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5. Resultados e Discussão 

 

Atualmente, as ações de controle de infecção hospitalar em Aracaju são 

desenvolvidas pelo órgão de vigilância sanitária municipal (COVISA/AJU), já que a 

Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju não dispõe de Coordenação Municipal de 

Controle de Infecção Hospitalar – CMCIH. Tal fato contraria o disposto na Portaria 

GM/MS nº 2616/98, norma esta que torna obrigatória a existência de CMCIH e 

descreve suas competências. Segundo a referida norma, compete à Coordenação 

Municipal de Controle de Infecção Hospitalar, dentre outras atribuições, coordenar 

as ações de prevenção e controle de infecção hospitalar na rede hospitalar do 

Município; colaborar e acompanhar os hospitais na execução das ações de controle 

de infecção hospitalar; e prestar apoio técnico às CCIH dos hospitais. 

 

A COVISA/AJU executa apenas ações de caráter fiscalizatório, não havendo 

diretrizes para a prevenção e controle das IH nem indicadores de infecção hospitalar 

estabelecidos. Tal situação é percebida também na esfera estadual, onde não há 

Coordenação Estadual de Controle de Infecção Hospitalar - CECIH formalmente 

instituída. As ações para o controle das IH são desenvolvidas pela Divisão de 

Vigilância Sanitária de Sergipe, mas ainda de forma incipiente e sem a formalização 

e estruturação requeridas pela legislação sanitária vigente [Brasil, 1998]. 

 

A avaliação dos programas de controle de infecção hospitalar desenvolvidos pelos 

hospitais de Aracaju tem sido realizada durante as inspeções sanitárias, como parte 

integrante das ações fiscalizatórias para licenciamento desses estabelecimentos e 

emissão do alvará sanitário. As não conformidades detectadas são descritas nos 

relatórios técnicos de inspeção emitidos pela COVISA/AJU, os quais estabelecem 

prazos distintos para as correções necessárias, levando em consideração a 

criticidade de cada item. Além disso, mediante a avaliação do risco sanitário, os 

hospitais que cometem infrações sanitárias estão passíveis de sofrerem as sanções 

previstas na lei, mediante lavratura de auto de infração e abertura de processo 

administrativo sanitário. 
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Dos 16 hospitais avaliados, 9 (56%) eram privados, 4 (25%) públicos e 3 (19%) 

filantrópicos, sendo que 14 (88%) possuíam leitos de tratamento de terapia 

intensiva. 

 

TABELA 01: Caracterização dos hospitais de acordo com a natureza 
administrativa. Aracaju, 2011. 
 

CARACTERÍSTICA 

NATUREZA ADMINISTRATIVA 
TOTAL 
(N: 16) PRIVADO 

(N: 9) 
PÚBLICO 

(N: 4) 
FILANTRÓPICO 

(N: 3) 

n (%) 

Presença de UTI 7 (78) 4 (100) 3 (100) 14 (88) 

Presença de UTI 
neonatal 2 (22) 1 (25) 1 (33) 4 (25) 

Realiza hemodiálise 5 (55) 2 (50) 3 (100) 10 (63) 

Dispõe de 
laboratório de 
microbiologia 

6 (67) 3 (75) 0 (0) 9 (56) 

Possui pronto-
socorro 6 (67) 2 (50) 1 (33) 9 (56) 

Fonte: Coordenação de Vigilância Sanitária de Aracaju. 

 

Em relação ao grupo de indicadores de “estrutura técnico operacional do programa 

de prevenção e controle de infecção hospitalar”, este era composto por dez 

indicadores, onde o padrão de conformidade para o grupo foi de aproximadamente 

68%, sendo os indicadores que obtiveram melhores resultados os relacionados à 

composição mínima da CCIH e à disponibilidade de recursos informatizados para o 

desenvolvimento das atividades da CCIH ou SCIH, ambos com 88% de 

conformidade, e com menor grau de conformidade o relacionado à realização de 

reuniões periódicas com participação dos membros executivos e lideranças, com 

31%. 

 

Destaca-se também o baixo grau de conformidade global de dois indicadores 

específicos, relacionados à disponibilidade de profissional de nível superior, exceto 

enfermeiro, com dedicação exclusiva para o desenvolvimento das atividades 

inerentes ao serviço de Controle de Infecção Hospitalar (44%), e ao suporte de 

laboratório de microbiologia e patologia (56%). 
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Em relação ao grau de conformidade do grupo de indicadores “estrutura técnico 

operacional do programa de prevenção e controle de infecção hospitalar”, segundo a 

natureza administrativa, não foi observada diferença entre os hospitais públicos, 

privados e filantrópicos, conforme tabela abaixo. 

 

TABELA 02: Grau de conformidade dos indicadores relacionados à “estrutura 
técnico operacional”, geral e por natureza administrativa. Aracaju, 2011. 
 

ESTRUTURA TÉCNICO-
OPERACIONAL 

NATUREZA ADMINISTRATIVA TOTAL 
(N: 16) PRIVADO 

(N: 9) 
PÚBLICO 

(N: 4) 
FILANTRÓ-
PICO (N: 3) 

n (%) 

Composição da CCIH 9 (100) 3 (75) 2 (67) 14 (88) 

Existência de regimento 8 (89) 2 (50) 3 (100) 13 (81) 

Composição do SCIH 6 (67) 2 (50) 2 (67) 10 (63) 

Enfermeiro com dedicação exclusiva e 
carga horária mínima de 6horas/dia 7 (78) 4 (100) 2 (67) 13 (81) 

Outro profissional (nível superior, 
dedicação exclusiva e carga horária 
mínima de 4horas/dia) 

3 (33) 2 (50) 2 (67) 7 (44) 

Reuniões com participação de membros 
executivos e lideranças 3 (33) 1 (25) 1 (33) 5 (31) 

Suporte de laboratório de microbiologia 
e patologia 6 (67) 3 (75) 0 (0) 9 (56) 

Espaço físico delimitado e exclusivo 
para as a CCIH ou SCIH 4 (44) 4 (100) 3 (100) 11 (69) 

Disponibilidade de recursos 
informatizados 7 (78) 4 (100) 3 (100) 14 (88) 

Acesso aos dados estatísticos para 
realização de relatórios 8 (89) 3 (75) 2 (67) 13 (81) 

Cumprimento dos 10 itens 68% 70% 67% 68% 

Fonte: Coordenação de Vigilância Sanitária de Aracaju. 
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Vale ressaltar que a inexistência de laboratórios de microbiologia compromete a 

adoção de políticas de uso racional de antimicrobianos e expõe pacientes com 

doenças infecciosas ao maior risco de insucesso terapêutico, já que induz o uso de 

esquemas de tratamentos empíricos com antimicrobianos e desestimula a adoção 

de práticas baseadas em evidências [Santos, 2006]. Tal situação se apresentou 

mais crítica nos hospitais filantrópicos, onde nenhum dos serviços dispunha de 

exames de cultura microbiológica para confirmação dos casos suspeitos de infecção 

e orientação na escolha da melhor opção terapêutica. 

 

Em relação ao grupo de indicadores “diretrizes operacionais de prevenção e controle 

de IH”, este era composto por quinze indicadores, onde o padrão de conformidade 

para o grupo foi de aproximadamente 68%, sendo o indicador que obteve melhor 

resultado o relacionado às recomendações para avaliação e encaminhamento de 

acidentes com perfuro cortantes e outras exposições a material biológico, com 100% 

de conformidade, e com menor grau de conformidade o relacionado à existência de 

recomendação de técnica para coleta de material para realização de culturas, com 

44%. 

 

Destaca-se também o baixo grau de conformidade global de três indicadores 

específicos, relacionados à existência de padronização de soluções germicidas e 

anti-sépticas (56%), à existência de recomendações de técnicas de limpeza, 

desinfecção e esterilização de materiais e equipamentos (50%) e à existência de 

rotina de limpeza e desinfecção de superfícies (56%). 

 

Em relação ao grau de conformidade do grupo de indicadores “diretrizes 

operacionais de prevenção e controle de IH”, segundo a natureza administrativa, 

observou-se melhores desempenhos nos hospitais privados e públicos em 

comparação aos filantrópicos. Além disso, observou-se também que dois dos 

indicadores (existência de recomendação de técnicas de limpeza desinfecção e 

esterilização de materiais e equipamentos e existência de recomendação de técnica 

para coleta de material para realização de culturas) não obtiveram padrão de 

conformidade em nenhum dos hospitais filantrópicos, conforme tabela abaixo. 
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TABELA 03: Grau de conformidade dos indicadores relacionados às “diretrizes 
operacionais de prevenção e controle de IH”, geral e por natureza 
administrativa. Aracaju, 2011. 
 

DIRETRIZES OPERACIONAIS DE 
PREVENÇÃO E CONTROLE DE IH 

NATUREZA ADMINISTRATIVA TOTAL 
(N: 16) PRIVADO 

(N: 9) 
PÚBLICO 

(N: 4) 
FILANTRÓ-
PICO (N: 3) 

n (%) 

Recomendação para avaliação e 
encaminhamento de acidentes com 
perfuro cortantes e outras exposições 
a material biológico 

9 (100) 4 (100) 3 (100) 16 (100) 

Recomendações para descarte de 
resíduos de serviço de saúde 9 (100) 3 (75) 3 (100) 15 (94) 

Recomendações para controle e 
prevenção de infecções respiratórias 6 (67) 3 (75) 2 (67) 11 (69) 

Recomendações para controle e 
prevenção de infecções urinárias 6 (67) 3 (75) 2 (67) 11 (69) 

Recomendações para controle e 
prevenção de infecções de corrente 
sanguínea 

6 (67) 3 (75) 2 (67) 11 (69) 

Recomendações para controle e 
prevenção de infecções de sítio 
cirúrgico 

5 (56) 3 (75) 2 (67) 10 (63) 

Recomendação para isolamento de 
pacientes com doenças infecto-
contagiosas ou imunodeprimidos 

6 (67) 3 (75) 2 (67) 11 (69) 

Recomendação para uso de 
antibióticos profiláticos 5 (56) 3 (75) 2 (67) 10 (63) 

Padronização de soluções germicidas 
e antissépticas 5 (56) 2 (50) 2 (67) 9 (56) 

Recomendação de técnicas de 
limpeza, desinfecção e esterilização de 
materiais e equipamentos 

6 (67) 2 (50) 0 (0) 8 (50) 

Recomendação de técnica de 
higienização das mãos 8 (89) 4 (100) 2 (67) 14 (88) 

Recomendação da rotina de limpeza e 
desinfecção de superfícies 6 (67) 2 (50) 1 (33) 9 (56) 

Recomendação para lavagem e 
higienização de roupas utilizadas na 
instituição 

8 (89) 2 (50) 1 (33) 11 (69) 

Recomendação da técnica para coleta 
de material para realização de culturas 4 (44) 3 (75) 0 (0) 7 (44) 

Recomendação das técnicas de 
curativos e periodicidade de trocas dos 
mesmos 

6 (67) 2 (50) 2 (67) 10 (63) 

Cumprimento dos 15 itens 70% 70% 58% 68% 

Fonte: Coordenação de Vigilância Sanitária de Aracaju. 
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Vale ressaltar o alto grau de conformidade global (88%) para o indicador relacionado 

à existência de recomendação de técnica de higienização das mãos, por se tratar da 

medida individual considerada mais simples e menos dispendiosa para prevenir a 

propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde – IRAS (denominação 

que engloba a infecção hospitalar). Atualmente, programas que enfocam a 

segurança no cuidado do paciente nos serviços de saúde tratam como prioridade o 

tema, a exemplo da “Aliança Mundial para Segurança do Paciente”, iniciativa da 

Organização Mundial de Saúde, firmada com vários países, desde 2004. Porém, 

colocá-la em prática consiste em uma tarefa complexa e difícil [ANVISA, 2006]. 

 

Em relação ao grupo de indicadores de “sistema de vigilância epidemiológica de IH”, 

este era composto por dez indicadores, onde o padrão de conformidade para o 

grupo foi de aproximadamente 57%, sendo os indicadores que obtiveram melhores 

resultados os relacionados à realização de vigilância epidemiológica com 

periodicidade determinada e à realização de vigilância epidemiológica de IH por 

meio de busca ativa de casos, ambos com 88% de conformidade, e com menor grau 

de conformidade o indicador relacionado à disponibilização regular de relatórios ao 

órgão de vigilância sanitária, com 6%. 

 

Destaca-se também o baixo grau de conformidade global de quatro indicadores 

específicos, relacionados ao monitoramento dos resultados microbiológicos de 

culturas (44%), às análises e informações sobre alterações do perfil epidemiológico 

contidas nos relatórios (56%), à correlação dos resultados contidos nos relatórios 

com as estratégias de controle e prevenção adotadas (31%) e à disponibilização 

regular de relatórios aos diversos setores e lideranças da instituição (38%). 

 

Em relação ao grau de conformidade do grupo de indicadores “sistema de vigilância 

epidemiológica de IH”, segundo a natureza administrativa, não foi observada 

diferença entre os hospitais públicos, privados e filantrópicos. Porém, observou-se 

que três dos indicadores (monitoramento dos resultados microbiológicos de culturas, 

correlação dos resultados da vigilância epidemiológica com as estratégias de 

controle e prevenção adotadas e disponibilização regular de relatórios ao órgão de 
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vigilância sanitária) não obtiveram padrão de conformidade em nenhum dos 

hospitais filantrópicos, conforme tabela abaixo. 

 

TABELA 04: Grau de conformidade dos indicadores relacionados ao “sistema 
de vigilância epidemiológica de IH”, geral e por natureza administrativa. 
Aracaju, 2011. 
 

SISTEMA DE VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA DE IH 

NATUREZA ADMINISTRATIVA TOTAL 
(N: 16) PRIVADO 

(N: 9) 
PÚBLICO 

(N: 4) 
FILANTRÓ-
PICO (N: 3) 

n (%) 

Realiza vigilância epidemiológica com 
periodicidade determinada 8 (89) 3 (75) 3 (100) 14 (88) 

Realiza vigilância epidemiológica por 
meio de busca ativa de casos 8 (89) 3 (75) 3 (100) 14 (88) 

Realiza busca ativa de casos de IH nas 
unidades de maior risco 7 (78) 3 (75) 3 (100) 13 (81) 

Monitora resultados microbiológicos de 
culturas 4 (44) 3 (75) 0 (0) 7 (44) 

Dispõe de critérios pré-determinados 
para diagnóstico de IH 5 (56) 3 (75) 3 (100) 11 (69) 

Produz relatórios dos resultados da 
vigilância epidemiológica 6 (67) 3 (75) 2 (67) 11 (69) 

Os relatórios analisam e informam 
alterações do perfil epidemiológico 5 (56) 2 (50) 2 (67) 9 (56) 

Os relatórios correlacionam resultados 
com estratégias de controle e prevenção 
adotadas 

3 (33) 2 (50) 0 (0) 5 (31) 

Disponibiliza os relatórios aos diversos 
setores e lideranças da instituição 4 (44) 0 (0) 2 (67) 6 (38) 

Disponibiliza os relatórios à vigilância 
sanitária 1 (11) 0 (0) 0 (0) 1 (6) 

Cumprimento dos 10 itens 57% 55% 60% 57% 

Fonte: Coordenação de Vigilância Sanitária de Aracaju. 

 

Em relação ao grupo de indicadores “atividades de controle e prevenção de IH”, este 

era composto por catorze indicadores, onde o padrão de conformidade para o grupo 

foi de 57%, sendo o indicador que obteve melhor resultado o relacionado às 

atividades de controle e prevenção de IH em berçário, com 100% de conformidade 

nos quatro hospitais que prestam assistência neonatal, e com pior resultado o 

indicador relacionado às atividades de controle e prevenção de IH em laboratório de 

anatomia patológica, sem padrão de conformidade para o único hospital público que 

dispõe de laboratório próprio e inaplicável para os hospitais privados e filantrópicos. 
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Em relação ao grau de conformidade do grupo de indicadores “atividades de 

controle e prevenção de IH”, segundo a natureza administrativa, observou-se 

resultados semelhantes entre os hospitais. Além disso, observou-se que o indicador 

relacionado às atividades de controle e prevenção de IH em ambulatório era 

inaplicável aos hospitais filantrópicos, conforme tabela abaixo. 

 

TABELA 05: Grau de conformidade dos indicadores relacionados às 
“atividades de controle e prevenção de IH – PCCP”, geral e por natureza 
administrativa. Aracaju, 2011. 
 

ATIVIDADES DE 
CONTROLE E PREVENÇÃO 

DE IH 

NATUREZA ADMINISTRATIVA TOTAL 
(N: 16) PRIVADO 

(N: 9) 
PÚBLICO 

(N: 4) 
FILANTRÓ-
PICO (N: 3) 

n / N (%) 

Unidade de diálise 0 / 5 (0) 1 / 2 (50) 0 / 3 (0) 1 / 10 (10) 

Banco de sangue 4 / 9 (44) 2 / 4 (50) 1 / 3 (33) 7 / 16 (44) 

Laboratório de análises 
clínicas 3 / 9 (33) 3 / 4 (75) 0 / 3 (0) 6 / 16 (38) 

Laboratório de anatomia 
patológica INAPLICÁVEL 0 / 1 (0) INAPLICÁVEL 0 / 1 (0) 

Unidades de internação 7 / 9 (78) 2 / 4 (50) 2 / 3 (67) 11 / 16 (69) 

Unidades de terapia intensiva 6 / 7 (86) 2 / 4 (50) 2 / 3 (67) 10 / 14 (71) 

Berçário 2 / 2 (100) 1 / 1 (100) 1 / 1 (100) 4 / 4 (100) 

Central de material e 
esterilização 8 / 9 (89) 2 / 4 (50) 2 / 3 (67) 12 / 16 (75) 

Centro cirúrgico 8 / 9 (89) 2 / 4 (50) 2 / 3 (67) 12 / 16 (75) 

Pronto socorro 5 / 6 (83) 2 / 2 (100) 1 / 1 (100) 8 / 9 (89) 

Ambulatório 4 / 5 (80) 0 / 1 (0) INAPLICÁVEL 4 / 6 (67) 

Serviço de farmácia 3 / 7 (43) 1 / 4 (25) 2 / 3 (67) 6 / 14 (43) 

Serviço de nutrição e dietética 6 / 9 (67) 3 / 4 (75) 2 / 3 (67) 11 / 16 (69) 

Participa das decisões 
técnicas para especificação e 
aquisição de produtos e 
correlatos 

5 / 9 (55) 2 / 4 (50) 1 / 3 (33) 8 / 16 (50) 

Cumprimento dos 14 itens 60% 52% 56% 57% 

Fonte: Coordenação de Vigilância Sanitária de Aracaju. 
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6. Conclusões 

 

Apesar da existência de Comissões de Controle de Infecção Hospitalar formalmente 

constituídas em todos os hospitais de Aracaju, conclui-se que muitas destas ainda 

desenvolvem programas de prevenção e controle de IH incipientes e que não 

atendem integralmente os requisitos da legislação sanitária vigente. A inexistência 

de Coordenação Municipal de Controle de Infecção Hospitalar para coordenar as 

ações de prevenção e controle de IH na rede hospitalar do município dificulta a 

interface do controle de infecções com as ações de promoção da qualidade na 

atenção à saúde e o avanço dos programas desenvolvidos pelas CCIHs dos 

hospitais. 

 

Quase metade dos hospitais de Aracaju não dispõe de laboratórios de microbiologia, 

sendo este um fato que com certeza compromete a adoção de políticas de uso 

racional de antimicrobianos e de práticas baseadas em evidências, já que não 

permite a identificação dos microrganismos responsáveis pelas infecções em cada 

hospital e dificulta a implementação de ações de prevenção e controle de sua 

disseminação no ambiente hospitalar. 
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7. Recomendações 

 

Recomenda-se, então, que o município de Aracaju constitua Coordenação Municipal 

de Controle de Infecção Hospitalar para conduzir a incorporação das ações de 

controle de infecção nos hospitais instalados em seu território e apoiá-los na 

aplicação dessas medidas. Faz-se também necessário que o PCIH desenvolvido 

pela CCIH de cada hospital atenda aos requisitos previstos na norma sanitária e que 

estejam voltados à redução da morbimortalidade associada às IH. Especial atenção 

deve ser dada à indisponibilidade de recursos laboratoriais (exames 

microbiológicos), principalmente nos hospitais filantrópicos, necessitando que sejam 

disponibilizados o quanto antes serviços laboratoriais de qualidade, pautados na 

padronização de técnicas de identificação de microrganismos e de determinação da 

sensibilidade. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A 

PLANILHAS DE INDICADORES [Silva, 2005] 

PLANILHA DE APLICAÇÃO DO INDICADOR 1 – ESTRUTURA TÉCNICO-
OPERACIONAL DO PROGRAMA DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR 
(PCET) 

 COMPONENTES AT NA 

PCET 1 
A CCIH é representada, no mínimo, por membros do 
serviço médico, enfermagem e administração. 

  

PCET 2 
Há um regimento que determina o funcionamento da CCIH 
e/ou SCIH.   

PCET 3 
Há dois profissionais de saúde, com nível superior, que 
executam ações exclusivas de prevenção e controle de IH, 
para cada 200 leitos, sendo que um deles é o enfermeiro. 

  

PCET 4 O enfermeiro atua com dedicação exclusiva no serviço, pelo 
menos 6 horas/dia. 

  

PCET 5 Há outro profissional, com nível superior, que atua com 
dedicação exclusiva no serviço, pelo menos 4 horas/dia.   

PCET 6 A CCIH realiza reuniões periódicas com participação dos 
membros executivos e lideranças. 

  

PCET 7 Há suporte de laboratório de microbiologia e patologia, 
próprio ou terceirizado.   

PCET 8 Há espaço físico delimitado e exclusivo para as atividades 
diárias, arquivos, etc. da CCIH ou do SCIH. 

  

PCET 9 Há disponibilização de recursos informatizados para as 
atividades desenvolvidas pela CCIH ou SCIH. 

  

PCET 10 
A administração disponibiliza dados estatísticos (n° de 
admissões, altas, óbitos, paciente-dia, etc.) para realização 
de relatórios da CCIH ou SCIH. 

  

Critérios para a avaliação: 
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Atende (AT): quando as fontes documentais exigidas estão presentes e é possível 
validá-las por meio de entrevistas com profissionais envolvidos e/ou 
acompanhamento das atividades em questão (evidências); 

Não Atende (NA): quando as fontes documentais exigidas não estão presentes. 

 

PANILHA DE APLICAÇÃO DO INDICADOR 2 – DIRETRIZES OPERACIONAIS DE 

PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR (PCDO) 

 COMPONENTES AT NA 

PCDO 1 
Há recomendação para avaliação e encaminhamento de 
acidentes com perfuro cortantes e outras exposições a 
material biológico. 

  

PCDO 2 
Há recomendações para descarte de resíduos de serviço de 
saúde (RSS).   

PCDO 3 Há recomendações para controle e prevenção de infecções 
respiratórias. 

  

PCDO 4 Há recomendações para controle e prevenção de infecções 
urinárias.   

PCDO 5 Há recomendações para controle e prevenção de infecções 
de corrente sanguínea. 

  

PCDO 6 Há recomendações para controle e prevenção de infecções 
de sítio cirúrgico.   

PCDO 7 Há recomendação para isolamento de pacientes com 
doenças infecto-contagiosas ou imunodeprimidos. 

  

PCDO 8 Há recomendação para o uso de antibióticos profiláticos 
para prevenção de infecção de sítio cirúrgico. 

  

PCDO 9 Há padronização de soluções germicidas e anti-sépticas.   

PCDO 10 Há recomendação de técnicas de limpeza, desinfecção e 
esterilização de materiais e equipamentos. 

  

PCDO 11 Há recomendação de técnica de higienização de mãos.   
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PCDO 12 Há recomendação da rotina de limpeza e desinfecção de 
superfícies.   

PCDO 13 Há recomendação para lavagem e higienização de roupas 
utilizadas na instituição. 

  

PCDO 14 Há recomendação da técnica para coleta de material para 
realização de culturas.   

PCDO 15 Há recomendação das técnicas de curativos e periodicidade 
de trocas dos mesmos. 

  

Critérios para a avaliação: 

Atende (AT): Possui diretriz escrita, disponível e qualificada. 

Não Atende (NA): Não possui diretriz escrita ou ela não está disponível ou não 
apresenta qualificação mínima. 

 

PLANILHA DE APLICAÇÃO DO INDICADOR 3 – SISTEMA DE VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA DE INFECÇÃO HOSPITALAR (PCVE) 

 COMPONENTES AT NA 

PCVE 1 
Realiza vigilância epidemiológica (global ou por 
componente) com periodicidade determinada. 

  

PCVE 2 
Realiza vigilância epidemiológica de IH por meio de busca 
ativa de casos.   

PCVE 3 
Realiza busca ativa de casos de IH nas unidades de maior 
risco (UTI, berçário, queimados, etc.). 

  

PCVE 4 
Monitora, com periodicidade e registros regulares, 
resultados microbiológicos de culturas, que identificam 
cepas ou espécies de microrganismos, inclusive resistentes. 

  

PCVE 5 Há critérios pré-determinados para diagnóstico de IH.   

PCVE 6 
Produz relatório periódico dos resultados da vigilância 
epidemiológica (níveis endêmicos).   
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PCVE 7 
Os relatórios analisam e informam alterações do perfil 
epidemiológico (descritivos e/ou gráficos).   

PCVE 8 
Os relatórios correlacionam resultados com estratégias de 
controle e prevenção adotada (intervenção). 

  

PCVE 9 
Os relatórios são regularmente disponibilizados aos 
diversos setores e lideranças da instituição.   

PCVE 10 
Os relatórios são regularmente disponibilizados para órgãos 
públicos concernentes (gestores). 

  

Critérios para avaliação: 

Atende (AT): atividade de controle de IH sob avaliação foi realizada por profissionais 
do SCIH e os resultados dessa atividade são registrados em relatórios. 

Não Atende (NA): atividade de controle de IH sob avaliação foi realizada pelos 
profissionais do SCIH, mas não foi registrada. 

 

PLANILHA DO INDICADOR 4 – ATIVIDADES DE CONTROLE E PREVENÇÃO DE 

INFECÇÃO HSPITALAR (PCCP) 

 COMPONENTES AT NA I 

PCCP 1 Unidade de Diálise (I – D – R - C - O)   

PCCP 2 Banco de Sangue (I – D – R - C - O)    

PCCP 3 Laboratório de Análises Clínicas (I – D – R - C - O)    

PCCP 4 
Laboratório de Anatomia Patológica (I – D – R - C - 

O) 
   

PCCP 5 Unidades de Internação (I – D – R - C - O)    

PCCP 6 
Unidades de Terapia Intensiva (adulto, infantil e neo) 

(I – D – R - C - O) 
   

PCCP 7 Berçário (I – D – R - C - O)    
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PCCP 8 Central de Material e Esterilização (I – D – R - C - O)    

PCCP 9 Centro cirúrgico (I – D – R - C - O)    

PCCP 10 Pronto Socorro (I – D – R - C - O)    

PCCP 11 Ambulatório (I – D – R - C - O)    

PCCP 12 Serviço de Farmácia (I – D – R - C - O)    

PCCP 13 Serviço de Nutrição e Dietética (I – D – R - C - O)    

PCCP 14 
Participa nas decisões técnicas para especificação e 

aquisição de produtos e correlatos 
   

� Identificar os tipos de atividades de controle e prevenção de IH: 

I – Inspeção, conforme legislação específica vigente ou diretriz do hospital; 

D – Orientação/avaliação para cumprimento de legislação específica ou vigente ou 

diretriz do hospital; 

R – Participação em reuniões; 

C – Consultas/orientação por demanda espontânea; 

O – Outra atividade. Qual? 
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Apêndice B 

 

MANUAL DE EVIDÊNCIAS PARA APLICAÇÃO DOS INDICADORES DE 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS PROGRAMAS DE PREVENÇÃO E 

CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR (PCIH) [Silva, 2010]. 

 

EVIDÊNCIAS POSSÍVEIS PARA INDICADOR 1 - ESTRUTURA TÉCNICO-

OPERACIONAL DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO 

HOSPITALAR (PCET): 

 

CÓDIGO COMPONENTES EVIDÊNCIAS 

PCET 1 

A CCIH É REPRESENTADA, NO 
MÍNIMO, POR MEMBROS DO 
SERVIÇO MÉDICO, ENFERMAGEM E 
ADMINISTRAÇÃO. 

- Há norma de 
funcionamento ou regimento 
interno da CCIH/SCIH. 
OU 
- Há documento formal de 
nomeação dos membros da 
CCIH/SCIH. 
E 
- Há atas de reuniões, 
periódicas, que validem a 
participação dos membros. 

PCET 2 

HÁ UM REGIMENTO QUE DETERMINA 
O FUNCIONAMENTO DA CCIH E/ OU 
SCIH. 

- Há norma ou regimento 
institucional que descreva as 
principais atividades e forma 
de trabalho da CCIH/SCIH. 

PCET 3 

HÁ DOIS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, 
COM NÍVEL SUPERIOR, QUE 
EXECUTAM AÇÕES EXCLUSIVAS DE 
PREVENÇÃO E CONTROLE DE IH, 
PARA CADA 200 LEITOS, SENDO QUE 
UM DELES É O ENFERMEIRO 
(CONSORCIADO OU NÃO). 

- Evidenciar por meio de 
entrevista quais os 
profissionais que trabalham 
exclusivamente com controle 
de IH. 
Obrigatoriamente devem ter 
nível superior (2/cada 200 
leitos). 
Preferencialmente um deve 
ser enfermeiro. 
E 
- Há documento que 
evidencie o trabalho desses 
colaboradores (ata de 
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reunião, relatórios de 
atividades ou ainda ficha 
funcional de RH). 

PCET 4 

O ENFERMEIRO ATUA COM 
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA NO 
SERVIÇO, PELO MENOS 6 HORAS/ 
DIA. 

- Evidenciar por meio de 
entrevista o trabalho 
exclusivo do enfermeiro com 
controle de IH. 
E 
- Há documento que 
evidencie o trabalho desse 
colaborador (ata de reunião, 
relatórios de atividades ou 
ainda ficha funcional de RH/ 
descrição de cargos). 

PCET 5 

HÁ OUTRO PROFISSIONAL, COM 
NÍVEL SUPERIOR, QUE ATUA COM 
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA NO 
SERVIÇO, PELO MENOS 4 HORAS/ 
DIA. 

- Evidenciar por meio de 
entrevista o trabalho 
exclusivo de pelo menos 
mais um colaborador de 
nível superior com controle 
de IH. 
E 
- Há documento que 
evidencie o trabalho desse 
colaborador (ata de reunião, 
relatórios de atividades ou 
ainda ficha funcional de RH/ 
descrição de cargos/ 
contratos de prestação de 
serviços). 

PCET 6 

A CCIH REALIZA REUNIÕES 
PERIÓDICAS COM PARTICIPAÇÃO 
DOS MEMBROS EXECUTIVOS E 
LIDERANÇAS. 

- Há evidencias de reuniões 
periódicas (conforme 
explicitado em regimento ou 
norma), com participação 
dos membros executivos e 
lideranças, registrado em 
atas. 

PCET 7 

HÁ SUPORTE DE LABORATÓRIO DE 
MICROBIOLOGIA E PATOLOGIA, 
PRÓPRIO OU TERCEIRIZADO. 

- Há evidencias de apoio de 
laboratório (clínico e 
patologia), com envio de 
resultados impressos ou por 
meio digital, ou ainda 
relatórios de resultados de 



40 

perfil de sensibilidade 
microbiana, periodicamente 
(diariamente/semanalmente). 

PCET 8 

HÁ ESPAÇO FÍSICO DELIMITADO E 
EXCLUSIVO PARA AS ATIVIDADES 
DIÁRIAS, ARQUIVOS, ETC. DA CCIH 
OU DO SCIH. 

- Checar estrutura física para 
atividades diárias de controle 
de IH, como sala exclusiva, 
mobiliários adequados, 
computador, armários, linha 
telefônica, literatura, etc., 
que evidenciem trabalho 
contínuo e exclusivo. 

PCET 9 

HÁ DISPONIBILIZAÇÃO DE 
RECURSOS INFORMATIZADOS PARA 
AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
PELA CCIH OU SCIH. 

- Checar estrutura de 
informação para atividades 
diárias de controle de IH, 
como computador, email, 
telefones, software, etc. (tipo 
de informação e 
periodicidade), que 
evidenciem trabalho 
contínuo e exclusivo. 

PCET 10 

A ADMINISTRAÇÃO DISPONIBILIZA 
DADOS ESTATÍSTICOS (Nº DE 
ADMISSÕES, ALTAS, ÓBITOS, 
PACIENTES-DIA, ETC.) PARA 
REALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS DA 
CCIH OU SCIH. 

- A administração 
disponibiliza, formalmente, 
por meio de relatórios 
estatísticos, informes 
(impressos e/ou digitais) 
número de admissões, altas, 
óbitos, paciente/dia, 
dispositivos/dia. 

E 

- Existem relatórios formais 
realizados pela CCIH/SCIH 
que evidenciem o uso 
desses dados. 
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EVIDÊNCIAS POSSÍVEIS PARA O INDICADOR 2 - DIRETRIZES OPERACIONAIS 

DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR (PCDO): 

 

� Para esse indicador todos os componentes devem ter recomendações 

formalmente descritas e institucionalizadas (diretrizes operacionais; normas 

técnicas; procedimentos operacionais padrão- POP; manuais), para cada um 

dos itens em questão, objetivamente desde que aplicáveis ao Serviço de 

Saúde. 

E 

� Esses documentos devem estar disponíveis no CCIH/SCIH e preferencialmente 

também nas unidades assistenciais (impressos e/ou em meio digital). 

E 

� Esses documentos devem ser qualificados com referencias nacionais e 

internacionais (bibliografia) periodicamente revisados conforme vigência e 

atualizações. 
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EVIDÊNCIAS POSSÍVEIS PARA O INDICADOR 3 - SISTEMA DE VIGILÂNCIA 

EPIDEMIOLÓGICA DE INFECÇÃO HOSPITALAR (PCVE): 

 

CÓDIGO COMPONENTES EVIDÊNCIAS 

PCVE 1 

REALIZA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA (GLOBAL OU 
POR COMPONENTE) COM 
PERIODICIDADE DETERMINADA. 

- Há registro das visitas 
e/ou acompanhamento de 
casos suspeitos e 
confirmados de IH nas 
unidades pré-estabelecidas 
para vigilância 
epidemiológica ou 
globalmente realizadas 
(relatórios estatísticos, atas, 
instrumentos de busca) 
com periodicidade pré 
determinada pelo serviço. 
E 
- O profissional de controle 
de IH, em entrevista, é 
capaz de descrever 
detalhadamente o processo 
de vigilância epidemiológica 
das IH. 

PCVE 2 

REALIZA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA DE IH POR MEIO 
DE BUSCA ATIVA DE CASOS. 

- Há registro das visitas 
e/ou acompanhamento de 
casos suspeitos e 
confirmados de IH nas 
unidades pré-estabelecidas 
para busca ativa de casos 
(relatórios estatísticos, atas, 
instrumentos de busca). 
E 
- O profissional de controle 
de IH, em entrevista, é 
capaz de descrever 
detalhadamente o processo 
de busca ativa de casos de 
IH. 

PCVE 3 

REALIZA BUSCA ATIVA DE CASOS 
DE IH NAS UNIDADES DE MAIOR 
RISCO (UTI, BERÇÁRIO, 
QUEIMADOS, ETC.) 

-Há registro das visitas e/ou 
acompanhamento dos 
casos suspeitos e 
confirmados de IH nas 
unidades de maior risco, 
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pré-estabelecidas pela 
instituição de saúde, 
(relatórios estatísticos, atas, 
instrumentos de busca). 
E 
- O profissional de controle 
de IH, em entrevista, é 
capaz de descrever 
detalhadamente o processo 
de busca ativa de casos de 
IH. 

PCVE 4 

MONITORA, COM PERIODICIDADE 
E REGISTROS REGULARES, 
RESULTADOS MICROBIOLÓGICOS 
DE CULTURAS, QUE IDENTIFICAM 
CEPAS OU ESPÉCIES DE 
MICROORGANISMOS, INCLUSIVE 
RESISTENTES 

-Há registro formal do perfil 
microbiológico e perfil de 
sensibilidade a 
antimicrobianos, 
PERIODICAMENTE, 
anualmente ou em intervalo 
menores (relatórios, ata de 
reuniões). 

PCVE 5 

HÁ CRITÉRIOS PRÉ-
DETERMINADOS PARA 
DIAGNÓSTICO DE IH 

- O profissional de controle 
de IH é capaz de descrever 
os critérios utilizados para 
diagnosticar e notificar 
casos de IH. 
E 
- Os critérios estão 
disponíveis para consulta 
impressos ou em meio 
digital. 

PCVE 6 

PRODUZ RELATÓRIO PERIÓDICO 
DOS RESULTADOS DA VIGILÂNCIA 
EPIDEMIOLÓGICA (NÍVEIS 
ENDÊMICOS) 

-Há evidencias de 
elaboração de relatório 
estatístico com o resultado 
da vigilância epidemiológica 
das IH, PERIODICAMENTE 
(mensal ou bimestral), com 
estabelecimento de níveis 
endêmicos (relatórios, 
gráficos, atas de reuniões). 

PCVE 7 

OS RELATÓRIOS ANALISAM E 
INFORMAM ALTERAÇÕES DO 
PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 
(DESCRITIVOS E/ OU GRÁFICOS) 

- Há evidencias de 
elaboração de relatório 
estatístico com o resultado 
da vigilância epidemiológica 
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das IH, PERIODICAMENTE 
(mensal ou bimestral), com 
estabelecimento de níveis 
endêmicos (relatórios, 
gráficos, atas de reuniões). 

PCVE 8 

OS RELATÓRIOS 
CORRELACIONAM RESULTADOS 
COM ESTRATÉGIAS DE CONTROLE 
E PREVENÇÃO ADOTADA 
(INTERVENÇÃO) 

-Há elaboração de 
planejamento ou de 
realização de ações de 
intervenções de melhoria 
conforme resultados 
estatísticos de IH, com 
registro formal do mesmo 
em relatórios ou outro 
instrumento de avaliação de 
melhoria contínua. 
E 
- O profissional de controle 
de IH é capaz de descrever 
ações de intervenções 
realizadas conforme 
resultado das estatísticas 
de IH. 

PCVE 9 

OS RELATÓRIOS SÃO 
REGULARMENTE 
DISPONIBILIZADOS AOS DIVERSOS 
SETORES E LIDERANÇAS DA 
INSTITUIÇÃO 

- Há evidência que os 
relatórios de notificação das 
IH e suas estratégias de 
intervenção são 
disponibilizados para as 
lideranças e direção da 
instituição por meio de 
impresso ou digital (email, 
atas de reuniões, relatórios 
específicos). 

PCVE 10 

OS RELATÓRIOS SÃO 
REGULARMENTE 
DISPONIBILIZADOS PARA OS 
ÓRGÃOS PÚBLICOS 
CONCERNENTES (GESTORES) 

- Há evidência que os 
relatórios de notificação das 
IH em são disponibilizados 
para os órgãos públicos 
concernentes, impresso ou 
digital (email, atas de 
reuniões, relatórios 
específicos), quando 
solicitados. 
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EVIDÊNCIAS POSSÍVEIS PARA O INDICADOR 4 - ATIVIDADES DE CONTROLE 

E PREVENÇÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR (PCCP). 

 

Para todos os componentes serão consideradas as evidências documentais por 

meio de relatórios, atas de reuniões setoriais e do CCIH/SCIH, instrumentos de 

avaliações, normas relativas a uma ou mais atividades desenvolvidas no setor 

para prevenção e controle de IH, como: 

I – inspeção programada (visita técnica, auditoria); 

D – orientação/ avaliação de diretrizes introduzidas (ata de reunião local/SCIH, 

relatórios, manuais); 

R – participação em reuniões (atas, relatórios); 

C – consultas/ orientação por demanda espontânea (ata de reunião local/SCIH, 

relatórios, manuais, cartas ou informes); 

O – outras atividades (aulas, palestras, treinamentos, comunicados). 

 

OU (somente para 1ª avaliação)/ E (demais avaliações) 

 

O profissional de controle de IH, em entrevista, é capaz de descrever 

detalhadamente suas atividades relativas I, D, R, C ou O E essas atividades são 

validadas, em entrevista, pelo profissional do setor em questão. 


