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RESUMO 
 
MARTELETO, C.A. Educação permanente na promoção, prevenção e controle da 
infecção hospitalar, 2018. Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino na Saúde) - Escola 
de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018.  
  
O presente trabalho tem como objeto a educação permanente como estratégia para o controle 
da infecção hospitalar. O objetivo geral foi elaborar um instrumento de avaliação de 
desempenho da equipe de enfermagem para a implementação da educação permanente, no 
tocante à prevenção de infecção hospitalar. Como objetivos específicos, estabeleceram-se: 
identificar os indicadores de processo adotados pela Comissão de Controle de Infecção na 
Instituição Hospitalar (CCIH); descrever o modelo de gestão da CCIH nessa instituição, a 
partir dos indicadores de processo recomendados pelo Ministério da Saúde; utilizar os 
indicadores de desempenho e de processo, com base nas recomendações da CCIH e levantar 
os índices da instituição hospitalar; analisar o impacto dos indicadores de processo adotados 
pela CCIH frente aos índices de desempenho demonstrados nas taxas de infecção hospitalar. 
Como referencial teórico foi utilizada a Portaria 2.616/98 do Ministério da Saúde e Política 
Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS). Trata-se de estudo descritivo e 
exploratório, com abordagem metodológica quantitativa, pesquisa de campo e análise 
documental. Os sujeitos da pesquisa foram os profissionais da equipe de enfermagem atuantes 
na unidade de terapia intensiva. A pesquisa contou com quatro etapas. Na primeira, os dados 
foram coletados a partir dos documentos que compõem o acervo da CCIH, de onde foram 
coletadas as taxas de infecção hospitalar na instituição a ser pesquisada, entre os anos de 2015 
e o primeiro trimestre de 2018. Estes dados foram tabulados em Excel e tratados em estatística 
descritiva simples, a partir do instrumento Action Quality. Nas etapas seguintes deste estudo - 
segunda, terceira e quarta -, foram realizadas oficinas de educação permanente, em que se 
discutiu sobre indicadores de processo contidos nos documentos da instituição, obtidos a 
partir das vigilâncias de processos, com vistas à reflexão sobre esses indicadores de infecção 
hospitalar. Buscou-se analisar a prática dos trabalhadores a partir dos indicadores de processo. 
Ainda na quarta etapa, uma oficina de educação permanente analisou esses índices e discutir 
as possibilidades de melhorias nas ações. A pesquisa possibilitou a formulação de produtos, 
conforme proposta, tais como: três bunbles - a) prevenção de pneumonia associada à 
ventilação mecânica; b) prevenção de infecção de trato urinário associado a cateter vesical de 
demora; c) prevenção de infecção primária de corrente sanguínea associada a cateter central. 
Concluiu-se, a partir desta pesquisa, que a educação permanente em saúde (EPS) é uma 
ferramenta para potencializar as atividades educativas no âmbito das boas práticas das 
medidas de prevenção de controle das infecções hospitalares. 
  
Palavras-chave: Educação continuada. Educação em Saúde. Equipe de Enfermagem. Infecção 
Hospitalar. Prevenção de doenças.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
MARTELETO, C.A. Permanent Education in the Promotion, Prevention and Control of 
Hospital Infection, 2018. Dissertation (Professional Master's in Health Teaching) - Escola de 
Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018. 
 
The purpose of this work is to study Permanent Education as a strategy for the control of 
hospital infection. Its General Objective was to elaborate an instrument of evaluation of the 
performance from the nursing team for the implementation of the Permanent Education, 
regarding the Hospital Infection Prevention. As specific objectives: to identify the process 
indicators, adopted by the Infection Control Commission in the Hospital Institution 
(Comissão de Controle de Infecção Hospitalar in Portuguese); to describe the management 
model of CCIH - the Hospital infection control committee, (Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar in Portuguese) in this institution, based on the process indicators 
recommended by the Ministry of Health; use the performance and process indicators, based 
on the recommendations of the CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar in 
Portuguese) and raise the indexes of the hospital; to analyze the impact of the process 
indicators adopted by the Hospital Infection Control Commission against the performance 
indexes demonstrated in Hospital Infection Rates. As a theoretical reference, the Ministry of 
Health and National Policy of Permanent Education in Health (PNEPS) Ordinance 2,616 / 98 
was used. It is a descriptive and exploratory study, with quantitative methodological 
approach, field research and documentary analysis. The research subjects, professionals of the 
nursing team working in the Intensive Care Unit. The research consisted of four stages, in the 
first, the data were collected from the documents that compose the collection of Control 
Commission in the Hospital Institution (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar in 
Portuguese), from which hospital infection rates were collected at the institution to be 
surveyed between 2015 to the first quarter of 2018, these data were tabulated in excel and 
treated in simple descriptive statistics, based on the Action Quality instrument. In the 
following stages, second, third and fourth, of this study were held permanent education 
workshops, in these were discussed about Process Indicators contained in the documents of 
the institution, obtained from the Process Surveillance, with a view to reflection on these 
indicators of infection hospital. Analyze the Practice of workers from the process indicators 
and in the fourth stage a Stage permanent education workshop to analyze these indices and 
discuss the possibilities of improvements in actions. The research made possible the 
formulation of products, as proposed, such as: three bunbles: Prevention of Ppneumonia 
associated with mechanical ventilation, Prevention of Urinary tract infection associated with 
delayed bladder catheter and Prevention of Primary bloodstream infection associated with 
central catheter. It was concluded from this research that the Permanent Education in Health is 
a tool to enhance educational activities within the scope of good practices of measures to 
prevent hospital infection control. 
 

Keywords: Education continuing. Health education. Nursing team. Hospital Infection. 
Disease prevention. 
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1 INTRODUÇÃO 

As doenças infecciosas causadas pela assistência à saúde tiveram destaque durante a 

Revolução Pasteuriana, a qual teve como destaque nomes como Ignaz Semmelweis, Florence 

Nightingale e Joseph Lister (PADOVEZE; FORTALEZA, 2014).  Entretanto, foi no século 

XIX que importantes contribuições foram dadas ao estudo das Infecções hospitalares, sua 

epidemiologia e prevenção (FONTANA, 2006). 

Devido à amplitude conceitual que aborda as infecções adquiridas e relacionadas à 

saúde em qualquer ambiente, o termo infecção hospitalar foi substituído por infecções 

relacionadas à assistência em saúde (IRAS) na década de 90 (PADOVEZE; FORTALEZA, 

2014).   

No Brasil, em 1998, o Ministério da Saúde, por intermédio da Portaria 2.616 do 

Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro (MS/GM), ainda em vigor, tornou obrigatório o 

Programa de Controle de Infecção Hospitalar (PCIH) em todos os hospitais do país. Essa 

portaria discorre sobre a organização e competências da Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar (CCIH)  e do PCIH e também estabelece os conceitos e critérios diagnósticos das 

infecções hospitalares, orientando sobre a vigilância epidemiológica das infecções 

hospitalares e seus indicadores.  

As infecções hospitalares são definidas como “aquelas adquiridas após a admissão do 

paciente, com manifestação durante a internação ou após a alta, quando relacionadas a 

internações ou procedimentos realizados durante a assistência” (BRASIL, 1998, p. 5). E 

representam um importante problema de saúde pública, tanto nos países desenvolvidos quanto 

nas nações em desenvolvimento, sendo causa de mais morbidade, aumento no tempo de 

internação e incremento dos custos (LISSOVOY et al., 2009; SIEGEL et al., 2006).  

Para Oliveira, Cardoso e Mascarenhas (2010), tais infecções ocorrem, em média, entre 

5 e 17% dos pacientes internados e são responsáveis pelo aumento médio de 15 dias no tempo 

de internação, acarretando considerável elevação considerável nos custos assistenciais. 

Dependendo da topografia esse tempo e gastos podem dobrar, bem como as chances de óbito. 

Em estudo realizado por Izaias et al. (2014) com pacientes com infecção hospitalar na 

unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital São Paulo, em 2002, foram levantados dados 

significantes quanto aos dias de internação de pacientes infectados e não infectados e seus 

custos. Apuraram acréscimo de 26 dias de permanência na unidade devido às infecções e isso 

elevou o custo em valor superior a US$ 11 mil por paciente. 

Horan, Andrus e Dudeck (2008 apud OLIVEIRA et al., 2012, p. 90) definem as UTIs 

como: 
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Unidades destinadas ao atendimento de pacientes clinicamente graves, que 
necessitam de monitorização e suporte contínuos de suas funções vitais. É 
considerada uma área crítica, tanto pela instabilidade hemodinâmica dos pacientes 
internados nessa unidade, quanto pelo risco elevado de desenvolver infecções 
relacionadas à assistência à saúde.  
 

Nessas unidades, as IRAS estão associadas, principalmente, ao uso de procedimentos 

invasivos como cateteres venosos centrais, imunossupressores, período prolongado de 

internação, uso indiscriminado de antimicrobianos e o próprio ambiente da unidade, que 

favorece a seleção natural de microrganismos e, consequentemente, a colonização e/ou 

infecção por microrganismos, inclusive multirresistentes (OLIVEIRA et al., 2012).  

Nesse sentido, combater e prevenir as IRAS é tarefa primordial das CCIHs, uma vez 

que são eventos adversos frequentes e de fácil prevenção no contexto de qualidade no cuidado 

assistencial. Entre as medidas preventivas para prevenção das IRAS destacam-se a higiene das 

mãos, a elaboração dos protocolos institucionais e o treinamento da equipe multiprofissional 

para as medidas gerais de prevenção. 

Assim sendo, seguindo as recomendações da Portaria 2.616 (1998), as CCIHs 

passaram a estabelecer estratégias educacionais com o intuito de utilizar processos educativos 

na tentativa de propagar o conhecimento entre os profissionais de saúde no que diz respeito a 

prevenção e controle das IRAS. 

No entanto, em estudo realizado por Silva e Oliveira (2017), verificou-se que os 

profissionais negligenciaram medidas básicas para a prevenção de infecções relacionadas ao 

acesso vascular. Essas incluem a higiene das mãos, o uso de luvas, a antissepsia da pele, a 

manutenção de infusão venosa em sistema fechado e a adoção de medidas assépticas no 

preparo de medicamentos. Essas negligências expuseram tanto os pacientes quanto os 

profissionais ao risco de contaminação. 

Em outra pesquisa, quase-experimental, realizada por Silva e Oliveira (2017) em uma 

UTI, a observação direta dos profissionais acusou baixa adesão à higiene das mãos antes e 

após a administração de medicamentos, manipulação e troca do curativo, bem como no uso de 

luvas e desinfecção do hub. 

Nesse contexto, apesar de ações simples, conhecidas e comprovadas mundialmente 

como eficazes para o controle de infecções e de trabalhos frequentes de educação com os 

profissionais, o que se percebe é que não se consegue transformar a realidade desses atos, 

sendo baixa a adesão por parte de toda a equipe de saúde em relação a essas medidas 

(MASSAROLI; MASSAROLI; MATINI, 2014). 
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Dessa forma, para que um programa de controle de infecção seja efetivo, ele deve ter 

como foco principal: estratégias de prevenção; estabelecimento de políticas e procedimentos; 

e promoção da educação dos profissionais de saúde e a vigilância das infecções. Apesar do 

avanço no conhecimento das infecções hospitalares (IH) e do aprimoramento da política 

nacional de controle destas, o treinamento dos profissionais ainda é reconhecido como uma 

atividade essencial na atuação das CCIHs (BRASIL, 1998). 

Na área da saúde, segundo Massaroli (2012), foi a partir da década de 80 que se 

intensificaram as discussões acerca de qual seria o processo de educação mais eficaz, que 

suprisse as necessidades de disseminação do conhecimento necessário aos profissionais de 

saúde para a melhoria da qualidade da assistência prestada aos pacientes. E a IH passou a ser 

um dos principais indicadores dessa qualidade. 

Nessa concepção, o MS instituiu, em 2004, por meio da Portaria GM/MS nº 198/2004, 

a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS), com a finalidade de gerar 

condições favoráveis para a formação e desenvolvimento dos recursos humanos para a saúde 

(BRASIL, 2004).  

Sobre essa ótica, a educação permanente em saúde (EPS) “é aprendizagem no 

trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao quotidiano das organizações e ao 

trabalho” (BRASIL, 2004, p. 8). E tem por finalidade aprimorar os processos educacionais, 

tendo o processo de trabalho como seu objeto de transformação, atingindo as práticas 

profissionais e sua organização, estruturando-se a partir da problematização do processo de 

trabalho. 

Como visto, embora as infecções hospitalares serem conhecidas há anos e de se ter 

relatos de ações e trabalhos para o seu controle na mesma proporção, ainda nos dias atuais 

continuam sendo um problema de grande relevância, que precisa ser constantemente 

trabalhado na equipe de saúde para que se consiga controlar a sua incidência nas instituições 

de atenção à saúde (FERNANDES; FERNANDES FILHO, 2000). 

Assim sendo, a realidade exibe a necessidade de investigação, pois na prática as 

evidências mostram níveis insatisfatórios de desempenho na realização das medidas de 

prevenção e controle das infecções hospitalares pelos profissionais de saúde, apesar de 

estarem bem estabelecidas e serem do conhecimento de todos. 

Nesse contexto, com base na experiência vivenciada como profissional de saúde 

integrante da Comissão de Controle Hospitalar, deparando com os baixos resultados dos 

indicadores de processos relacionados às práticas de prevenção das infecções, esta 

pesquisadora observou aspectos do cotidiano dos profissionais de saúde e constatou que, 
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apesar de se realizarem processos educativos, muitas vezes estes são insuficientes para a 

mudança das atitudes dos profissionais que atuam no cuidado ao paciente. 

A escolha do cenário deste estudo se justifica por sua atuação como enfermeira da 

CCIH na referida unidade e porque as inquietações que suscitaram o desenvolvimento da 

pesquisa foram advindas do processo de trabalho nessa unidade de saúde. Foi identificada a 

necessidade de realizar processos educativos relacionados a ações de prevenção e controle de 

infecção hospitalar, em prol da melhoria da qualidade da assistência oferecida aos pacientes. 

 Diante dos fatos apresentados e das reflexões, surgiram as questões norteadoras de 

pesquisa:  

 

a) Quais indicadores são utilizados pela CCIH na instituição hospitalar? 

b) Que estratégias a CCIH utiliza com vistas a promover a adesão às medidas de 

prevenção e controle das infecções na instituição? 

 

A motivação para realizar este estudo é a necessidade de conhecer as ferramentas 

utilizadas nos processos de EPS, aprofundando os conhecimentos relativos a esta temática que 

faz parte da atividade profissional desta autora, com o intuito de buscar melhor entendimento 

para esse importante problema de saúde pública que implica a garantia da qualidade e da 

segurança na prestação de serviços de saúde.  

Nesse sentido, tem-se por objeto de estudo a educação permanente como estratégia 

para o controle da infecção hospitalar.  

Para responder aos questionamentos supracitados, o presente estudo tem por objetivos:  

 

1.1 Objetivo geral 

Elaborar um instrumento de avaliação de desempenho da equipe de enfermagem para 

a implementação da educação permanente, quanto à prevenção de infecção hospitalar. 

 

1.2 Objetivos específicos 

a) Identificar os indicadores de processo adotados pela Comissão de Controle de 

Infecção na Instituição Hospitalar. 

b) Descrever o modelo de gestão da CCIH nessa instituição, a partir dos indicadores de 

processo recomendados pelo Ministério da Saúde. 

c) Utilizar os indicadores de desempenho e de processo com base nas recomendações da 

CCIH e levantar os índices da instituição hospitalar. 
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d) Analisar o impacto dos indicadores de processo adotados pela CCIH frente aos índices 

de desempenho demonstrados nas taxas de infecção hospitalar. 

 

1.3 Justificativa 

A justificativa para a escolha do tema consiste na necessidade de destacar a 

importância do uso de indicadores de qualidade na assistência de enfermagem, como 

ferramenta para o aperfeiçoamento da prática clínica e do senso crítico profissional bem como 

das ações de controle das infecções relacionadas à assistência à saúde sem, no entanto, ter a 

intenção de esgotar o assunto e suas fontes científicas. Sobre a importância do tema, este visa 

apresentar conceitos sobre a utilização dos indicadores de qualidade para a avaliação da 

assistência de enfermagem no manejo das IRAS, para aprimorar a assistência de enfermagem, 

melhorando o atendimento ao paciente pela diminuição do risco e da ocorrência de IRAS.  

 A pesquisa vai contribuir de forma direta para a humanização da assistência, como 

também para a conscientização profissional de que os indicadores de qualidade são relevantes 

para a avaliação das dimensões do estado de saúde, da sua qualidade, bem como do seu 

desempenho.  

Acrescentam Azambuja, Pires e Cesar Vaz (2004 p. 79): 

 
Para que a adesão dos trabalhadores às ações de prevenção e controle das infecções 
aconteça, o processo de formação/educação do trabalhador deve fazer parte da 
organização do trabalho em saúde. É através da produção e reprodução contínua de 
conhecimentos e de sua aplicação, na prática cotidiana, que a adesão individual e 
coletiva dos trabalhadores se faz, conduzindo a melhoria da qualidade de vida dos 
pacientes/clientes, através de redução da incidência e gravidade das infecções 
hospitalares. 
 

Pretende-se, com esta abordagem acerca desta temática, subsidiar reflexões acerca das 

metodologias utilizadas nos processos da EPS e sua interface com as ações de controle de 

infecção hospitalar bem como ressaltar a importância de corresponsabilizar as pessoas 

envolvidas no âmbito dessas práticas, ou seja, gestores, profissionais de saúde, de forma a 

qualificar a atenção nas instituições que prestam assistência à saúde.  

Almeja-se também contribuir para o despertar, nos trabalhadores da área da saúde, a 

necessidade de que as ações de prevenção e controle das infecções hospitalares instituídas 

sejam incorporadas ao seu fazer cotidiano.  
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1.4 Relevância 

Como visto, as infecções relacionadas à assistência à saúde representam um tema de 

grandiosa importância e um problema de relevância epidemiológica que contribui para o 

aumento dos índices de morbidade e mortalidade, eleva os custos com tratamentos de saúde e 

aumenta o tempo de permanência do indivíduo em instituições hospitalares (BRASIL, 1998). 

Em estudo realizado por Izaias et al. (2014), do qual participaram 41 idosos, os sítios 

infecciosos mais frequentes foram: trato respiratório (58,1%), urinário (28,6%) e sítio 

cirúrgico (4,6%). Cada internação custou, em média, R$ 28.714,10 e a antibioticoterapia 

representou 5% desse valor. O aumento de 15 dias à média de permanência acrescentou R$ 

17.946,30 aos custos com a internação.  

No ano de 2005, a Organização Mundial da Saúde (OMS), em parceria com a Joint 

Commission International (JCI), estabeleceu seis metas internacionais de segurança do 

paciente, visando à promoção de melhorias na assistência ao paciente em situações 

consideradas como sendo de maior risco. Entre elas, a meta 5 diz respeito a reduzir o risco de 

infecção associada ao cuidado.  

Nesse cenário, nas últimas décadas intensificaram-se as discussões acerca da 

segurança do paciente, tornando esse debate cada vez mais emergente, trazendo a prevenção 

das infecções para o centro das atenções. A partir desse evento, as infecções hospitalares 

passaram a ser relacionadas e consideradas resultado de falha na adesão das melhores práticas 

pelos profissionais da área da saúde, reconhecendo-as como erros relacionados à assistência à 

saúde (WACHTER, 2010). 

Para que ocorra a transmissão das infecções no ambiente hospitalar, são necessários 

três fatores: a fonte de infecção, o hospedeiro suscetível e os meios de transmissão. São  

fontes de infecção: pacientes, funcionários, visitantes, objetos inanimados, superfícies e 

equipamentos. O hospedeiro suscetível é o paciente, que possui fatores que o tornam 

vulnerável aos microrganismos, principalmente os imunossuprimidos, como recém-nascidos; 

pacientes em quimioterapia; ou portadores de imunodeficiências e outras comorbidades.  

Segundo Ferreira et al. (2013), a interrupção da cadeia de transmissão pode ocorrer a 

partir de medidas comprovadamente eficazes como a higienização das mãos, o processamento 

de artigos e superfícies, a utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), no caso do 

risco laboral, e medidas de antissepsia.  

Pesquisa feita por Oliveira et al. (2015) revelou que as práticas relacionadas à troca de 

equipos e transdutores, conforme recomendação da instituição, e desinfecção de hubs e 
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conectores apresentaram baixos índices de conformidade. E isso expõe o paciente ao risco de 

infecção de corrente sanguínea. 

A higienização das mãos é reconhecida como a prática mais efetiva na prevenção das 

IRAS. No entanto, apesar da sua importância, a adesão a essa prática permanece baixa nos 

serviços de saúde, com taxas mundiais de adesão de aproximadamente 38,7% (SILVA; 

OLIVEIRA, 2017). 

Nesse ponto de vista, tratando-se do processo de trabalho, considera-se que o meio de 

transmissão dos agentes se dá, principalmente, por intermédio da equipe de saúde. Contudo, 

neste estudo o sujeito desta pesquisa é a equipe de enfermagem, que é constituída por 

enfermeiro, técnico e auxiliar, por serem os agentes os mais envolvidos e responsáveis pelo 

cuidado ao paciente 24 horas por dia. 

Donabedian (1998) corrobora, afirmando que as infecções hospitalares representam 

um dos problemas comuns da assistência, resultante de falhas humanas e que pode ser 

analisada a partir de instrumentos de gestão de qualidade aplicados com adaptações. Dessa 

forma, o monitoramento constante das práticas de saúde deve focar em custos e qualidade 

para a segurança do paciente.  

Nesse sentido, a utilização de indicadores, definidos como medidas quantitativas 

contínuas ou periódicas conformidades parciais de qualidade, características ou atributos de 

um dado processo ou sistema, vem se tornando uma ferramenta útil para avaliar os serviços de 

saúde (MENEGUET; CANINO; BELLÍSSIMO-RODRIGUES, 2015). 

Na perspectiva da prevenção e controle das infecções hospitalares, o uso de 

indicadores de processo assume grande importância, pois eles vão nortear as práticas e as 

intervenções a serem realizadas de maneira mais eficaz na diminuição dos índices de infecção 

hospitalar.  

Esses indicadores abrangem, de modo geral, todas as atividades desenvolvidas entre os 

profissionais de saúde e os pacientes, fornecendo as bases para a valoração da qualidade, uma 

vez que, com base nessas relações, obtêm-se os resultados da assistência (D’INNOCENZO et 

al., 2010).  

Para Bork, Gaspar e Reche (2015), os pacientes internados na UTI estão expostos a 

ampla variedade de microrganismos patogênicos. Tal setor representa menos de 2% dos leitos 

hospitalares disponíveis, porém favorece 25% das infecções hospitalares, com significativo 

impacto nos índices de morbidade e mortalidade. 

Desse modo, a relevância desta pesquisa encontra-se em favorecer a utilização dos 

índices de conformidade do desempenho das práticas assistenciais, de forma a reconhecer as 
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situações concretas que estão interferindo nesses resultados, de maneira a contribuir com 

intervenções de melhoria diretas e específicas. Colabora, também, para o aprimoramento e 

transformação do processo de trabalho em relação às práticas de EPS, para que a assistência 

prestada à população englobe as práticas seguras de controle de infecção.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Marco histórico e conceitual das infecções relacionadas à assistência à saúde 

 
A microbiologia e consequentemente as infecções hospitalares são tão antigas 
quanto a origem dos homens. Entretanto, durante muitos anos a associação entre elas 
foi ignorada, sendo que somente a partir do século XIX é que se registram os 
primeiros relatos de disseminação de infecções em ambientes destinados ao cuidado 
à saúde das pessoas admitindo-se a transmissão destas de uma pessoa a outra, e 
também controle destas infecções por meio de medidas de prevenção 
(MASSAROLI, 2012, p. 23). 
 

O século XIX foi marcado por descobertas revolucionárias e avanços no campo da 

microbiologia, que foram importantes para a prevenção das infecções hospitalares. Em 1860, 

Joseph Lister, médico inglês, demonstrou uma técnica para manter as incisões cirúrgicas 

livres de contaminação pelos microrganismos, pois naquela época as infecções cirúrgicas 

eram frequentes (FONTANA, 2006).  

Anos mais tarde, Pasteur e Charles Chamberland, criador da autoclave, em 1883, 

demonstraram que a esterilização pelo calor era de eficácia superior (RODRIGUES; 

PELCZAR JUNIOR apud FONTANA, 2006). Assim, sucederam-se descobertas 

significativas no campo da infectologia, entre as quais se destacou a descoberta do gonococo, 

em 1879, por Albert Neisser (FONTANA p. 704, 2006). 

Foi ainda no século XIX que foram feitas as primeiras recomendações de isolamento 

em ambiente hospitalar, nos Estados Unidos, com a orientação de internar pacientes com 

doenças infecciosas em acomodações separadas (APECIH, 2012). 

De acordo como Fontana (2006), ainda no século XIX, Von Pettenkofer reconheceu a 

existência da suscetibilidade individual e a influência do ambiente para o desenvolvimento 

das doenças. Dizia que, além da teoria microbiana, havia outros fatores para a instalação de 

um processo infeccioso, ressaltando a interação de três fatores, a saber: o agente, o hospedeiro 

e o meio ambiente. 

Nesse mesmo século, um médico americano, Oliver Wendel Holmes, sugeriu em seu 

livro “A contagiosidade da febre puerperal”, no ano de 1843, que a febre puerperal era 

contagiosa e transmitida de uma mulher a outra pelas mãos de médicos e parteiras  e suas 

roupas sujas (FERNANDES; FERNANDES FILHO, 2000).  

  Foi Ignaz Phillip Semmelweis, porém, quem obteve notabilidade por seus achados 

diagnósticos relativos à infecção hospitalar. Em 1847, esse médico-cirurgião húngaro, em 

Viena, em meados do século XIX, observando as altas taxas de infecção puerperal em 

mulheres que haviam sido tratadas por médicos que antes haviam realizado necropsias, 
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instituiu a rotina de higiene de mãos com solução clorada. Nesse simples ato, conseguiu 

reduzir as taxas de infecção de 11,4 para 1,3% no período de sete meses (OLIVEIRA; 

MARUYAMA, 2008, p. 778). 

Oliveira e Maruyama (2008, p. 778) explicitam que “a partir da contribuição do 

trabalho de Semmelweis (1860), reforçada por Lister (1867) e seguidamente por outros 

pesquisadores, foi se estabelecendo a relação que havia entre os pacientes internados que 

apresentavam as infecções e os óbitos”. 

De acordo com Fontana (2006, p. 705): 

 
São outras importantes contribuições para a prevenção das infecções no final do 
século XIX e início do século XX, tais como a invenção da luva cirúrgica, criada a 
partir da constatação de que os desinfetantes eram irritantes para a pele. Diz o autor 
que William S. Halsted (1852-1922) solicitou a confecção de luvas de borracha, 
após verificar que as mãos da chefe da divisão de enfermagem cirúrgica e sua futura 
esposa, Miss Caroline Hampton, irritavam-se com os desinfetantes químicos; 
descreve também a contribuição de Terrier (1837-1908), que separava doentes 
sépticos e não sépticos.  
 

No final do século XIX, na Inglaterra, a enfermeira Florence Nightingale, considerada 

a precursora da Enfermagem moderna, cujos conhecimentos e vivências práticas na 

assistência à saúde têm contribuído até hoje, representou significativa importância histórica. 

Sua contribuição foi na reorganização dos hospitais e, consequentemente, na implantação de 

medidas para o controle das infecções hospitalares. Sua preocupação era voltada para os 

cuidados de higienização, o isolamento dos enfermos, o atendimento individual, a utilização 

controlada da dieta e a redução de leitos no mesmo ambiente. Intitutiu, ainda, medidas de 

organização, sistematização do atendimento e treinamento de pessoal, especialmente as 

práticas higiênico-sanitárias que estabeleceu e que colaboraram para a redução das taxas de 

mortalidade hospitalar da época (OLIVEIRA; MARUYAMA, 2008, p. 778). 

Fontana (2006) preleciona que Florence, na guerra da Crimeia (1853 a 1856), 

discorreu sobre a importância de pequenas enfermarias ligadas por corredores abertos. Da 

mesma forma, pregou a necessidade de ambientes assépticos e muito limpos, bem como 

explicitou a transmissão da infecção especialmente por contato com substâncias orgânicas. 

Em vista disso, organizou treinamento para as enfermeiras sobre limpeza e desinfecção e 

orientou a construção de hospitais, de maneira a possibilitar mais separação entre os 

pacientes. 

No Brasil, a preocupação com o controle de infecções hospitalares surgiu na década de 

50, com os primeiros relatos sobre o controle da contaminação hospitalar, termo utilizado na 
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época, em 1956, aproximadamente. Despontaram questionamentos quanto a medidas 

ambientais, práticas relativas aos procedimentos invasivos, como as técnicas assépticas, 

processos de esterilização de material hospitalar e o aparecimento de microrganismos 

resistentes pelo uso indiscriminado de antibióticos (FERNANDES; FERNANDES FILHO, 

2000). 

Oliveira e Maruyama (2008, p. 779) salientam que a partir de 1968 apareceram as 

primeiras CCIHs no país, inicialmente vinculadas às instituições de ensino. E em 1976 o 

governo determinou a necessidade de criação de CCIH nos hospitais próprios da previdência, 

mas a medida não causou impacto, pela falta de fiscalização. Já na década de 80 houve 

acentuado avanço no controle de infecção, ocorrendo vários eventos relativos ao tema, 

levando à criação de várias CCIHs nos hospitais brasileiros.  

 
Em 1983, o Ministério da Saúde, pressionado pelos fatos veiculados na imprensa 
relativos a casos de infecções hospitalares, emitiu a Portaria MS nº 196/1986, que 
recomendava aos hospitais brasileiros a criação de CCIH. Em 1985, a morte do 
recém-eleito Presidente da República, Tancredo Neves, por septicemia devido a uma 
infecção pós-cirúrgica, causou grande repercussão nacional, corroborando para que 
o Ministério da Saúde implementasse ações e projetos que mudassem o panorama e 
os rumos do controle de infecção no país. Desencadearam-se ações como o 
levantamento das instituições brasileiras que já tinham CCIH operacionalizadas, 
capacitação de multiplicadores, intercâmbio de conhecimentos entre os profissionais 
de saúde, elaboração de manuais e normas técnicas (FERNANDES, 2000 apud 
OLIVEIRA; MARUYAMA, 2008, p. 779). 
 

No ano de 1989, em São Paulo, ocorreu o I Congresso Brasileiro sobre Infecção 

Hospitalar em São Paulo. Os anos 90 marcaram um progressivo desgaste no Programa de 

Controle de Infecção Hospitalar Brasileiro, mesmo com a publicação da Portaria MS nº 

930/1992. A política de descentralização das ações de saúde, amparada pela Lei nº 

8.080/1990, provocou a fragmentação e dispersão das bases de apoio em controle de infecção 

hospitalar do Ministério da Saúde (FONTANA, 2006). 

O efeito dessa descentralização culminou na formação de núcleos de profissionais em 

alguns estados, com o intento de manter trocas de experiências, dando origem a várias 

associações de profissionais em controle de infecção (FONTANA, 2006). Em consequência 

do não cumprimento da Portaria MS nº 930/1992 por grande parte dos hospitais brasileiros, o 

Ministério da Saúde emitiu a Lei Federal nº 9.431/1997, que determinava a obrigatoriedade de 

manutenção de Programas de Controle de Infecção Hospitalar em todos os hospitais do país, 

mas vetava a obrigatoriedade de serviços de controle de infecção e busca ativa de casos 

(FONTANA, 2006). 
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Em 1998, o MS emitiu a Portaria nº 2.616/1998, ainda em vigor nos dias de hoje, que 

trata da obrigatoriedade da existência de um Programa de Controle de Infecção Hospitalar em 

todas as instituições hospitalares do país. Discorre sobre a organização e competências da 

CCIH e do PCIH, além de estabelecer os conceitos e critérios diagnósticos das infecções 

hospitalares. Dá orientações sobre a vigilância epidemiológica das infecções hospitalares e 

seus indicadores, faz recomendações sobre a higiene das mãos e enfatiza a observância de 

publicações anteriores do MS quanto ao uso de germicidas, microbiologia, lavanderia e 

farmácia (BRASIL, 1998).  

No ano de 1999, por meio da Lei n° 9.782, foi criada a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), uma autarquia sob regime especial, que tem por finalidade 

institucional promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário 

da produção e consumo de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos 

ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados. Em suas 

atribuições inclui-se também o controle de infecção hospitalar em nível federal, com suporte 

às Secretarias Estaduais por meio de apoio técnico, capacitações, expedição de normas e 

legislações, consolidação de informações e promoção da socialização das informações 

pertinentes. 

Para a instrumentalização mais efetiva das ações de fiscalização sanitária no 

monitoramento das ações de controle das infecções nos estabelecimentos hospitalares, 

Oliveira e Maruyama (2008, p. 780) comentam que a ANVISA emitiu a Resolução RDC nº 

48/2000, para estabelecer a sistemática para avaliação/inspeção dos Programas de Controle de 

Infecção Hospitalar. Serviu para dar suporte à fiscalização sanitária e aos profissionais das 

CCIHs dos hospitais. 

Isso posto, com todos os progressos na área da saúde as medidas de prevenção e 

controle de infecção relacionadas à assistência à saúde passaram a ser obrigatórias, 

supervisionadas e ocasionalmente determinadas pelo governo. Consequentemente, as 

instituições passaram a preocupar-se de maneira mais acentuada com os assuntos a elas 

relacionados.  

 

2.2 Programa de Controle de Infecção Hospitalar e Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar  

Devido às profundas mudanças ocorridas na forma de assistência à saúde e ao 

aumento do número de casos de infecções relacionadas aos serviços de saúde, bem como à 

complexidade destas e os custos para seu tratamento, Massaroli (2012) informa que o Estado 
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passou a fiscalizar e exigir a existência das CCIHs dentro das instituições de saúde. E 

orientava para a consciência de que havia a necessidade de uma equipe de profissionais que se 

preocupassem em trabalhar as questões relacionadas à prevenção e ao controle das infecções, 

para reverter a situação que havia se instalado.  

A Portaria 2.616/1998 define o Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH) 

como:  
 
Um conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente, com vistas à 
redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares. E, 
para a sua adequada execução os hospitais deverão constituir Comissão de Controle 
de Infecção Hospitalar (CCIH), órgão de assessoria à autoridade máxima da 
instituição e de execução das ações de controle de infecção hospitalar (BRASIL, 
1998, p. 02). 

 

Já as CCIHs são definidas como um grupo de profissionais da área de saúde, de nível 

superior, formalmente designado para planejar, elaborar, implementar, manter e avaliar o 

PCIH, adequado às características e necessidades da unidade hospitalar, constituída de 

membros consultores e executores (ANVISA, 2000, p. 01). 

Os membros consultores das CCIHs “são os responsáveis pelo estabelecimento das 

diretrizes para o PCIH”, representando os serviços médicos, de Enfermagem, de Farmácia, de 

Microbiologia e Administração. Os membros executores são os profissionais que representam 

o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) e, portanto, “são encarregados da 

execução das ações programadas de controle de infecção hospitalar” (ANVISA, 2000, p. 02). 

Entre as competências descritas na portaria que institui as CCIHs, destacam-se as que 

se relacionam diretamente à proposta deste estudo (BRASIL, 1998, p. 03):  

 
3.1 Elaborar, implementar, manter e avaliar programa de controle de infecção 
hospitalar, adequado às características e necessidades da instituição, contemplando, 
no mínimo, ações relativas a: 3.1.1. implantação de um Sistema de Vigilância 
Epidemiológica das Infecções Hospitalares [...]; 3.1.2 - adequação, implementação e 
supervisão das normas e rotinas técnico-operacionais, visando à prevenção e 
controle das infecções hospitalares; 3.1.3 - capacitação do quadro de funcionários e 
profissionais da instituição, no que diz respeito à prevenção e controle das infecções 
hospitalares; 3.1.4 - uso racional de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-
hospitalares;  
3.2 avaliar, periódica e sistematicamente, as informações providas pelo Sistema de 
Vigilância Epidemiológica das infecções hospitalares e aprovar as medidas de 
controle propostas pelos membros executores da CCIH;  
3.3 realizar investigação epidemiológica de casos e surtos, sempre que indicado, e 
implantar medidas imediatas de controle;  
3.4. elaborar e divulgar, regularmente, relatórios e comunicar, periodicamente, à 
autoridade máxima de instituição e às chefias de todos os setores do hospital a 
situação do controle das infecções hospitalares, promovendo seu amplo debate na 
comunidade hospitalar; 
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 3.5 elaborar, implementar e supervisionar a aplicação de normas e rotinas técnico-
operacionais, visando limitar a disseminação de agentes presentes nas infecções em 
curso no hospital, por meio de medidas de precaução e de isolamento;  
3.6. adequar, implementar e supervisionar a aplicação de normas e rotinas técnico-
operacionais, visando à prevenção e ao tratamento das infecções hospitalares;  
3.7.definir, em cooperação com a Comissão de Farmácia e Terapêutica, política de 
utilização de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares para a 
instituição; 
3.8.cooperar com o setor de treinamento ou responsabilizar-se pelo treinamento, 
com vistas a obter capacitação adequada do quadro de funcionários e profissionais, 
no que diz respeito ao controle das infecções hospitalares [...].  

 

No que se refere à vigilância epidemiológica das infecções hospitalares, entendida 

como “a observação ativa, sistemática e contínua de sua ocorrência e de sua distribuição entre 

pacientes, hospitalizados ou não, e dos eventos e condições que afetam o risco de sua 

ocorrência, com vistas à execução oportuna das ações de prevenção e controle” (BRASIL, 

1998, p. 6), as ações relacionadas a este estudo são: 

 

a) Escolher o método de vigilância epidemiológica mais adequado às características do 

hospital, à estrutura de pessoal e à natureza do risco da assistência, com base em 

critérios de magnitude, gravidade, redutibilidade das taxas ou custo; 

b) são indicados os métodos prospectivos, retrospectivos e transversais, visando 

determinar taxas de incidência ou prevalência; 

c) são recomendados os métodos de busca ativos de coleta de dados para vigilância 

epidemiológica das infecções hospitalares; 

d) todas as alterações de comportamento epidemiológico deverão ser objeto de 

investigação epidemiológica específica; 

e) os indicadores mais importantes a serem obtidos e analisados periodicamente no 

hospital e, especialmente, nos serviços de berçário de alto risco, UTI 

(adulto/pediátrica/neonatal) Queimados; 

f) taxa de taxa de infecção hospitalar, calculada tomando-se como numerador o número 

de episódios de infecção hospitalar no período considerado e como denominador o 

total de saídas (altas, óbitos e transferências) ou entradas no mesmo período; 

g) taxa de pacientes com infecção hospitalar, calculada tomando-se como numerador o 

número de doentes que apresentaram infecção hospitalar no período considerado e 

como denominador o total de saídas (altas, óbitos e transferências) ou entradas no 

período; 

h) distribuição percentual das infecções hospitalares por localização topográfica no 

paciente, calculada tendo-se como numerador o número de episódios de infecção 
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hospitalar em cada topografia no período considerado e como denominador o número 

total de episódios de infecção hospitalar ocorridos no período; 

i) taxa de infecções hospitalares por procedimentos, calculada tendo-se como numerador 

o número de pacientes submetidos a algum procedimento de risco, que desenvolveram 

infecção hospitalar, e como denominador o total de pacientes submetidos a esse tipo 

de procedimento. 

 

A deficiência de indicadores de infecções hospitalares levou a ANVISA a desenvolver 

o Sistema de Informações para o Controle de Infecção em Serviços de Saúde (SINAIS), cujo 

objetivo é conhecer o perfil epidemiológico e as taxas de infecções hospitalares nos hospitais. 

Para isso, busca uniformizar e padronizar os indicadores com possibilidade de 

acompanhamento, além de servir como instrumento de orientação para implantação das ações 

que visam diminuir sua incidência e gravidade nos serviços de saúde, medir sua eficácia e 

monitorar a qualidade da assistência hospitalar e riscos (Oliveira e Maruyama, 2008, p. 780).  

Na prática, mesmo com a existência de legislações e normativas para o exercício do 

controle sanitário, verifica-se a interferência de vários discursos influindo nas práticas, sejam 

de ordem política, econômica, jurídica ou técnica, acarretando confrontos dos mais variados, 

que acabam por interferir nas ações da regulação sanitária. Esses discursos, embora não 

possuam a capacidade de perpassar domínios técnicos e científicos, constituem relações de 

forças capazes de suprimir a execução do exercício institucional efetivo de controle de 

infecção hospitalar no Brasil (Oliveira e Maruyama, 2008, p. 780). 

 

2.3 Qualidade em saúde e suas interfaces com a prevenção e controle de infecção 

hospitalar 

A ANVISA (2017a, p. 14) alerta que “receber uma assistência à saúde de qualidade é 

um direito do indivíduo e os serviços de saúde devem oferecer uma atenção que seja efetiva, 

eficiente, segura, com a satisfação do paciente em todo o processo”. 

 Em diversos segmentos é ampla a definição de “qualidade”, pois traz consigo alto 

grau de subjetividade. E levar esse componente para o campo da atenção à saúde é ainda mais 

intrigante, tendo em vista a quantidade de processos com os quais trabalhadores e usuários se 

defrontam. No âmbito internacional, o Instituto de Medicina (IOM), dos Estados Unidos da 

América (EUA), define a qualidade na assistência como “o grau em que os serviços de saúde 

aumentam a probabilidade de obter os resultados desejados com o nível de conhecimento 

científico atual” (ANVISA, 2017a, p.14). 
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A constatação de que os resultados do cuidado na condição de saúde do paciente estão 

associados ao processo não é recente. No ano de 1855, a enfermeira inglesa, Florence 

Nightingale, com base em dados de mortalidade das tropas britânicas, propôs mudanças 

organizacionais e na higiene dos hospitais. Essas mudanças resultaram em expressiva redução 

no número de óbitos dos pacientes internados. Florence foi pioneira em falar de qualidade 

quando implantou o primeiro modelo de melhoria contínua da qualidade em saúde tendo 

como base dados estatísticos e gráficos. Também esteve envolvida com a criação das 

primeiras medidas de desempenho hospitalar (ANVISA, 2017a; SILVA et al., 2015). 

No cenário nacional, Calil (2013) acentua que programas como de acreditação, 

certificação pela International Organization for Standardization (ISO), a realização de 

auditorias, entre outras, foram as primeiras as iniciativas desenvolvidas de melhoria da 

qualidade, expandindo-se em várias áreas profissionais, abrangendo diversos objetivos para a 

avaliação dos serviços de saúde, bem como ampliando o campo de atuação do enfermeiro. 

Para o clássico autor Avedis Donabedian (apud ANVISA, 2017b, p. 20), cuidado de 

boa qualidade é:  
 
Aquele que proporciona ao paciente o bem-estar máximo e mais completo, após ter 
sido considerado o equilíbrio previsto entre ganhos (benefícios) e perdas (danos) que 
acompanham o processo de cuidado em toda a sua extensão. Ampliando seu escopo 
de modo a incluir o coletivo, Donabedian define a boa qualidade como aquela que 
produz, dado um volume específico de recursos para os cuidados de saúde, os 
melhores resultados de saúde (entre benefícios e danos) para a população como um 
todo. 

 

 Ainda segundo Donabedian, a qualidade do cuidado em saúde é composta de diversos 

atributos, que incluem: a eficácia, a efetividade, a eficiência, a otimização, a aceitabilidade, a 

legitimidade e a equidade. São esses atributos que, avaliados isoladamente ou em uma 

variedade de combinações, medidos de uma forma ou de outra, expressam a magnitude da 

qualidade (ANVISA, 2017b; BORK, 2003). 

No que se refere à avaliação da qualidade em instituições de saúde, a abordagem que 

mais que mais aparece na literatura é a tríade conhecida para avaliação dos serviços de saúde, 

descrita por Avedis Donabedian, em meados de 1960, na qual conceituou três aspectos dessa 

abordagem: a estrutura, o processo e o resultado assistencial (ANVISA, 2017b; BORK, 2013; 

CALIL, 2013). 

D’Inocenzo et al. (2006, [s.p.]) descrevem, com base nos conceitos produzidos por 

descreve com base nos conceitos produzidos pelo médico armênio radicado nos Estados 
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Unidos Avedis Donabedian  (1980;1998), sobre qualidade no serviço em saúde, enfatizando 

os aspectos: estrutura, processo e resultados, como se segue:  

  

a) Estrutura corresponde às características relativamente estáveis e necessárias ao 

processo assistencial, abrangendo a área física, recursos humanos (número, tipo, 

distribuição e qualificação), recursos materiais e financeiros, sistemas de informação e 

instrumentos normativos técnico-administrativos, apoio político e condições 

organizacionais;  

b) processo corresponde à prestação da assistência segundo padrões técnico-científicos, 

estabelecidos e aceitos na comunidade científica sobre determinado assunto e a 

utilização dos recursos nos seus aspectos quantiqualitativos. Inclui o reconhecimento 

de problemas, métodos diagnósticos, diagnóstico e os cuidados prestados;  

c) resultado corresponde às consequências das atividades realizadas nos serviços de 

saúde ou pelo profissional em termos de mudanças verificadas no estado de saúde dos 

pacientes, considerando também as mudanças relacionadas a conhecimentos e 

comportamentos, bem como a satisfação do usuário e do trabalhador ligada ao 

recebimento e prestação dos cuidados, respectivamente. 

 

Para Calil (2013), trata-se de um tema de extrema importância para a melhoria dos 

cuidados dedicados aos pacientes que necessitam de assistência hospitalar, uma vez que 

rompe com a avaliação da qualidade baseada na opinião de pacientes, profissionais de saúde, 

administradores hospitalares e fontes pagadoras. Essas opiniões variam de acordo com a 

percepção que cada um tem do que seria qualidade. Na gestão por processos a avaliação está 

fundamentada na prática baseada em evidência, na investigação, na vigilância de como são 

desenvolvidas as ações direcionadas para um resultado satisfatório e para a recuperação da 

saúde da pessoa humana. 

Dessa forma, as atividades desenvolvidas pelas CCIHs devem englobar a investigação, 

análise e definição dos procedimentos e processos assistenciais de alto risco. Para Sgarbi e 

Conterno (1997 apud CASTRO; BOSIO, 2011), os profissionais que trabalham com controle 

de IH foram desafiados a ampliar suas atividades com a perspectiva da qualidade, já que o 

controle da IH representa um dos meios de o hospital medir resultados. 

De acordo com Fernandes e Fernandes Filho (2000), o programa de controle de 

infecção em serviços de saúde tem por objetivo a identificação do comportamento das 

infecções relacionadas à assistência em serviços de saúde, com vistas a propor ações que 
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possam prevenir e controlar os riscos associados, contribuindo para a melhoria da qualidade 

da atenção e para a redução dos índices de infecção hospitalar em níveis aceitáveis dos custos 

e também da mortalidade atribuída. 

Várias são as interfaces ressaltadas por Castro (2011) entre o controle da IH e a 

garantia da qualidade: a abordagem do controle da IH está integrada à da avaliação da 

qualidade e ambas usam uma sistematização semelhante para a solução de problemas: o 

planejar, do qual constam a definição e avaliação da importância do problema, a investigação 

do problema e o levantamento das suas causas; o fazer, que se refere à ação propriamente dita, 

com a finalidade de bloquear as causas do problema; o verificar, com o objetivo de avaliar a 

efetividade; e o atuar, com o objetivo de prosseguir com os avanços e revisar todo o processo. 

Conforme Fernandes e Noca (2000) apud Castro (2011), tanto o controle da IH quanto 

a avaliação da qualidade usam os mesmos princípios metodológicos para coleta e análise dos 

dados epidemiológicos e valorizam ações baseadas no incentivo ao trabalho em equipe. 

Assim, as infecções, na maioria dos hospitais, refletem falhas básicas de sua estrutura ou do 

processo de atendimento, sendo um resultado indesejável. A esse respeito, esses autores 

sugerem a abordagem da qualidade como fundamental para tentar transformar essa realidade. 

Como visto, busca pela qualidade é um desafio constante para a manutenção da 

efetividade dos serviços de saúde e requer a utilização de ferramentas que permitam a 

identificação e monitorização da estrutura, dos processos e dos resultados das organizações e 

fundamentem ações de melhoria ao longo do tempo (ZANCHETA et al., 2016). Dessa forma, 

destaca-se a importância das ações de EPS como uma estratégia significativa para as referidas 

ações de melhoria. 

 

2.4 Educação permanente em saúde e educação continuada no contexto do Programa de 

Controle de Infecção Hospitalar 

Analisando a trajetória da educação na saúde, percebe-se que inicialmente era 

conhecida pelo termo treinamento de profissionais, que tinha por objetivo capacitar pessoas 

para que estas tivessem competência para o desenvolvimento de determinada atividade 

(MASSAROLLI, 2014). Com o desenvolvimento do conhecimento científico ocorrendo de 

forma acelerada, houve a preocupação da sociedade com a capacitação dos profissionais da 

área da saúde. 

            A educação dos trabalhadores da saúde é uma área que requer empenho para o 

aprimoramento de métodos educativos que atinjam com eficácia a equipe multiprofissional. E, 

para promover o desenvolvimento do processo de trabalho é preciso criar estratégias de 
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educação que encorajem a participação dos trabalhadores da área da saúde e possibilitem a 

capacitação profissional (SARDINHA et al., 2013). 

No Brasil, o projeto de educação continuada passou a ser discutido com mais ênfase 

nas décadas de 70 e 80, pelos ideólogos da integração docente assistencial, referindo-se a 

programas de complementação educacional de profissionais (médicos e enfermeiros, 

principalmente). Essa discussão também estava vinculada a uma proposta de extensão 

difundida no Brasil pela Organização Pan-americana de Saúde (OPAS). 

O processo de educação continuada não é recente. Gatti (2008, p.58) afirma que 

acabou impondo-se no final do XX, nos mais variados setores profissionais e nos setores 

universitários, especialmente em países desenvolvidos, por exigência do próprio 

desenvolvimento da sociedade e da classe trabalhadora. A educação continuada foi colocada 

como aprofundamento e avanço nas formações dos profissionais. Incorporou-se essa 

necessidade também aos setores profissionais da educação, o que exigiu o desenvolvimento 

de políticas nacionais ou regionais em resposta a problemas característicos de nosso sistema 

educacional (GATTI, 2008 p. 58). 

A educação continuada pode ser conceituada de diferentes maneiras, mas o propósito 

de aquisição do conhecimento, habilidades e mudanças comportamentais para o 

aprimoramento profissional e da assistência deve estar inscrito nessa definição (SARDINHA, 

2013). A educação continuada é uma prática na qual o desenvolvimento pessoal e profissional 

dos trabalhadores é fundamental para o aperfeiçoamento das habilidades, bem como mais 

ampla visão da realidade em que estão inseridos, visando uma construção de conhecimentos.  

Mariotti (1995) refere-se à educação continuada como uma abordagem em que o 

desenvolvimento pessoal e profissional dos trabalhadores torna-se fundamental para o 

aperfeiçoamento das habilidades. Com isso, o conhecimento e a prática, que são as principais 

áreas monitoradas, deverão passar por constantes especificações e acompanhamentos, 

objetivando a construção de conhecimentos de forma processual e contínua em prol de um 

desenvolvimento de qualidade.   

No campo dos sistemas de saúde, Sardinha (2013) refere que os debates acerca da 

educação e desenvolvimento dos recursos humanos levaram a contrastar paradigmas das 

denominadas “educação continuada” e “educação permanente”. Também é referido que: 

“percebe-se que estes conceitos, embora não opostos, conferem especificidades ao processo 

ensino-aprendizagem”. 

Frente à necessidade de mudanças nos serviços de saúde, na formação dos 

profissionais para a área da saúde e nas políticas de educação do MS, em fevereiro de 2004 
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foi aprovada a Portaria GM/MS no 198/2004, que institui a “Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde” (BRASIL, 2004). 

Essa política surgiu após longos anos de debates e discussões acerca da educação dos 

recursos humanos em saúde. Sua elaboração foi baseada em documentos existentes 

(estratégias, políticas) que há muitos anos vinham tentando regulamentar formas mais 

eficazes de educação e capacitação para os trabalhadores e que, consequentemente, 

contribuíssem para a mudança do modelo assistencial. E também fazendo com que se 

cumprissem os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), consolidando, assim, 

a tão sonhada e almejada Reforma Sanitária Brasileira (BRASIL, 2004). 

Em 2004, quando a política foi lançada, resolveu-se que a implementação dessa 

política se daria por meio de polos de EPS para o SUS. Estes seriam instâncias 

interinstitucionais e locorregionais dirigidos por colegiados de gestão, com a função de 

conduzir o desenvolvimento desse trabalho. Ficou estabelecido que cada polo seria referência 

para determinado território, ressaltando que nenhum município poderia ficar sem um polo 

como referência (BRASIL, 2004). 

Ceccim (2005) reporta que, segundo a visão de alguns educadores, a EPS constitui um 

desdobramento do movimento institucionalista em educação, configurando-se como elemento 

humano nas organizações. Sob essa ótica são propostas a gestão dos coletivos e a criação de 

dispositivos para que cada grupo humano se reúna e discuta seus problemas cotidianos, 

possibilitando a ampliação significativa da aprendizagem em cada tempo e lugar. 

Para Ceccim (2005), a EPS engloba, com base nas diferentes metodologias 

relacionadas ao aprender no trabalho, ações de educação em serviço, educação continuada e 

educação formal de profissionais, diferenciando-se pela intencionalidade de promover, por 

meio da experimentação refletida e analisada das problemáticas inerentes ao trabalho, 

mudanças na organização de suas práticas. A vivência e/ou reflexão sobre as práticas 

experimentadas é que pode produzir o contato com o desconforto e, depois, a disposição para 

produzir alternativas de práticas e de conceitos para enfrentar o desafio de gerar 

transformações (RANGEL, 2014). 

Outra definição, dada por Girade, Cruz e Stefanelli (2006), é a da educação 

permanente como um processo de ensino e aprendizagem dinâmico e contínuo, tendo como 

finalidade a análise e o aprimoramento da capacitação de pessoas e grupos para enfrentarem a 

evolução tecnológica, as necessidades sociais e atenderem aos objetivos e metas da instituição 

a que pertencem. 
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Dessa forma, a EPS vem para aprimorar esse método educacional, tendo o processo de 

trabalho como seu objeto de transformação, com o intuito de melhorar a qualidade dos 

serviços, visando alcançar equidade no cuidado e tornando-os mais acessíveis às populações. 

Para conseguir atingir essas metas, a educação permanente parte da reflexão sobre a realidade 

do serviço e de quais são as necessidades existentes, para então formular estratégias que 

ajudem a solucionar esse problema. Ainda nessa perspectiva, é considerada, por Rovere (1994 

apud RIBEIRO; MOTTA, 1996), como a educação no trabalho, pelo trabalho e para o 

trabalho nos diferentes serviços cuja finalidade é melhorar a saúde da população. 

Os polos eram responsáveis por identificar e estabelecer formas de resolver as 

necessidades de formação e desenvolvimento dos trabalhadores em saúde, articulando e 

estimulando a transformação das práticas de saúde e de educação na saúde no contexto do 

SUS, levando em consideração as diretrizes curriculares nacionais (BRASIL, 2004). 

Eram de responsabilidade dessas instâncias locorregionais: promover a integração da 

rede de atenção, tornando-a única e capaz de atender às necessidades de saúde da população, 

além de formular políticas de formação e o desenvolvimento de formadores, ampliando a área 

docente e a capacidade de gestão do SUS em cada base territorial (BRASIL, 2004). 

Essa política ainda inclui a articulação permanente dos trabalhadores do SUS com os 

docentes e os estudantes da área da saúde, além de manter relações com outros polos, a fim de 

que houvesse colaboração entre estes no desenvolvimento dessa política. Fica sob a 

responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde promover os encontros das locorregiões 

periodicamente. Estabelece que todas essas ações sejam devidamente financiadas pelo 

governo federal (BRASIL, 2004). 

Ao mesmo tempo em que se considera a atualização das práticas educacionais em 

saúde, Sardinha (2013) reconhece que emerge a necessidade de construção de relações entre 

as equipes, considerando suas práticas intersetoriais e interinstitucionais, as quais implicam 

políticas na área da saúde. Estabelecer um programa de educação continuada tendo como base 

a interdisciplinaridade propicia mais interação na equipe de saúde, oportunizando a promoção 

da aprendizagem e intercâmbio dos conhecimentos.  

Uma condição indispensável para um aluno, trabalhador de saúde, gestor ou usuário 

do sistema de saúde mudar ou incorporar novos elementos à sua prática e aos seus conceitos é 

o desconforto com a realidade naquilo que ela deixa a desejar de integralidade e de implicação 

com os usuários. A necessidade de mudança, transformação ou crescimento vem da percepção 

de que a maneira vigente de fazer ou de pensar alguma coisa está insatisfatória ou insuficiente 

em dar conta dos desafios do trabalho em saúde. Esse desconforto funciona como um 
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“estranhamento” da realidade, sentindo que algo está em desacordo com as necessidades 

vividas ou percebidas pessoal, coletiva ou institucionalmente (CECCIM e FERLA, 2015). 

Diante dessa realidade, percebe-se a necessidade cada vez mais evidente de realizar 

uma aproximação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde com as CCIHs, 

com o objetivo de aprimorar as práticas de controle de infecção em busca de melhores 

resultados e mais sucesso nas ações propostas para tal finalidade.  
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3 METODOLOGIA 

3.1 Tipo de estudo  

Tratou-se de estudo descritivo e exploratório, com abordagem metodológica 

quantitativa, pesquisa de campo e análise documental. A pesquisa quantitativa, de acordo com 

Richardson (1989) apud Dalfovo (2008), caracteriza-se pelo emprego da quantificação, tanto 

nas modalidades de coleta de informações quanto no tratamento destas com técnicas 

estatísticas, desde as mais simples até as mais complexas.  

Na pesquisa quantitativa os dados quantitativos são coletados e analisados sob 

variáveis. Dessa forma, nesse tipo de pesquisa pode-se identificar a natureza profunda das 

realidades, seu sistema de relações e sua estrutura dinâmica. Ela também pode determinar a 

força de associação ou correlação entre variáveis, a generalização e a objetivação dos 

resultados a partir de uma mostra que faz inferência a uma população (ESPERÓN, 2017). 

 Para Fonseca (2002, p. 20):  

 
Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa quantitativa 
podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são grandes e consideradas 
representativas da população, os resultados são tomados como se constituíssem um 
retrato real de toda a população-alvo da pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra 
na objetividade. Influenciada pelo positivismo, considera que a realidade só pode ser 
compreendida com base na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de 
instrumentos padronizados e neutros.  

 

A pesquisa quantitativa, que tem suas raízes no pensamento positivista lógico, tende a 

enfatizar o raciocínio dedutivo, as regras da lógica e os atributos mensuráveis da experiência 

humana. Recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, as 

relações entre variáveis, etc. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

Já a pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações sobre o que 

deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada 

realidade (TRIVIÑOS, 2009). 

 Para Triviños (2009, p. 112), os estudos descritivos podem ser criticados porque pode 

existir uma descrição exata dos fenômenos e dos fatos. Estes fogem da possibilidade de 

verificação pela observação. Ainda para o autor, às vezes não existe, por parte do 

investigador, um exame crítico das informações, e os resultados podem ser equivocados; e as 

técnicas de coleta de dados, como questionários, escalas e entrevistas, podem ser subjetivas, 

apenas quantificáveis, gerando imprecisão. 

Na pesquisa documental, a trilha é a mesma dos caminhos da pesquisa bibliográfica, 

não sendo fácil, por vezes, distingui-las. A pesquisa bibliográfica utiliza fontes constituídas 
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por material já elaborado, constituído basicamente por livros e artigos científicos localizados 

em bibliotecas. A pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem 

tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos 

oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de 

programas de televisão, etc. (FONSECA, 2002, p. 32). 

  A pesquisa descritiva tem por premissa buscar a resolução de problemas, melhorando 

as práticas por meio da observação, análise e descrições objetivas, por meio de entrevistas 

com peritos para a padronização de técnicas e validação de conteúdo. Esse tipo de pesquisa 

exige do investigador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar e pretende 

descrever fatos e fenômenos de determinada realidade (GIL, 2008).  

Para Gil (2008), o objetivo da pesquisa exploratória é proporcionar mais familiaridade 

com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. A maioria das 

pesquisas exploratórias envolve o levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que 

tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que 

estimulem a compreensão.  

Já a pesquisa de campo caracteriza-se pelas investigações em que, além da pesquisa 

bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta de dados com pessoas, com o recurso de 

diferentes tipos de pesquisa (GIL, 2008).  

 

3.2 Aspectos éticos da pesquisa  

Por se tratar de uma pesquisa de campo envolvendo seres humanos, foram atendidas as 

diretrizes e normas regulamentadoras desse tipo de pesquisa determinadas na Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2012), que substitui a resolução 196/96 do 

MS, sendo solicitada a autorização institucional conforme Termo de Autorização 

(APÊNDICE A).  

O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense (CEP/HUAP/UFF) e ao 

Comitê de Ética da instituição pesquisada, via Plataforma Brasil, por se tratar de uma 

pesquisa inserida no Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional Ensino em Saúde – 

MPES/UFF. Após a aprovação, iniciou-se a pesquisa com a apresentação dos objetivos e do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) aos participantes (APÊNDICE B). 

A pesquisa foi aprovada por meio do Parecer Consubstanciado emitido pelo Comitê de 

Ética do Hospital Universitário Antônio Pedro – UFF, em 19 de junho de 2017, sob o 

protocolo de n° 2.066.838 (ANEXO A) e por meio Parecer Consubstanciado emitido pelo 
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Comitê de Ética da instituição pesquisada em 14 de agosto de 2017 sob o protocolo de n° 

2.217.334 (ANEXO B). Em seguida, foi confeccionada nota prévia desta pesquisa e 

encaminhada para submissão e publicação, em dezembro de 2017, na revista PRÓ-

UNIVERSUS (APÊNDICE C). 

 

3.3 Cenário 

O estudo foi desenvolvido no período de dezembro de 2017 a março de 2018 na 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital público estadual localizado na zona sul do 

município do Rio de Janeiro. A UTI é um setor para o qual são encaminhados os pacientes 

críticos, devido à complexidade de suas doenças, que necessitam de monitorização contínua, 

procedimentos invasivos e atenção reforçada dos profissionais, devido às instabilidades.  

A unidade em estudo conta com oito leitos dispostos de forma de semicírculo, com o 

posto de enfermagem no centro do setor. A unidade tem, ainda, duas pias, dois dispensadores 

de álcool em gel, um depósito de material de limpeza (DML), uma sala de expurgo, um 

banheiro para pacientes, uma sala para preparo de medicações, uma sala para guarda de 

material, uma sala para preparo das medicações e soluções, um posto de enfermagem, um 

dormitório para a equipe de enfermagem e um para a equipe médica e uma sala de reunião de 

enfermagem que também funciona como a secretaria da enfermagem. 

 

3.4 Participantes 

Os sujeitos da pesquisa, profissionais da equipe de enfermagem atuantes na UTI, 

foram selecionados de acordo com a sua escolha em querer participar ou não das oficinas de 

educação permanente, respeitando os critérios de inclusão e exclusão. Os sujeitos tiveram a 

liberdade de não querer participar da pesquisa ou retirar seu consentimento a qualquer 

momento da pesquisa. 

O serviço possui oito enfermeiros distribuídos em atividades assistenciais em regime 

de 24 horas semanais para estatutários e 24x96 horas para celetistas, um enfermeiro diarista 

coordenador da unidade, um auxiliar de enfermagem e 22 técnicos de enfermagem 

distribuídos em atividades assistenciais em regime de 24 horas semanais para estatutários e 

24x96 horas para celetistas. 

Em primeiro momento, a pesquisadora abordou o enfermeiro coordenador da UTI com 

o intuito obter a escala de plantões para o alcance do maior número possível de participantes e 

listar, da melhor forma possível, as datas e horários para a realização das oficinas de modo 

que não interferisse na continuidade do serviço da unidade. 



42 

 

Do universo de 32 profissionais, participaram do estudo 12 da equipe de enfermagem, 

entre os quais três eram enfermeiros, oito técnicos e uma auxiliar de enfermagem, que 

atuavam na unidade de terapia intensiva no período do estudo. Os critérios de inclusão 

utilizados na seleção dos sujeitos foram constituídos de: profissionais lotados na unidade; que 

quiseram participar; e que assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). 

Foram excluídos aqueles que faltaram a uma das oficinas, os impossibilitados de participar da 

pesquisa por motivo de férias ou licenças e os que não pertenciam à equipe da unidade. 

 

3.5 Coleta de dados  

Na primeira etapa deste estudo, os dados foram coletadas a partir dos documentos que 

compõem o acervo da CCIH, de onde foram coletadas as taxas de infecção hospitalar na 

instituição a ser pesquisada, referente ao período de 2015, primeiro trimestre de 2018, período 

que corresponde desde à implementação da CCIH e informatização dos dados.  

Esses dados foram tabulados em Excel e tratados em estatística descritiva simples, a 

partir do instrumento Action Quality, sendo avaliados os parâmetros de média, mediana, 

desvio-padrão e assimetria, tornando-se possível extrair os dados necessários para alcance dos 

objetivos desta pesquisa. 

Nas etapas seguintes deste estudo - segunda, terceira e quarta -, foram realizadas 

oficinas de educação permanente. As oficinas se caracterizam como abertura de espaços de 

aprendizados que buscam diálogo entre os participantes (MARTINS; FREITAS; 

FELDKERCHER, 2009). O objetivo foi tornar os encontros uma ferramenta para melhor 

interação e compreensão do objeto de estudo, isto a partir das discussões e reflexões das 

demandas abordadas.  

Buscou-se refletir sobre o processo de trabalho e o processo de ensino-aprendizagem 

no trabalho, extraindo informações que reforcem a importância da educação permanente e sua 

inserção como estratégia na prevenção e controle das infecções hospitalares. Os encontros 

foram registrados por meio de anotações e fotografias. 

Tendo em vista o que é preconizado pela política de educação permanente, a 

abordagem adotada com os grupos foi pautada na metodologia da problematização, com base 

nas cinco etapas do Arco de Maguerez. Tal metodologia leva em consideração o pensamento 

crítico e criativo dos participantes na sua experiência de vida e conhecimentos profissionais 

empíricos.  

Nessa metodologia baseada na resolução de problemas tratados em grupo e não 

voltados para o “saber”, mas para o “saber fazer”, parte-se da observação das necessidades 
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do real para uma discussão tendo em consideração não os conhecimentos, mas a experiência 

de cada um, para se chegar à criação da solução do problema naquela realidade observada. 

Colombo e Berbel (2007, p. 125) realçam que “a utilização da metodologia da 

problematização (MP) com o Arco de Manguerez tem como ponto de partida a realidade que, 

observada sob diversos ângulos, permite ao estudante ou pesquisador extrair e identificar os 

problemas ali existentes”. 

É conhecido também como “metodologia do arco”, pois suas cinco etapas começam e 

terminam na realidade, ou seja, é a discussão da realidade buscando solução para a própria 

realidade vivenciada. São esses os cinco passos: a) observação da realidade e definição de um 

problema; b) pontos-chave; c) teorização; d) hipóteses de solução; e) aplicações na realidade. 

Para Prado et al. (2012 p. 173) trata-se de um caminho metodológico capaz de orientar 

a prática pedagógica de um educador preocupado com o desenvolvimento de seus alunos e 

com sua autonomia intelectual, visando ao pensamento crítico e criativo, além da preparação 

para uma atuação política. 

Berbel (1995 apud COLOMBO; BERBEL, 2007 p. 125) explica que o estudo/ 

pesquisa se dá a partir de determinado aspecto da realidade. Então, a primeira etapa é a da 

observação da realidade e definição do problema. É o início de um processo de apropriação de 

informações pelos participantes, que são levados a observar a realidade em si, com seus 

próprios olhos, e a identificar-lhes as características, a fim de, mediante os estudos, poderem 

contribuir para a transformação de realidade observada. 

A observação da realidade consiste na participação ativa dos sujeitos para um olhar 

atento sobre a realidade, efetuando, assim, uma primeira leitura na qual o tema a ser 

trabalhado está inserido ou acontecendo na vida real. É o momento em que os sujeitos 

envolvidos podem olhar atentamente para a realidade, escolhendo aspectos que precisam ser 

desenvolvidos, trabalhados, revisados ou melhorados. Para essa etapa podem ser utilizadas 

diferentes estratégias (visitas, filmes, dramatização, reportagens/notícias, discussão em grupo, 

entrevistas com a população e especialistas, entre outras), que permitam aos sujeitos uma 

aproximação da realidade (PRADO et al., 2012, s.p.).  

Na segunda etapa, os sujeitos realizam uma eleição do que foi observado na realidade. 

Analisa-se o que é realmente importante, identificam-se pontos-chave do problema ou assunto 

em questão e as variáveis determinantes da situação. É o momento de síntese após a etapa da 

escolha do que será estudado sobre o problema, os aspectos que precisam ser conhecidos, ou 

melhor, compreendidos, para buscar uma resposta para o problema (PRADO et al., 2012, 

s.p.). Os pontos-chave podem ser expressos de forma variada: questões básicas que se 
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apresentam para o estudo; afirmações sobre aspectos do problema; tópicos a serem 

investigados; ou, ainda, por outras formas (COLOMBO; BERBEL, 2007 p. 125). 

A etapa de teorização, segundo Prado et al. (2012, s.p.), é o momento em que os 

sujeitos passam a perceber o problema e indagar o porquê dos acontecimentos observados nas 

fases anteriores. Uma teorização bem desenvolvida leva o sujeito a compreender o problema, 

não somente em suas manifestações baseadas nas experiências ou situações, mas também os 

princípios teóricos que os explicam. Nesse momento de teorização, todos os sujeitos 

envolvidos devem estudar o assunto.  

Então se chega à quarta etapa do Arco de Charles Maguerez, a hipótese de soluções, 

que consiste na elaboração de alternativas viáveis para solucionar os problemas identificados, 

de maneira crítica e criativa, a partir do confronto entre teoria e realidade (PRADO et al., 

2012, s.p.).  

Por fim, a quinta etapa, a aplicação da realidade em que, para Prado et al. (2012, s.p.), 

os sujeitos envolvidos são levados à construção de novos conhecimentos para transformar a 

realidade observada por meio das hipóteses anteriormente planejadas.  

Já a aprendizagem baseada em problemas (ABP) calca-se no estudo de problemas 

propostos, com a finalidade de fazer com que o aluno estude determinados conteúdos. É uma 

metodologia formativa à medida que estimula uma atitude ativa do aluno em busca do 

conhecimento e não meramente informativa, como é o caso da prática pedagógica tradicional 

(BERBEL, 1998, s.p.). 

 

Figura 1 - Arco de Manguerez 

 
 

Fonte: Berbel (1998). 
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Os encontros das oficinas ocorreram dentro da unidade pesquisada, logo após a 

passagem de plantão, no horário do treinamento da CCIH previamente agendado com os 

participantes. No início de todas as oficinas os participantes eram convidados a sentar-se, 

formando um círculo. 

O espaço utilizado para a realização das oficinas foi a sala de reunião da enfermagem, 

onde são desenvolvidos os procedimentos de passagem de plantão. Ela dispõe de uma copa 

para refeições. No momento da realização da produção dos dados dois plantões estavam 

juntos (o noturno e o diurno). Essa sala comporta aproximadamente 10 pessoas após a 

organização do mobiliário existente nela, sendo ideal para a realização das atividades 

propostas.  

Constituiu-se na segunda etapa uma oficina de educação permanente para apresentar 

os indicadores de processo da unidade pesquisada contidos nos documentos da instituição, 

obtidos a partir das vigilâncias de processos, com vistas à reflexão sobre esses indicadores de 

infecção hospitalar.  

No primeiro momento dessa oficina, a pesquisadora aproveitou para explicar 

novamente, aos participantes presentes na sala, todos os objetivos da pesquisa e esclarecer as 

possíveis dúvidas quanto ao desenvolvimento das oficinas de educação permanente. Após 

esse primeiro contato, os sujeitos foram chamados a sentar-se de forma que formassem um 

círculo e orientados a formarem essa disposição nas próximas oficinas. 

Constituíram a terceira e quarta etapas desta pesquisa oficinas de educação 

permanente. Na terceira etapa realizou-se uma oficina para analisar a prática dos 

trabalhadores a partir dos indicadores de processo. Nessa oficina foi dada continuidade à 

conversa sobre a importância de que se desenvolva um olhar crítico sobre a realidade laboral 

na qual se está inserido. Na quarta etapa realizou-se uma oficina de educação permanente para 

analisar esses índices e discutir as possibilidades de melhorias nas ações. Foi utilizada a 

técnica de Brainstorming, criada em 1939 por Alex Osborn.  

Ao término dessa última etapa deste estudo e terceira oficina de educação permanente, 

a pesquisadora ofereceu café da manhã aos participantes, aproveitou o momento de 

descontração também para agradecer-lhes, a começar pelo enfermeiro coordenador da UTI 

pelo apoio e por ceder o espaço para a realização dos encontros. E a todos os participantes 

pela colaboração e envolvimento no decorrer das oficinas. 

Como visto, para que o grupo fosse dinâmico, foram utilizadas “metodologias ativas” 

a partir do Arco de Maguerez em cada uma das oficinas. Isso permitiu a discussão da 

realidade evidenciada e possíveis caminhos para soluções e transformação da realidade, além 
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de estimular a participação dos presentes e que eles se sentissem parte daquela construção e 

absorvessem o conteúdo. Nessa fase foram assegurados aos participantes do estudo o 

anonimato e a privacidade, resguardando-lhes o direito, inclusive, de não participarem do 

grupo, se assim o desejassem. 

Nesse sentido, a educação permanente em saúde propõe que os processos de educação 

dos trabalhadores de saúde se façam a partir da problematização do processo de trabalho. E 

considera que as necessidades de formação e desenvolvimento dos trabalhadores sejam 

pautadas pelas necessidades de saúde das pessoas e populações. Os processos de EPS têm 

como objetivo a transformação das práticas profissionais e da própria organização do trabalho 

(BRASIL, 2009). O QUADRO 1 apresenta o resumo das fases da coleta de dados. 

 

Quadro 1 - Resumo das fases da coleta de dados: 2017 

ETAPAS INSTRUMENTOS OBJETIVOS 
1° Momento  Primeira fase: coleta dos dados a partir dos 

documentos do acervo da Comissão de Controle 
de Infecção Hospitalar. 
Segunda fase: tabulação dos dados em Excel e 
tratamento dos dados em estatística descritiva 
simples, a partir do instrumento Action Quality. 

Coletar as taxas de infecção hospitalar na 
instituição pesquisada, entre os anos de 
2015 e primeiro trimestre de 2018. 

2° Momento Oficina de educação permanente: apresentação 
de um quadro com as taxas de infecção, por 
meio de slides e impressos  

Apresentar os indicadores de processo da 
unidade pesquisada, contidos nos 
documentos da instituição, obtidos a partir 
das vigilâncias de processos, com vistas à 
reflexão sobre esses indicadores. 

3° Momento Oficina de educação permanente: uso de 
metodologias ativas - teoria da problematização: 
uso do Arco de Manguerez; 
Dinâmica utilizada: jogos dos sete erros. 

Analisar a prática dos trabalhadores a partir 
dos indicadores de processo.  

4° Momento Oficina de educação permanente: uso de 
metodologias ativas - teoria da problematização: 
uso do Arco de Manguerez; 
Dinâmica: técnica de Brainstorming. 

Analisar esses índices e discutir as 
possibilidades de melhorias nas ações.  

Fonte: da autora. 
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4 RESULTADOS  

Na estrutura organizacional institucional, a CCIH é considerada um órgão de 

assessoria à autoridade máxima da instituição e de execução das ações de prevenção e 

controle de infecção hospitalar. Esta é formada por membros executores e membros 

consultores responsáveis pelas atividades de prevenção e controle das IHs. 

Os membros executores são profissionais especializados em prevenção e controle de 

infecção hospitalar, sendo a da instituição pesquisada composta de dois infectologistas 

(especialistas), um enfermeiro (especialista) e um técnico de enfermagem. Os membros 

consultores são representantes de diversos setores do hospital, como Administração, 

Hotelaria, Enfermagem, Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Unidades Intensivas, Engenharia, 

Nutrição, Unidade Coronariana, Central de Material e Esterilização, Farmácia e Laboratório. 

Os membros executores reúnem-se mensalmente e nessas reuniões é elaborado e avaliado o 

programa anual de atividades. 

Em relação ao modelo de gestão adotado, embora não evidenciado, observou-se que 

há tendência a um modelo de gestão por resultados. As atividades são elaboradas, 

desenvolvidas, supervisionadas e gerenciadas. Os resultados são constantemente monitorados 

e analisados com o objetivo de discutir as ações preventivas e/ou corretivas adotadas e o 

planejamento das novas ações a serem adotadas.  

No que diz respeito às funções e atribuições exercidas pela comissão, essas são 

deliberadas pela autoridade máxima institucional representada pela direção geral e descritas 

no seu Regimento Interno próprio. A esse respeito, sobre os indicadores de processos 

utilizados pela instituição, destacam-se a vigilância epidemiológica, a microbiológica, a 

cirúrgica e a vigilância de processos. A vigilância epidemiológica possibilita a tomada de 

decisões corretas em tempo oportuno. E é possível depreender desta o levantamento e análise 

de indicadores referentes às infecções desenvolvidas na instituição. Na vigilância 

microbiológica são coletados e analisados os laudos microbiológicos das culturas realizadas 

nos pacientes (ex.: hemocultura, urinocultura, swabs nasal, etc.), de modo a identificar os 

microrganismos resistentes aos antibióticos que causam infecções/colonização.  

A vigilância epidemiológica de infecções relacionadas à assistência à saúde é a 

observação ativa, sistemática e contínua de sua ocorrência e de sua distribuição entre 

pacientes, hospitalizados ou não, e dos eventos e condições que afetam o risco de sua 

ocorrência, com vistas à execução oportuna das ações de prevenção e controle (BRASIL, 

1998). 
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A CCIH da instituição realiza atividades de vigilância epidemiológica em setores 

críticos (unidades intensivas de adulto, coronariana e pediátrica), com base na metodologia 

National Nosocomial Infection Surveillance System (NNISS), desenvolvida pelo Center for 

Disease Control and Prevention (CDC) americano e mundialmente utilizada; e, de unidades 

não críticas (demais leitos do hospital), a partir de estudos de prevalência de base 

mensal/trimestral.  

A abordagem sobre a atividade é conhecida como busca ativa, que se trata de uma 

vistoria leito a leito, tentando encontrar aqueles casos que podem ser caracterizados como 

infecção hospitalar. Dentro de um hospital, onde se encontram diversos tipos de pacientes 

com diferentes tipos de enfermidades, torna-se necessária uma busca ativa, para que possam 

ser notificados os casos e, assim, realizar-se um atendimento diferenciado nos casos 

encontrados (SANTANA et al., 2015).   

Outro indicador utilizado é a vigilância microbiológica realizada diariamente tendo 

como base todos os resultados do laboratório de microbiologia. São elaborados gráficos com a 

frequência dos microrganismos, geral e por setor, determinando-se o nível endêmico. Dessa 

forma, é monitorada e controlada a ocorrência de surtos de infecção hospitalar. Determina-se 

também o perfil de suscetibilidade dos microrganismos aos antimicrobianos, em todo o 

hospital e por setor. E esses perfis são utilizados para a composição da política de utilização 

de antimicrobianos da CCIH.  

Na vigilância cirúrgica, utiliza-se o componente cirúrgico do sistema de vigilância das 

infecções hospitalares National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) do CDC, Estados 

Unidos, na vigilância de infecção de sítio cirúrgico, no qual os pacientes devem ser 

acompanhados até o 30º dia do pós-operatório ou até três meses, se houver implante de 

prótese (ANVISA, 2017b). 

Na instituição pesquisada a vigilância das infecções do sítio cirúrgico se dá de maneira 

incipiente a partir da busca ativa dos casos por meio dos rounds clínicos, revisão dos dados 

microbiológicos, prontuários e egressos do ambulatório. Por serem um serviço incipiente, as 

taxas, até a fase final de coleta de dados, encontravam-se abertas, para serem finalizadas com 

a equipe multiprofissional, obedecendo aos critérios estabelecidos pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA, 2004). 

Ainda, de acordo com a ANVISA (2017a), as ações de vigilância cirúrgica 

possibilitam o cálculo e a análise de indicadores de resultado (prevalência e incidência de 

infecção de sítio cirúrgico - ISC), favorecendo a identificação de correlação entre as ações de 

prevenção executadas pela equipe multiprofissional e seu impacto sobre a ocorrência dessas 
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infecções. A vigilância epidemiológica das ISCs também favorece o diagnóstico precoce de 

surtos de infecção e a avaliação dos processos relacionados à prevenção. 

E, por último, o indicador de vigilância de processo, que consiste em um dos 

instrumentos para avaliação da execução do trabalho na promoção da segurança do paciente. 

É realizado nas unidades de forma garantir a qualidade assistencial, tendo sua importância no 

monitoramento das atividades realizadas pelas equipes. 

Neste, são avaliados processos referentes à assistência:  

 

a) Trato respiratório - cabeceira elevada (30-45º), troca de Heat and Moisture 

Exchangers (HME) 48 horas, higiene oral, fixação de cateter enteral/gástrico, 

equipamento de suporte ventilatório sem líquido de condensação e protegido;  

b) vascular - curativo em acesso vascular datado, limpo, seco e bem aderido, equipos e 

extensores datados, na validade e sem resíduo, conexões tampadas e sem resíduo de 

sangue; soluções identificadas;  

c) urinário - cateter vesical fixado adequadamente, coletor abaixo do nível do paciente e 

sem encostar no piso, descarte da diurese quando o coletor atingir 2/3 de sua 

capacidade; 

d) precauções - capotes datados, dentro da validade, capotes pendurados adequadamente, 

disponibilidade na beira do leito, almotolias tampadas e datadas. 

 

Conforme recomendado pela Portaria 2.616/98, a CCIH realiza busca ativa de coleta 

de dados para a vigilância epidemiológica das infecções hospitalares e monitora todas as 

alterações de comportamento epidemiológico. Os indicadores mais importantes a serem 

obtidos e analisados periodicamente no hospital e, especialmente, no serviço de UTI são:  

 

a) Taxa de infecção hospitalar, calculada tomando-se como numerador o número de 

episódios de infecção hospitalar no período considerado e como denominador o total 

de saídas (altas, óbitos e transferências) ou entradas no mesmo período;  

b) taxa de pacientes com infecção hospitalar calculada tomando-se como numerador o 

número de doentes que apresentaram infecção hospitalar no período considerado e 

como denominador o total de saídas (altas, óbitos e transferências) ou entradas no 

período;  

c) distribuição percentual das IHs por localização topográfica no paciente, calculada 

tendo-se como numerador o número de episódios de infecção hospitalar em cada 
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topografia no período considerado e como denominador o número total de episódios 

de infecção hospitalar ocorridos no período; 

d) taxa de infecções hospitalares por procedimento, calculada tendo-se como numerador 

o número de pacientes submetidos a um procedimento de risco e que desenvolveram 

IH e como denominador o total de pacientes submetidos a esse tipo de procedimento.  

 

A seguir as taxas da unidade pesquisada. 

 

4.1 Apresentação das taxas de infecção e dos índices dos processos operacionais 

A CCIH faz uso das recomendações da ANVISA, sendo realizada a vigilância ativa 

das IRAS na unidade de terapia intensiva. São realizadas rondas (terças-feiras) nas unidades, 

para discussão do uso racional de antimicrobiano e também o fechamento das infecções. 

Outro método é a notificação pela equipe médica da instituição dos seus respectivos setores 

de atuação. As taxas institucionais encontradas foram: densidade de incidência de pneumonia 

associada à ventilação mecânica; densidade de incidência de infecção de trato urinário 

associado a cateter vesical de demora; densidade de incidência de infecção primária de 

corrente sanguínea associada a cateter venoso central e adequação dos processos. 

No tocante aos Critérios Nacionais de Infecções do Trato Respiratório, publicado em 

2009 pela ANVISA, vários debates têm ocorrido entre os controladores de infecção em 

relação aos critérios utilizados para o diagnóstico epidemiológico da pneumonia associada à 

ventilação mecânica (PAV). Isso se deve ao fato de que não há ainda um padrão-ouro para 

diagnóstico dessa infecção, uma vez que a maioria das definições utilizadas não possui 

sensibilidade e especificidade suficientes para o estabelecimento do diagnóstico. Esse fato 

assumiu mais importância nos últimos anos em virtude da discussão acerca do impacto da 

implementação das medidas de prevenção específicas para essa infecção e a possibilidade de 

manutenção de taxa zero para PAV (ANVISA, 2017a). 

A PAV é definida, de acordo com os critérios estabelecidos pela Anvisa (2017a), 

como a pneumonia em paciente em uso ventilação mecânica (VM) por período de mais de 

dois dias de calendário (sendo que o D1 é o dia de início da VM) e que na data da infecção o 

paciente estava em VM ou o ventilador mecânico havia sido removido no dia anterior. O 

ventilador mecânico é definido como: o dispositivo utilizado para auxiliar ou controlar a 

respiração de forma continua, inclusive no período de desmame, por meio de traqueostomia 

ou intubação endotraqueal. Dispositivos utilizados para expansão pulmonar não são 
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considerados ventiladores (ex.: pressão positiva contínua em vias aéreas – Continuou Positive 

Airway Pressure – CPAP), exceto se utilizados na traqueostomia ou pela cânula endotraqueal. 

Dessa forma, o indicador utilizado para a vigilância da PAV pela instituição é a 

densidade de incidência de PAV. Para fins de monitoramento do serviço interno e 

apresentação dos indicadores aos profissionais envolvidos, os dados para o cálculo desses 

indicadores são compilados periodicamente. A densidade de incidência de PAV deve ser 

calculada utilizando-se: 

 

DI de PAV: Nº de casos novos de PAV no período de vigilância 
                      __________________________________________ X 1000 
                      Nº de pacientes em VM - dia no período de vigilância 
 

DI – Densidade de incidência  

PAV – Pneumonia associada à ventilação mecânica  

VM – Ventilação mecânica 

 

O dados dos GRÁF. 1 e 2 mostram a densidade de incidência de PAV,  casos por 

1.000 dias de uso de ventilador em UTI adulto, entre os anos de 2015, 2016, 2017 e primeiro 

trimestre de 2018. 

 

Gráfico 1 - Densidade de incidência anual de PAV/1.000 VM - dia X taxa de utilização de 

VM - 2015-2017 

 
                             Fonte: CCIH do hospital pesquisado, Rio de Janeiro, 2018. 
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Gráfico 2 - Densidade de incidência anual de PAV/1.000VM - dia X taxa de utilização de VM 

– 1° trimestre de 2018 

 
                             Fonte: CCIH do hospital pesquisado, Rio de Jnaeiro, 2018. 

 

A infecção do trato urinário (ITU) é uma das causas prevalentes das IRAS de grande 

potencial preventivo, visto que a maioria está relacionada à cateterização vesical. O 

diagnóstico clínico precoce associado aos exames complementares (qualitativo e quantitativo 

de urina e urocultura) fornece evidências para uma adequada terapêutica (ANVISA, 2017a).   

As ITUs relacionadas à assistência à saúde são definidas como qualquer infecção do 

trato urinário relacionada a procedimento urológico, podendo ser associada ou não ao uso de 

cateter vesical de demora. A ITU relacionada à assistência à saúde associada a cateter vesical 

é definida como qualquer infecção sintomática de trato urinário em paciente em uso de cateter 

vesical de demora (CVD) instalado por período superior a dois dias-calendário (sendo D1 o 

dia da instalação do cateter) e que na data da infecção o paciente estava com o cateter 

instalado ou este havia sido removido no dia anterior (ANVISA, 2017a). 

O indicador usado para a vigilância de ITU associada ao uso de cateter vesical de 

demora é a DI. A DI estima a taxa de infecção entre o total de dias em que os pacientes 

estiveram sob o risco de adquirir a infecção, ou seja, com o dispositivo invasivo cateter 

vesical de demora. É calculada da seguinte forma:  

 

a) Numerador: nº de Infecções do Trato Urinário associadas ao uso do cateter vesical de 

demora identificadas no período de vigilância;  

b) Denominador: nº de pacientes com cateter vesical de demora no período de vigilância; 

c) Cateter vesical de demora-dia: soma do número total de pacientes com cateter vesical 

de demora por dia na UTI no período de vigilância;  
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d) Paciente-dia: soma do número total de pacientes por dia na UTI no período de 

vigilância (ANVISA, 2017a). 

 

O dados dos GRAF. 3 e 4 mostram, respectivamente, a  DI anual de ITU associada a 

CVD/1.000CVD-dia X taxa de utilização de CVD, entre os anos de 2015, 2016, 2017 e 

primeiro trimestre de 2018. 

 

Gráfico 3 - Densidade de incidência anual de ITU associada a CVD/1.000CVD-dia X taxa de 

utilização de CVD 

 
                             Fonte: CCIH do hospital pesquisado, Rio de Janeiro, 2018. 

 

Gráfico 4 - Densidade de incidência anual de ITU associada a CVD/1.000CVD-dia X taxa de 

utilização de CVD – 1° trimestre de 2018 

 
                               Fonte: CCIH do hospital pesquisado, Rio de Janeiro, 2018 
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No tocante às infecções da corrente sanguínea (ICS) associadas a cateteres centrais, 

estas estão relacionadas a importantes desfechos desfavoráveis em saúde. Nos EUA a 

mortalidade atribuível a essa síndrome varia bastante conforme os estudos, mas em geral 

ultrapassa os 10%, podendo chegar a 25% em alguns pacientes de alto risco. A ICS ocorre 

quando o microrganismo presente no local de inserção atinge a corrente sanguínea e provoca 

infecção com grave comprometimento clínico, podendo resultar em septicemia (ANVISA, 

2017a; NASCIMENTO et al, 2015). 

 O indicador nacional que deve ser notificado é o conhecido como infecção primária 

de corrente sanguínea (IPCS). Duas modalidades distintas de IPCS deveriam ser notificadas: a 

IPCS laboratorialmente confirmada (IPCSL), quando a presença de microrganismos em 

hemocultura se faz sempre necessária, e a IPCS com confirmação clínica (IPCSC), que 

substituía o isolamento de microrganismos no sangue por marcadores clínicos substitutos.  

No entanto, devido à subjetividade do critério IPCSC e à necessidade de se adaptar às 

novas recomendações internacionais, a ANVISA, em 2017, após consultar representativo 

número de especialistas no território nacional, passou a exigir somente a notificação das 

IPCSLs para pacientes acima de 28 dias (fora do período neonatal).  

O documento “Critérios Diagnósticos de Infecções Relacionadas à Assistência à 

Saúde” da ANVISA (2017a) atualiza os critérios diagnósticos para notificação das IPCSLs e 

introduz o conceito de IPCSL confirmada associada a dano de barreira mucosa (mucosite 

associada a algumas modalidades de quimioterapia ou à ocorrência de doença do enxerto 

contra o hospedeiro - DECH - pode facilitar a translocação bacteriana, causando a ICS). Traz 

ainda algumas notas referentes a boas práticas pré-analíticas em hemoculturas.  

Embora esse desfecho tenha de ser incluído nas taxas de IPCS laboratorialmente 

confirmadas, a ANVISA (2017a) recomenda que as instituições também realizem sua 

vigilância separadamente, para avaliação interna da fração das IPCS que poderiam ser 

realmente prevenidas com medidas destinadas à promoção de boas práticas nos cuidados com 

os dispositivos vasculares. Incluiu-se também uma distinção entre o evento de notificação 

compulsória IPCS (diagnóstico epidemiológico, equivalente à Central Line Associated 

Bloodstream Infection - CLABSI - no National Healthcare Safety Network/ NHSN/ CDC) e o 

diagnóstico de infecção de corrente sanguínea relacionada a cateter (diagnóstico clínico). 

A IPCS associada a cateter central é definida pela Anvisa como: 

 

 



55 

 

Infecção da corrente sanguínea em pacientes em uso de cateter central por um 
período maior que dois dias de calendário (sendo o D1 o dia de instalação do 
dispositivo) e que na data da infecção o paciente estava em uso do dispositivo ou 
este foi removido no dia anterior. Entende-se por cateter central aquele utilizado 
para infusão, coleta de amostra sanguínea ou monitoramento hemodinâmico, cuja 
terminação está posicionada próxima ao coração ou em um grande vaso. São 
considerados grandes vasos: aorta, artéria pulmonar, veias cavas, veias 
braquicefálicas, veias jugulares internas, veias subclávias, veias ilíacas externa e 
comum, veias femorais e, em neonatos, cateter umbilical venoso ou arterial 
(ANVISA, 2017a, p. 51). 

 

Os indicadores são calculados com numerador: corresponde ao número absoluto de 

IPCS identificadas no mês selecionado para a vigilância; denominador paciente com cateter 

central: unidade de medida que representa a intensidade da exposição dos pacientes aos 

cateteres centrais. Esse número é obtido por meio da soma de pacientes em uso de cateteres 

centrais, a cada dia, no mês, selecionado para a vigilância (ANVISA, 2017a). 

Quando o paciente tiver mais de um cateter central, este deverá ser contado apenas 

uma vez, por dia de permanência na unidade. Paciente-dia: unidade de medida que representa 

a assistência prestada a um paciente internado durante um dia hospitalar. O número de 

pacientes-dia de um serviço em determinado período de tempo é definido pela soma do total 

de pacientes a cada dia de permanência em determinada unidade (ANVISA, 2017a). 

Os GRÁF. 5 e 6 apresentam DI de IPCS associada a cateter venoso central 

(CVC)/1.000 CVC-dia X taxa de utilização CVC, entre os anos de 2015, 2016, 2017 e 

primeiro trimestre de 2018, respectivamente. 

 

Gráfico 5 - Densidade de incidência anual de IPCS associada a CVC/1.000 CVC-dia X taxa 

de utilização CVC 

 
                             Fonte: CCIH do hospital pesquisado, Rio de Janeiro, 2018. 
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Gráfico 6 - Densidade de incidência anual de IPCS associada a CVC/1.000 CVC-dia X taxa 

de utilização CVC – 1° trimestre do 2018 

 
                             Fonte: CCIH do hospital pesquisado, Rio de Janeiro, 2018. 

 

Quanto à vigilância de processos na unidade, foram avaliados processos referentes à 

assistência:  

 

a) Trato respiratório - cabeceira elevada (30-45º), troca de HME (48 horas), higiene oral, 

fixação de cateter enteral/gástrico, equipamento de suporte ventilatório sem líquido de 

condensação e protegido;  

b) Vascular - curativo em acesso vascular datado, limpo, seco e bem aderido, equipos e 

extensores datados, na validade e sem resíduo, conexões tampadas e sem resíduo de 

sangue;  

c) Soluções identificadas; urinário - cateter vesical fixado adequadamente, coletor abaixo 

do nível do paciente e sem encostar no piso, descarte da diurese quando o coletor 

atingir 2/3 de sua capacidade;  

d) Precauções - capotes datados, dentro da validade, capotes pendurados adequadamente, 

disponibilidade na beira do leito e almotolias tampadas e datadas. 

 

Os GRÁF. 7, 8, 9 e 10 apresentam a média das adequações entre os anos de 2015, 

2016, 2017 e primeiro trimestre de 2018. 
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Gráfico 7 - Média de adequações dos processos, 2018 

 
                          Fonte: CCIH do hospital pesquisado, Rio de Janeiro, 2018. 

 

Gráfico 8 - Média de adequações dos processos, 2017 

 
                          Fonte: CCIH do hospital pesquisado, Rio de Janeiro, 2018. 

 

Gráfico 9 - Média de adequações dos processos, 2016 

 
                          Fonte: CCIH do hospital pesquisado, Rio de Janeiro, 2018. 
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Gráfico 10 - Média de adequações dos processos, 2015 

 
                            Fonte: CCIH do hospital pesquisado, Rio de Janeiro, 2018. 
 

4.2 Descrição das oficinas de educação permanente 

Segundo a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (BRASIL, 2007), a 

educação permanente para o SUS pode der compreendida como a aprendizagem no trabalho, 

em que o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho, 

baseando-se na aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as práticas 

profissionais. 

No presente estudo, no desenvolvimento das oficinas foram utilizadas metodologias 

ativas, nas quais os participantes foram conduzidos a observar criticamente a realidade 

vivenciada e a levantar os pontos positivos e negativos, discutindo-os, construindo de forma 

coletiva soluções hipotéticas e a aplicação destas à realidade.   

As oficinas ocorreram no período de janeiro a fevereiro de 2018. Dos 12 sujeitos que 

participaram da pesquisa, 44,4% pertenciam ao sexo masculino e 66,6% ao sexo feminino. 

Em relação à faixa etária dos participantes, 66,6% possuíam entre 30 e 50 anos e 44,4% mais 

de 50 anos. Quanto à ocupação, 44,4% dos sujeitos foram enfermeiros e 66,6% técnicos de 

enfermagem. No que diz respeito ao tempo de trabalho na instituição, 16,6% de um a cinco 

anos, 33,3% de seis a 10 anos e 50 % mais de 10 anos. 

Pode-se constatar uma variação quanto à idade dos participantes e ao tempo de serviço 

na unidade. Esse fato se deve provavelmente à admissão de novos profissionais no último 

concurso na instituição há aproximadamente quatro anos. Ressalta-se aqui o predomínio do 

gênero feminino, pois como a maioria dos profissionais pertencia ao serviço de enfermagem, 

cuja profissão é predominantemente feminina, a diferença entre os gêneros ficou mais 

acentuada.  
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Em relação à idade, destacam-se os que possuem entre 30 e 50 anos: tais informações 

são relevantes tendo em vista as características do atendimento hospitalar em terapia 

intensiva, que exige raciocínio clínico para a tomada de decisão diante das emergências e 

complicações; capacidade psíquica para lidar com situações de estresse, como a experiência 

no lidar com os pacientes terminais; capacidade de trabalhar em equipe; e habilidade em 

executar rápidas e múltiplas intervenções. A idade avançada também demonstra que é um 

setor cujas atribuições não estão ligadas à capacidade física dos participantes, e sim à 

habilidade. 

Ressalta-se que no início de todas as oficinas os participantes eram dispostos em 

círculo. A EPS fundamenta-se na aprendizagem significativa e organizacional e na 

participação ativa dos atores (equipes de saúde e gestores) na problematização das práticas, 

com a intenção de revisá-las e introduzir mudanças que visem à solução efetiva dos 

problemas oriundos do cotidiano do trabalho (RANGEL, 2014). 

 

4.2.1 1ª oficina de educação permanente em saúde (data: 26/01/2018) 

 

A pesquisadora chegou mais cedo na unidade, preparou a mesa do café da manhã e, 

iniciou o grupo na secretaria, onde eram realizadas as oito passagens de plantão. Foi 

solicitado que todos lessem e assinassem o Termo de consentimento Livre e Esclarecido caso 

concordassem em participar. A pesquisadora aproveitou para dizer que a atividade poderia ser 

realizada tomando o café da manhã, o que causou risos ao redor da mesa. E assim foi feito. 

Foi explicado, por meio de 10 impressos, o que era a educação permanente em saúde e 

apresentados aos participantes os índices de infecção da respectiva unidade. Explanou-se, 

ainda, sobre o significado de cada item e sua correspondência com os processos assistenciais 

relacionados ao cuidado em saúde.  

A seguir, foram distribuídos para os participantes impressos contendo gráficos que 

representavam os indicadores de processo das vigilâncias de processos do setor no qual 

atuavam, para que se aproximassem da realidade. Compareceram 12 pessoas da equipe, entre 

diurnos e noturnos, todos da equipe de enfermagem, entre enfermeiros, técnicos e auxiliares 

de enfermagem.  

 As taxas e os indicadores apresentados foram impressos em folhas brancas tamanho 

A4 plastificadas para que pudessem ser usadas mais vezes. Ao final da oficina, a pesquisadora 

ofereceu café da manhã aos participantes, o que contribuiu para a formação inicial de vínculo 
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de amizade e entrosamento entre eles, constituindo-se em um momento para conversarem 

descontraidamente sobre diversos assuntos. 

Após a observação inicial desses dados, os profissionais foram convidados a analisar 

esses indicadores no contexto da qualidade do cuidado assistencial na unidade e deu-se início 

a uma primeira reflexão acerca do processo de trabalho no que concerne à prevenção e ao 

controle das infecções hospitalares. 

O grupo durou 51 minutos. 

 

4.2.2 2ª oficina de educação permanente em saúde (data: 30/01/2018) 

 

Na segunda oficina, a pesquisadora chegou mais cedo na unidade; preparou a mesa do 

café da manhã e iniciou o grupo na secretaria, onde eram realizadas as seis passagens de 

plantão. Deu-se continuidade à conversa sobre a importância de se dedicar um olhar crítico 

sobre a realidade laboral na qual se está inserido. Foi proposta ao grupo a dinâmica do “jogo 

dos sete erros” e distribuídos para o grupo impressos plastificados de figuras (APÊNDICE D 

e ANEXO C), que recriavam cenários que se aproximavam da realidade da unidade estudada 

nas quais os “erros” - relacionados às medidas de prevenção e controle das infecções 

hospitalares - deveriam ser sinalizados com canetas coloridas. E, assim, os participantes eram 

chamados a refletir sobre seu cotidiano de trabalho e a desenvolver um olhar crítico sobre 

este.  

Nesse momento, os sujeitos passaram a assumir suas ações num processo de reflexão 

da própria prática, discutindo-se sobre o processo de trabalho tanto na esfera pessoal quanto 

na esfera coletiva no cenário da prevenção e controle da infecção hospitalar. 

Estimular o profissional a conhecer o processo de trabalho no qual está inserido, suas 

interações e pontos críticos, vislumbrando além da produção propriamente dita, pode 

favorecer que este se aproprie do conhecimento necessário à formação do pensamento crítico, 

alicerçando a construção de novas interfaces e otimização do uso da força de trabalho, 

caracterizando a aplicabilidade da metodologia da problematização (RANGEL, 2014). 

 

Seguem-se as etapas da dinâmica. 

a) Explanação sobre a dinâmica proposta e a divisão dos participantes em três grupos 

com quatro componentes cada; 

b) distribuição de um desenho para cada grupo, confeccionado e impresso em folha A4 

contendo uma figura que se assemelhasse ao cenário laboral dos participantes e 
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distribuição de canetas coloridas e folhas de rascunho para fazer marcações e 

anotações;  

c) foi dado aos grupos o tempo de 10 minutos para discutirem sobre as figuras e fazerem 

os apontamentos pertinentes à situação contida nos desenhos; 

d) ao término do tempo determinado, cada grupo apresentou seu desenho aos demais 

participantes, mencionando o que foi verificado como erro na prevenção e controle das 

infecções hospitalares e o porquê deles. Os demais participantes que não estavam 

apresentando também eram estimulados a opinar sobre a figura do grupo apresentador, 

dando início a uma discussão sobre a prática realizada. 

 

O grupo durou 62 minutos. 

 

4.2.3 3ª oficina de educação permanente em saúde (data: 03/02/2018) 

 

Na terceira oficina, a pesquisadora chegou mais cedo na unidade, preparou a mesa do 

café da manhã e iniciou o grupo na secretaria, onde eram realizadas as oito passagens de 

plantão. A pesquisadora se apoderou de apontamentos da oficina anterior, pulverizado durante 

a apresentação. A ideia foi partilhar as experiências relatadas, possibilitando confluência com 

a realidade e, com isso, mais aproximação coletiva dos problemas e soluções a serem 

construídos. 

Os participantes foram convidados a analisar os índices de infecção hospitalar do setor 

com vistas à discussão das possibilidades de melhoria das ações. Dando início às discussões, 

foi sugerida aos participantes a dinâmica com base na técnica de brainstorming “oposto”, na 

qual cada membro deveria escrever o poderia piorar as taxas apresentados anteriormente; e 

em seguida essas ideias foram analisadas de maneira inversa, trazendo à tona soluções 

práticas e contribuições para o fortalecimento das ações com vistas a melhorar os índices 

anteriormente apresentados.  

Essa técnica do brainstorming “oposto” é normalmente aplicada quando o problema 

requer um novo conceito ou soluções alternativas dentro de uma área de conhecimento e pode 

ser aplicada mesmo quando o tempo disponível for limitado. Não requer conhecimento 

prévio, nem mesmo conhecimento aprofundado sobre o problema (KING; SCHLICKSUPP, 

1999). 

Esse momento de problematização e aproximação com a realidade vivenciada 

propiciou aos participantes externar questões como falta de recursos humanos, inconstância 
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de recursos materiais à disposição e a demora dos resultados laboratoriais como agentes 

dificultadores na adesão às medidas de prevenção e controle das IHs.  

E como agentes facilitadores emergiram a divulgação mensal das taxas do setor, a 

realização de treinamentos dos protocolos institucionais com mais frequência e de forma mais 

dinâmica e dentro do horário e de locais de trabalho das equipes. 

Depois de breve explanação sobre a dinâmica e a concordância dos membros do 

grupo, novamente foram apresentadas as taxas de infecção hospitalar da unidade para que os 

sujeitos se recordassem e interagissem melhor com a proposta. A seguir, a pesquisadora 

distribuiu papéis e canetas aos participantes para que eles pudessem registrar os aspectos 

negativos identificados que poderiam agravar a adesão às medidas de prevenção e controle 

das infecções hospitalares. Após a identificação e discussão desses aspectos, os participantes 

foram convidados a sugerir por escrito como modificar ou impedir que essas ações 

ocorressem. Essas etapas da dinâmica são descritas a seguir. 

 

a) Explanação sobre a dinâmica proposta e os objetivos a serem alcançados com o 

processo educativo; 

b) distribuição do material a ser utilizado pelos participantes: papéis recortados em 

formato de mãos, gotas d’água e sabonetes líquidos; e canetas coloridas para as 

anotações pertinentes; 

c) tempo aos participantes para que escrevessem nos papéis distribuídos quais aspectos 

poderiam dificultar a adesão às medidas de prevenção e controle das infecções 

hospitalares; 

d) tempo para discussão das respostas indicadas nos papéis pelo grupo. Cada participante 

foi estimulado a explanar sobre os seus apontamentos para o grupo; 

e) nova distribuição ao grupo de papéis em branco e sugestão, com base nas respostas 

anteriores, dos aspectos que poderiam modificar ou impedir que essas ações 

ocorressem; 

f) tempo para discussão final das respostas mencionadas pelos participantes e montagem 

do quadro contendo os aspectos dificultadores e facilitadores na adesão às medidas de 

prevenção e controle das infecções hospitalares. 

 

O QUADRO 2 traz os aspectos dificultadores e facilitadores no que diz respeito à 

adesão às medidas de prevenção e controle das infecções hospitalares identificadas pelos 

participantes e evidenciadas no decorrer do desenvolvimento das oficinas.  
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A partir dos apontamentos dos participantes emergiram a escassez e descontinuidade 

dos recursos materiais e humanos e desmotivação da equipe de enfermagem como principais 

dificultadores. Destacaram-se como aspectos facilitadores o provimento de recursos materiais 

de qualidade e treinamento dos profissionais acerca dos procedimentos operacionais padrão 

da comissão de controle e prevenção das infecções hospitalares. 

Ao término dessa terceira e última oficina de educação permanente, a pesquisadora 

ofereceu café da manhã aos participantes, aproveitou o momento de descontração também 

para agradecer-lhes, a começar pelo enfermeiro coordenador da UTI, pelo apoio e por ceder o 

espaço para a realização dos encontros. E a todos os participantes pela colaboração e 

envolvimento no decorrer das oficinas. O grupo durou 1 hora e 10 minutos. 

 

Quadro 2 - Aspectos dificultadores e facilitadores, 2018 

 DIFICULTADORES FACILIDADORES 
P1 Descontinuidade da enfermagem; falta de luvas; falta de 

clorexidina, demora de troca de acesso profundo e sonda 
vesical; falta de antibiótico. 

Uma equipe de enfermagem que dê 
continuidade ao trabalho; recursos 
humanos; mais treinamentos sobre as 
técnicas e protocolos. 

P2 Falta de material e equipe profissional. Mais materiais e de boa qualidade. 
P3 Falta de micropore e materiais de péssima qualidade, como 

as luvas que rasgam com facilidade 
Mais recursos materiais. Treinamentos 
no setor. 

P4 Cada profissional precisa se conscientizar, muitas vezes eu 
me deparo com equipos vencidos mesmo tendo material. 
Não basta só os enfermeiros da CCIH. Os enfermeiros de 
cada setor de UTI têm que manter a vigilância quanto a isso. 

Mais recursos materiais, treinamentos da 
CCIH no setor; conscientização dos 
profissionais. 

P5 Mais equipos de álcool gel, treinamento da equipe referente 
à manutenção de cateter central; falta o profissional da saúde 
ter empatia e compaixão com os pacientes. 

Mais empatia e compaixão do 
profissional da saúde com os pacientes; 
recursos materiais de boa qualidade. 

P6 Faltam capotes descartáveis para os pacientes em precaução 
de contato, falta de álcool gel e equipos. 

Mais materiais bons e treinamentos das 
rotinas. 

P7 Falta de recursos materiais e recursos humanos, a equipe é 
reduzida. 

Treinamento dos profissionais de 
enfermagem e mais profissionais na 
equipe na equipe. 

P8 Alguns profissionais de enfermagem não sabem a técnica 
para dar banho no leito e acabam molhando os curativos de 
via profunda. 

Treinamento da equipe sobre a técnica 
referente ao banho e à troca dos 
materiais. 

P9 Descontinuidade de alguns materiais como álcool gel, 
capotes, esparadrapo, gaze, etc. 

Continuidade dos recursos materiais e 
manutenção das camas dos pacientes; 
troca dos colchões. 

P10 Falta de manutenção, sabão para lavagem das mãos, papel 
para secar as mãos, luvas de péssima qualidade; equipe sem 
estímulo; falta o básico para se trabalhar. 

Manutenção dos equipamentos como 
cama e suportes, continuidade dos 
materiais. Motivação da equipe. 

P11 Cobram de nós, mas falta sabão para lavar as mãos. Ter mais álcool gel à disposição. 
P12 Não tem manguito de PNI, fraldas, micropore, capotes, 

luvas, álcool gel, água para bebermos. 
Mais recursos materiais.  

Fonte: da autora, 2018. 
 
 

Nesse sentido, a realização das oficinas foi positiva ao promover um espaço favorável 

ao diálogo e ao contribuir para que os profissionais participantes refletissem e 
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compreendessem sua importância na tomada decisão nas medidas de prevenção e controle das 

infecções.  

Segundo Cuzatis (2013), a educação permanente baseia-se em problemas enfrentados 

na realidade, considerando os conhecimentos e as experiências que as pessoas já têm. Propõe 

que os processos de educação dos profissionais de saúde se façam a partir da problematização 

do processo de trabalho. E considera que as necessidades de formação e desenvolvimento dos 

trabalhadores sejam pautadas pelas necessidades de saúde das pessoas, visando sempre ao 

bem-estar da população em geral.  

Assim, sendo a educação permanente para o SUS compreendida como aprendizagem 

no trabalho, em que o aprender e ensinar se incorporam ao cotidiano das organizações e ao 

exercício profissional, entende-se que a concretização da proposta se dá no contínuo 

educação-trabalho educação, demandando espaço para reflexão e debate, abertura para 

incorporação dos problemas reais ao sistema de formação, materiais didáticos apropriados, 

competência didático-pedagógica específica, clima de ensino-aprendizagem democrático, 

oportunidade para discussão, leitura e debates, entre outros fatores (BRASIL, 2009).  
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Como já visto, a CCIH é um órgão de assessoria à autoridade máxima da organização, 

responsável pelo fornecimento de informação e auxílio à tomada de decisão e de execução das 

ações de controle da IH, possuindo caráter deliberativo. No entanto, é imprescindível o apoio 

político da administração para que a CCIH obtenha êxito no seu trabalho, a partir do 

fornecimento de condições mínimas essenciais para o seu funcionamento e desenvolvimento, 

como estrutura física, privacidade e recursos materiais e humanos. 

Entre as disposições do Programa de Controle de Infecção Hospitalar destaca-se a 

importância da prática de educação como um dos fatores que contribuem para a prevenção e 

controle das infecções hospitalares. Ressalta-se, ainda, o papel das comissões e serviços de 

controle de infecção hospitalar na implementação dessas práticas educativas e na elaboração 

de normas, protocolos e discussão de casos clínicos.  

Neste estudo verificou-se que a CCIH da instituição pesquisada faz uso de 

treinamentos dos protocolos operacionais padronizados e ações pontuais, como nos casos de 

surto por algum microrganismo multirresistente. Conforme o que é recomendado pela Portaria 

2.616/98 no item que trata das competências da CCIH, destaca-se a capacitação do quadro de 

funcionários e profissionais da instituição, no que diz respeito à prevenção e controle das 

infecções hospitalares. No entanto, a educação em saúde corrente é baseada apenas na prática 

de uma educação modeladora, em que são passadas para os indivíduos informações 

prescritivas sem levar em consideração suas experiências. 

Observou-se que as taxas institucionais de infecção de pneumonia associada à 

ventilação mecânica mantiveram-se em torno de 17 episódios por 1000 diárias de utilização 

entre 2015 e 2016, ocorrendo uma queda para 7 episódios em 2017 já em 2018 saltou para 

26,5 no primeiro trimestre; com relação a infecção urinária associada a cateter vesical de 

demora as taxas mantiveram-se em 4,57 episódios por 1000 diárias entre 2015 e 2017, no 

primeiro trimestre do 2018 foi de 6,0; e as taxa infecção primária de corrente sanguínea 

associada a cateter central laboratorialmente confirmada mantiveram-se em aproximadamente 

6,5 episódios nos anos de 2015 e 2016 e, ocorrendo um aumento em 2017 para 7,41 episódios 

e 12 no primeiro trimestre de 2018. 

Quando comparados antes e após a intervenção das oficinas de educação permanente, 

observou-se um aumento nas taxas de pneumonia associada à ventilação mecânica infecção 

primária de corrente sanguínea e de infecção de trato urinário.  

No que se refere aos índices de adequações dos processos, apurou-se que a taxa adesão 

aos processos (trato respiratório, vascular, urinário e precauções, no geral) manteve-se em 
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torno dos 60% no primeiro trimestre de 2018 em todos os itens relacionados, ocorrendo queda 

quando comparado aos anos anteriores. Esses dados são alarmantes e indicam a não 

realização, por parte dos profissionais, dos procedimentos e medidas que previnem e 

controlam as infecções hospitalares, assim como a disseminação de microrganismos 

multirresistentes no ambiente hospitalar.  

Ainda, relacionado às taxas de adequação, no que diz respeito ao trato respiratório, a 

média de adequações, em 2018, foi de 70% em janeiro e fevereiro e aproximadamente 60% 

em março. Entre as medidas de prevenção de PAV, nas taxas de adequação destacam-se 

higiene oral, cabeceira elevada, a manutenção do circuito ventilatório livre de líquidos e a 

troca do filtro, estes recomendados pela literatura e pelas diretrizes nacionais e internacionais. 

 A PAV é geralmente de origem aspirativa, sendo a principal fonte as secreções das 

vias aéreas superiores, vindo a ocasionar uma resposta inflamatória do hospedeiro 

(ALMEIDA et al., 2015; ANVISA, 2017a). Dessa forma, a manutenção da cabeceira elevada 

a 30–45º é uma medida relativamente simples e não demanda custos adicionais, sendo uma 

das principais recomendações para evitar broncoaspiração (ALMEIDA et al., 2015; ANVISA, 

2017a). 

Outra importante medida na prevenção da PAV é a higienização adequada da cavidade 

oral do paciente em VM, pois nesses casos há diminuição da produção de saliva e 

impossibilidade de mastigação, o que favorece o aparecimento de biofilme dental, sendo um 

importante reservatório para patógenos (ALMEIDA et al, 2015; ANVISA, 2017b).  

Em relação ao trato urinário, as taxas de adesão em janeiro e fevereiro apresentaram 

70% de adequação e em março de 60% os itens verificados foram: cateter vesical fixado 

adequadamente, coletor abaixo do nível do paciente e sem encostar no piso e descarte da 

diurese quando o coletor atingia 2/3 de sua capacidade. Nas infecções associadas a cuidados 

de saúde, a infecção do trato urinário associada ao cateterismo esteve relacionada, na maioria 

dos casos, à técnica utilizada sem indicações apropriadas e ao prolongando do seu uso 

desnecessário. Salienta-se que, comparada com outras infecções associadas a cuidados de 

saúde, a ITU apresenta baixa morbimortalidade. No entanto, quando associada ao cateterismo 

é a principal causa de infecções da corrente sanguínea nosocomiais secundárias (ANDRADE; 

FERNANDES, 2016). 

No que se refere ao trato vascular, as taxas foram de 60% em janeiro, 25% em 

fevereiro e 50% em março, o que representa baixa a adesão às medidas: curativo em acesso 

vascular datado, limpo, seco e bem aderido; equipos e extensores datados, na validade e sem 

resíduo; conexões tampadas e sem resíduo de sangue e soluções identificadas. 
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As adequações de precaução apresentaram taxas de conformidades em janeiro de 0%, 

fevereiro 10% e março 20%. Entre os diversos motivos mais frequentemente reconhecidos 

pelos profissionais da área da saúde para não aderirem às recomendações das precauções-

padrão (PP) destacaram-se pré-julgamento do estado presumido de infecção do paciente, 

sobrecarga de trabalho, inconveniência no uso de EPI, falta de habilidade, relato de 

desconhecimento, acessibilidade e a disponibilidade dos materiais/dispositivos, esquecimento 

e falta de tempo no trabalho (BOTTARO, 2016; SILVA; OLIVEIRA, 2017). 

Diante do exposto, verificou-se que as taxas de adequações dos processos foram as 

que mais apresentaram mudanças após a intervenção das oficinas de educação permanente, 

sendo observado aumento nas conformidades relacionadas ao trato vascular e Precaução e 

ligeira queda nas conformidades relacionadas aos tratos urinário e respiratório.  

Pode-se inferir que a queda nas taxas de adequação dos tratos urinários e respiratório 

pode estar relacionada à diminuição dos processos invasivos como CVD e a VM, assim como 

baixa taxa de ocupação de leito hospitalar por dia de internação. Cabe ressaltar que 

acessibilidade, disponibilidade e estrutura física inadequadas favorecem a baixa adesão a 

essas medidas.  

Nessa linha, podem-se citar como possíveis causas para a não adesão a esses medidas 

a falta de conhecimento dos profissionais envolvidos quanto ao risco da não realização dessa 

medidas, falta de conhecimento técnico para a realização desse ato, falta de capacitação em 

serviço, falta de sistematização da assistência de enfermagem e cuidados efetivos ou até a 

ausência de uma auditoria diária que cobre dos respectivos profissionais suas 

responsabilidades. 

A estrutura de materiais impede a execução das práticas dentro da técnica padronizada 

por falta de material (a famosa improvisação). A falta de material é uma velha conhecida, 

infelizmente, de todos os hospitais públicos brasileiros. A todo o momento a instituição vira 

notícia nos principais veículos de rádio e televisão devido à falta de insumos essenciais para o 

trabalho, levando não só à quebra de técnicas, prejudicando a segurança de paciente e 

profissionais, mas a diminuição e até a interrupção de serviços (como cirurgias e exames) e 

diminuição de leitos. 

Outra dificuldade mencionada pelos profissionais é a dificuldade de recursos 

humanos, ou seja, a sobrecarga dos funcionários à demanda da unidade, cujo 

comprometimento com a rotina dificulta a adesão às medidas de prevenção e controle das 

infecções. 
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A adesão significa consentimento, aprovação e participação de uma ideia. Manter 

atitude profissional adequada com estímulo e conhecimento técnico é aderir às medidas de 

prevenção e controle de infecção (SARDINHA et al., 2013). Entretanto, o comportamento 

encontrado entre os profissionais é diferente da significação da adesão. 

Diante do exposto, pode-se apreender que a educação aumenta o conhecimento, mas 

não necessariamente melhora a prática assistencial, não existindo associação direta de que a 

falta de conhecimento da equipe afeta o cumprimento das diretrizes. Assim, o conhecimento é 

diferente da prática real do cotidiano, pois as pessoas agem de acordo com suas intenções e 

percepções, inspiradas por atitudes em relação ao comportamento e normas subjetivas. 

Nesse sentido, educação permanente propõe a reestruturação dos serviços, com 

transformação do profissional em sujeito, colocando-o no centro do processo ensino-

aprendizado. No presente estudo, a intervenção educativa se deu por meio das oficinas de 

educação permanente, realizando atividades lúdicas, metodologias ativas, justificado pelo fato 

de que os treinamentos devem ser dinâmicos e voltados, principalmente, para a sensibilização 

do profissional, com foco em normas e atitudes e não apenas na transmissão de informações.  

Percebe-se que a educação permanente tem o objetivo de mudar as práticas dos 

serviços de saúde, por meio da educação dos profissionais, discussão de condições existentes 

e da necessidade de mudanças dessas possibilidades. 

Refere Sardinha et al. (2013, p 333), que a educação permanente constitui-se em uma 

das alternativas viáveis de mudanças no espaço de trabalho, em razão de cogitar formas 

diferenciadas de educar e aprender, a partir da qual se propõe transcender ao tecnicismo e às 

capacitações pontuais, instigando a participação ativa dos educandos no processo, assim como 

o desenvolvimento da capacidade crítica e criadora dos sujeitos. Isso porque se prospecta que 

a educação permanente busca transformar as práticas profissionais existentes com base nas 

respostas construídas a partir da reflexão de trabalhadores, estudantes e demais atores sociais. 

Nessa perspectiva, observou-se que realização das oficinas foi positiva ao contribuir 

para que os profissionais participantes ampliassem a compreensão sobre a importância de 

desenvolveram um olhar crítico sobre a sua prática laboral. Isso vai ao encontro do que 

preconiza Schön (2000), que propõe a reflexão-na-ação, definindo-a como o processo 

mediante o qual os profissionais aprendem a partir da análise e interpretação da sua própria 

atividade, visando aprimorar continuamente o seu desempenho.  

Verificou-se, ainda, que a flexibilidade nos horários para a realização das oficinas se 

mostrou importante, pois quando as programações educativas são desenvolvidas fora do 

horário de trabalho, torna-se mais difícil a participação dos funcionários. E quando ocorre 
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durante o horário e local de trabalho, existe mais adesão aos processos educativos. 

Evidenciou-se que não é preciso interromper as atividades do setor, mas encaixá-las de modo 

que seja possível e não atrapalhe a rotina, como foi realizado durante os grupos educativos.  

Salienta-se que o grau de satisfação de cada funcionário reflete a ênfase dada ao envolvimento 

e comprometimento com seu processo de trabalho.  

Assim sendo, a aprendizagem em serviço se alimenta da relação dialética entre esses 

pares de elementos com base em erros e problemas e se concentra na colaboração entre iguais. 

A situação de trabalho se torna, também, desde a ótica de aprendizagem, situação de 

exploração e de investigação (BRASIL, 2014). Devemos ser criativos quando o lema é 

educação, mais ainda quando é educação permanente em saúde: o mesmo deve ser levado a 

sério por gestores e administrativos, para que a política surta efeito na instituição.  

Quanto às limitações a este estudo, pode-se citar o seguimento prospectivo, devido às 

perdas, por férias e licenças saúde, durante as etapas da realização das oficinas de educação 

permanente. O curto período para realização do estudo foi impeditivo para analisar o seu 

impacto a longo prazo. 

O desenvolvimento de ações voltadas para a prevenção e controle das infecções 

hospitalares influencia na redução da morbidade e mortalidade dos pacientes, assim como na 

redução dos custos. Entretanto, tais ações necessitam ser  incorporadas no cotidiano de todos 

os trabalhadores da saúde, mais especificamente da equipe de enfermagem, por manterem 

uma relação constante e direta com os pacientes. 

Atualmente, a educação permanente deve ser considerada uma estratégia para a 

qualificação dos profissionais, incorporando o aprendizado à vida cotidiana das organizações 

e incentivando mudanças nas estratégias educativas, de modo a focar a prática como fonte do 

conhecimento e colocar o profissional a atuar ativamente nesse processo (CRUTIZS, 2013). 

Entendendo que a Enfermagem constitui uma profissão da saúde em que estão 

inseridos diversos fatores que podem interferir em seu processo de trabalho, tais como forte 

carga emocional e física, horários de trabalho atípicos, longas jornadas, insuficiência de 

funcionários, falta de autonomia e motivação, existe a necessidade de que essas ações 

educativas sejam uma realidade no cotidiano dessa categoria (SARDINHA et al., 2013). 

Para a consolidação do SUS, torna-se fundamental investir na formação e no 

desenvolvimento de seus trabalhadores, aqui considerados como agentes de mudanças. Na 

construção de conhecimentos, habilidades e atitudes, as ações educativas devem ser 

compreendidas para além do sentido clássico da aquisição de conhecimentos técnico 

científicos, como um processo de produção de sujeitos críticos e reflexivos, de transformação 
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da realidade e de criação de novas formas de gestão dos processos de trabalho (BRASIL, 

2015, p 9).  

Visto isso, ressalta-se a importância da EPS como uma ferramenta no processo de 

formação constante dos profissionais, incorporando o aprendizado à vida cotidiana das 

organizações e incentivando mudanças nas estratégias educativas, de modo a focar a prática 

como fonte do conhecimento e colocar o profissional a atuar ativamente nesse processo de 

trabalho no qual esta inserido. 

 

Figura 2 – Discussão dos grupos educativos: Arco de Maguerez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Fonte: da autora. 
 

Desde o início o grupo foi bastante receptivo às oficinas. Percebeu-se na primeira 

reunião, na apresentação da parte teórica e das taxas institucionais, certo cansaço por parte de 

alguns, por não ter sido um processo muito dinâmico. Mas finda essa parte, eles ficaram mais 

despertos. Paulo Freire (2015) opina, em relação ao formato de educação estilo transmissivo, 

Teorização: Explicado o que era educação permanente, o significado das taxas 
de infecção hospitalar da unidade e as ações da equipe de enfermagem na 

prevenção e controle de infecção hospitalar. 

Realidade: índices de adesão inadequados relacionados às medidas de prevenção 
e controle das infecções hospitalares. 

Pontos-chave: não adesão às 
medidas de prevenção e controle 

da IH, desconhecimento acerca das 
taxas de IH institucionais e das  

ações  preventivas recomendadas 

Hipótese: apresentação das taxas 
de IHs da unidade, atualização 
sobre as ações preventivas das 

IHs 

Problema: baixa taxa de adesão às 
medidas de prevenção e controle 

das IHs 

Prática: levantamento e discussão 
das ações facilitadoras daa adesão às 

medidas de prevenção das IHs a 
constar na elaboração dos bundles 
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que este é conhecido como “educação bancária”, em que o professor deposita o conhecimento 

em um aluno desprovido de seus próximos pensamentos. Como essa não era a proposta do 

grupo, essa parte introdutória durou cerca de 30 minutos, porém importantes para o 

entendimento da reunião.  

A EPS (2014) tem o ensino do tipo problematizador, de acordo com a realidade vivida 

dos participantes no seu ambiente de trabalho, para trazer melhorias na assistência e qualidade 

ao serviço. Teorização: explicado o que era educação continuada e permanente, apresentadas 

as taxas de infecção, seu significado para a instituição e as consequências para os pacientes, e 

as ações da equipe de enfermagem na prevenção e controle de infecção hospitalar. Pontos-

chave: não adesão às medidas de prevenção e controle da IH, desconhecimento acerca das 

taxas de IH institucionais. Hipóteses: apresentação das taxas de IHs da unidade, atualização 

sobre as ações preventivas das IHs. Problema: baixas taxas de adesão às medidas prevenção e 

controle das IHs. Prática: levantamento e discussão das ações facilitadoras à adesão das 

medidas de prevenção das IHs a constar na elaboração dos bundles. Realidade: baixos índices 

de adesão às medidas de prevenção e controle das infecções hospitalares.  

A EPS se apoia no conceito de “ensino problematizador” embasado na produção de 

conhecimentos que respondam a perguntas que pertencem ao universo de experiências e 

vivências de quem aprende e que geram novas perguntas sobre o ser e o atuar no mundo. É 

contrária ao ensino-aprendizagem mecânico, quando os conhecimentos são considerados em 

si, sem a necessária ligação com o cotidiano, e os alunos se tornam meros escutadores e 

absorvedores do conhecimento do outro (CECCIM; FERLA, 2009).  

Estudos realizados por Neusi Berbel (1998) referem a proximidade do pensamento de 

Paulo Freire e a metodologia da problematização, que é um procedimento didático capaz de 

materializar as propostas daquele. Seu campo de atuação é o ensino superior e nesse meio tem 

divulgado e encontrado adeptos e reconhecimento.  

Observou-se, ao discutir os grupos, que os participantes não tinham conhecimento 

acerca das taxas de infecção na unidade onde atuavam, sendo necessário explicar sobre como 

eram gerados esse indicadores e os critérios que eram utilizados para a sua elaboração. A 

partir dessa primeira familiarização com os índices, a discussão tornou-se mais dinâmica. A 

pesquisadora procurou se informar e atualizar antes para esclarecer qualquer dúvida.  

A educação continuada foi explicada por estar mais presente na realidade desse setor e 

da própria instituição baseada nos “treinamentos em serviço”´. Sendo centrada somente na 

transmissão de conhecimentos acerca de procedimentos novos na unidade e atualização e/o 

mudança dos protocolos, é afastada dos problemas concretos e sem enfoque multidisciplinar, 
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o que levou à construção da política da EPS, contribuindo no aprendizado na prática 

(BRASIL, 2009).  

Os participantes também demonstraram que precisam de uma gestão mais atuante e 

que seja mais vigilante, que dê suporte quanto às questões relacionadas à provisão de 

materiais de boa qualidade e recursos humanos suficientes. A deficiência em relação à 

qualidade nos serviços de saúde resulta em sérios impactos para a sociedade e os sistemas de 

saúde, manifestando-se de muitas formas, como, por exemplo, serviços ineficazes, que não 

alcançam os resultados esperados; serviços ineficientes; inacessíveis, tanto geográfica, 

econômica, como cultural ou socialmente, refletindo em longas listas e insatisfação dos 

usuários e profissionais de saúde (ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE - 

OPAS, 2012 apud ALMEIDA, 2017). 

Esse cenário é causado por fatores como falta de priorização da qualidade na agenda 

do setor saúde; deficiência dos marcos regulatórios (normas técnicas, sistemas de acreditação 

e habilitação e cartas de deveres e direitos dos pacientes), formação de profissionais de baixa 

qualidade e inadequada para a gestão de recursos materiais, humanos e financeiros, falta de 

programas de desenvolvimento profissional, transferência financeira desconectada com o 

desempenho e os resultados de saúde, ausência de trabalho em equipe, modelo paternalista de 

assistência que não envolve o usuário na tomada de decisão e condições de trabalho 

inadequadas (OPAS, 2012 apud ALMEIDA, 2017). 

 

 5.1 O produto 

 

Como visto, as infecções hospitalares são um evento adverso grave, que compromete a 

segurança do paciente internado, tendo os microrganismos multirresistentes como a 

ocorrência mais importante. Em função dos riscos e consequências dessas infecções, este 

estudo teve como um dos objetivos elaborar um instrumento de avaliação de desempenho da 

equipe de enfermagem. A partir dos dados observados e da revisão de literatura, ressaltou-se a 

confecção de um bundle de cuidados visando à prevenção e ao controle das infecções 

hospitalares.  

O bundle é um pacote que inclui três a cinco cuidados baseados em evidências 

científicas que devem ser realizados em conjunto, a fim de melhorar a condição de saúde do 

paciente, estando, em sua maioria, diretamente ligados à segurança do paciente (SILVA; 

NASCIMENTO; SALLES, 2012; SUBRAMANIAN et al., 2013). É diferente do check list, 

que é descrito como um instrumento que consiste de lembretes, tarefas ou processos para 
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garantir cuidados seguros e confiáveis, mas não necessariamente constitui-se de ações 

baseadas em evidências. Ainda, pode conter indeterminado número de itens, aos quais se deve 

seguir. E dos protocolos, trata-se de um instrumento que tem como prioridade a padronização 

do cuidar para a melhoria da qualidade do cuidado oferecido ao paciente, baseando-se 

preferencialmente na melhor informação científica (CALIL, 2013 p.32). O bundle permite 

limitar o número de ações que o constituem e prevê a avaliação dessas ações para que o 

processo seja redesenhado caso ocorram falhas.   

A preocupação com a qualidade na prestação de serviços em saúde não é recente e a 

finalidade do paciente ao necessitar dos serviços hospitalares é restabelecer sua saúde, 

solucionar problemas e equilibrar as disfunções. Para que possa usufruir de um serviço de 

qualidade, é necessário um sistema gerencial que reconheça as suas necessidades, estabeleça 

padrões e busque mantê-los para assegurar a sua satisfação (NOGUEIRA, 2003). O 

gerenciamento da qualidade pode ser útil, contribuindo para a implementação de novas 

metodologias e mudanças necessárias para melhoria da assistência e contentamento da equipe 

e do paciente (ANTUNES, TREVISAN, 2000).  

Nesse âmbito, o Institute for Health Improvement (IHI) promoveu, em 2004, a 

campanha “Salve 100.000 vidas”, na qual introduziu o conceito de central bundle, que se 

fundamenta na adoção de um conjunto de medidas baseadas em evidências científicas 

combinadas e integradas para a redução dessas infecções. Tais medidas são descritas pelo 

Center for Disease Control and Prevention (CDC) e têm sido incluídas, na prática clínica, em 

forma de um pacote de intervenções (SILVA; OLIVEIRA, 2017, p. 02). 

O bundle de cuidados para a prevenção e controle de infecção hospitalar da unidade de 

terapia adulto foi elaborado a partir da contribuição dos profissionais de saúde que 

participaram deste estudo, os quais representam cerca de 36% do total de trabalhadores 

atuantes na unidade estudada. Foram incorporados três bundles: prevenção de pneumonia 

associada à ventilação mecânica, Prevenção de infecção de trato urinário associado a cateter 

vesical de demora e prevenção de infecção primária de corrente sanguínea associada a cateter 

central.  

Esses cuidados elaborados, no qual se buscou estabelecer cuidados viáveis e efetivos, 

tendo sua evidência demonstrada com o auxílio da revisão integrativa da literatura e nas 

diretrizes nacionais e internacionais, tem como finalidade primordial contribuir para a 

prevenção e o controle da infecção hospitalar nesse ambiente.  
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6 PRODUTO DA PESQUISA: BUNDLE PARA A PREVENÇÃO E O CONTROLE 

DAS INFECÇÕES HOSPITALARES  

 

O bundle é conceituado como um pacote de boas práticas (de três a seis processos), as 

quais se encontram bem estabelecidas nas bases científicas, referentes a determinada doença 

e/ou agravo de saúde. Aplicadas individualmente, resultam em melhoria do cuidado. E 

quando implementadas juntas, fornecem resultados mais robustos. Essas práticas são 

agrupadas e apresentadas para uma equipe de cuidado cumprir com os critérios do bundle em 

um momento no tempo para cada paciente que se enquadre no bundle. O momento no tempo 

pode variar, ou seja, o bundle pode ser repetido para o mesmo paciente diariamente ou pode 

haver a exigência de que todas as ações sejam executadas de uma só vez (IHI, 2012 apud 

CALIL, 2013 p. 32; MARWICK; DAVEY, 2009). 

O check list, diferentemente, é descrito como um instrumento que consiste de 

lembretes, tarefas ou processos para garantir cuidados seguros e confiáveis, mas não 

necessariamente constitui-se de ações baseadas em evidências. Ainda, pode conter um número 

indeterminado de itens os quais se deve seguir. E dos protocolos, trata-se de um instrumento 

que tem como prioridade a padronização do cuidar para a melhoria da qualidade do cuidado 

oferecido ao paciente, baseando-se preferencialmente na melhor informação científica. O 

bundle permite limitar o número de ações que o constituem e prevê a avaliação dessas ações 

para que o processo seja redesenhado caso ocorram falhas (CALIL, 2013).   

Em 2012, o IHI publicou as “Diretrizes para desenhar um bundle” consistindo de seis 

passos, conforme o QUADRO 3. 

 

Quadro 3 -  Diretrizes para desenhar um bundle 

 O bundle contém três a cinco intervenções (elementos) baseadas em evidências científicas.  
 Cada elemento do bundle é relativamente independente.  
 O bundle é usado para uma população de pacientes em um local definido.  
 O bundle é desenvolvido pela equipe de cuidados multidisciplinar.  
 Cada elemento do bundle deve ser descritivo em vez de prescritivo, para permitir a customização local e o 

julgamento clínico apropriado.  
 A conformidade com o bundle é medida utilizando tudo ou nada para a mensuração com uma meta de 

adesão ≥ 95%. 
Fonte: IHI (2012). 

 

De acordo com Resar et al. (2012), a escolha dos cuidados do bundle deve levar em 

conta a facilidade de aplicação e adesão da equipe de saúde, para assim tornar o uso viável e 

as medidas mais efetivas na  busca de melhoria da realidade a curto, médio e longo prazo. Os 
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cuidados registrados no bundle foram submetidos à análise de acordo com os níveis de 

evidência descritos por Galvão (2006). Essa análise classifica o nível de evidência e avalia 

criticamente os resultados que estão sendo empregados para a elaboração de estudos que serão 

utilizados na confecção de produtos que poderão ser incorporados na prática clínica para a 

melhoria dos cuidados prestados (GALVÃO, 2006).  

No nível 1, as evidências são provenientes de revisão sistemática ou metanálise de 

relevantes ensaios clínicos randomizados controlados ou oriundas de diretrizes clínicas 

baseadas em revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados controlados; nível 2, 

evidências derivadas de pelo menos um ensaio clínico randomizado controlado bem 

delineado; nível 3, evidências obtidas de ensaios clínicos bem delineados sem randomização; 

nível 4, evidências provenientes de estudos de coorte e de caso-controle bem delineados; nível 

5, evidências originárias de revisão sistemática de estudos descritivos e qualitativos; nível 6, 

evidências derivadas de um único estudo descritivo ou qualitativo; nível 7, evidências 

oriundas de opinião de autoridades e/ou relatório de comitês de especialistas.  

A análise dos resultados das taxas de infecção hospitalar institucionais, da revisão da 

literatura e das oficinas, correlacionados, determinou a priorização das ações da equipe de 

enfermagem no tocante às ações para a prevenção e o controle da infecção hospitalar em uma 

unidade de terapia intensiva adulto. O QUADRO 4 apresenta as ações realçadas na elaboração 

dos bundles para a instituição, conforme as recomendação das diretrizes nacionais e 

internacionais e pela literatura. 

 

 

Quadro 4 – Intervenções recomendadas para cada bundle 

Pneumonia associada à 
ventilação mecânica 

Cabeceira da cama elevada a 30-45° 
Higienização bucal com clorexidina 0,12% 
Aspirar a secreção subglótica rotineiramente 
Umidificadores Heat and Moisture Exchangers (HME) 

Infecção primária de 
corrente sanguínea 
associada a cateter venoso 
central 

Higienização das mãos antes e após manuseio do CVC ou do sistema de infusão 
Uso de luvas não estéreis e desinfecção das conexões antes de serem acessadas 
Troca do sistema de infusão no tempo adequado com identificação da data 
Troca correta do curativo do sítio de inserção do CVC 
Documentação da avaliação diária do sítio de inserção do cateter venoso central 

Infecção de trato urinário 
associada à sondagem 
vesical de demora 

Inserção da sonda vesical com técnica asséptica 
Fixação adequada 
Manutenção do cateter urinário 

Medidas gerais Higienização das mãos  
Uso de equipamentos de proteção individual 
Assepsia de materiais e equipamentos 

Fonte: IHI (2012) e  ANVISA (2017a). 
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Quadro 5 - Bundle de prevenção de pneumonia associado à ventilação mecânica 

Ação 1 Padrão Critérios de Avaliação O que a 
avaliar? 

O que 
observar? 

Higiene oral 
com 

clorexidina 
0,12%; 

Calçar luvas de procedimento. 
Aspirar na região da orofaringe 
antes do procedimento.  Embeber 
escova de dente e/ou espátula 
envolta de gaze em clorexidina 
0,12% e realizar os seguintes 
movimentos: friccionar os 
vestíbulos e a mucosa jugal no 
sentido posteroanterior.  
Friccionar o palato no sentido 
posteroanterior; friccionar as 
superfícies vestibulares, linguais 
e oclusais dos dentes.  Friccionar 
o tubo orotraqueal. Passar 
raspador na língua no sentido 
ppsteroanterior.  Aspirar na 
região da orofaringe durante todo 
procedimento 
 
 

Conceito 
Adequado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inadequado 
 
 
 
 
 

Não realizado 

Significado 
Separou todo 
material 
Manipulação 
precedida do 
uso de luvas 
não estéreis. 
 
 
 
 
Não foram 
observados os 
itens acima 
relatados 

Observar o 
auxiliar de 
enfermagem, 
técnico de 
enfermagem 
ou o 
enfermeiro no 
momento de 
realizar a 
higiene oral 
no paciente 

O profissional 
higienizou as 
mãos antes do 
procedimento? 
 □ Sim □ Não  

Utilizou 
clorexidina 
0,12%? 
□ Sim □ Não 

A técnica está 
correta? 
 □ Sim □ Não  

O profissional 
higienizou as 
mãos após o 
procedimento? 
 □ Sim □ Não  

□ Adequado     □ Inadequado     □ Não realizado 
Ação 2 Padrão Critérios de Avaliação O que a 

avaliar? 
O que 

observar? 
Manter 

cabeceira 
elevada 

entre 
30 e 45° 

Elevação da cabeceira entre 30 e 
45° 

Conceito 
Adequado 

 
 
 
 

Inadequado 

Significado 
Manipulação 
precedida do 
uso de luvas 
não estéreis. 
 
Não foram 
observados os 
itens relatados 

Observar se o 
leito do 
paciente está 
elevado entre 
30 e 45° 

A cabeceira esta 
elevada a 30-
45° 
□ Sim □ Não  
 

□ Adequado     □ Inadequado     □ Não realizado 
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Quadro 5 - Bundle de prevenção de pneumonia associado à ventilação mecânica – 
continuação 

Ação 3 Padrão Critérios de Avaliação O que a 
avaliar? 

O que 
observar? 

Cuidados com 
aspiração das 

secreções 
 

Avaliar a necessidade de 
aspiração; higienizar as mãos 
antes do procedimento; explicar 
o procedimento ao paciente; 
manter ou colocar o paciente em 
posição de semifowler; aumentar 
a FiO2 basal no ventilador 
mecânico;  paramentar-se (luva 
estéril;  máscara; óculos e 
avental); cateter de aspiração 
estéril e o mantém estéril até 
introdução no TOT; introduzir o 
cateter de aspiração no TOT com 
o sistema de aspiração a vácuo 
desligado; realizar o 
procedimento respeitando as 
medidas assépticas; retirar 
lentamente o cateter do TOT em 
movimentos giratórios; 
monitorar parâmetros de 
frequência cardíaca ‡ e saturação 
de O2 durante o procedimento; 
conectar o ventilador mecânico 
ao paciente nos intervalos de 
aspiração; o tempo de cada 
aspiração não é superior a 15s; 
lavar o látex com água destilada 
ou SF 0,9% ao término da 
aspiração; após aspiração: 
proteger o látex com embalagem 
limpa e seca; retornar a FiO2  
inicial no ventilador mecânico; 
higienizar as mãos após o 
procedimento; anotar o 
procedimento no prontuário, 
informando características das 
secreções e/ou reações do 
paciente;  utilizar instilação de 
SF isotônica no TOT† apenas no 
manejo de secreções espessas ou 
tampões mucosos.  
 

Conceito 
Adequado 

 
 
 
 
 
 

Inadequado 

Significado 
Higienizar as 
mãos antes do 
procedimento. 
Verificou a 
posição da 
cabeceira do 
paciente na 
posição de 
semifowle 
 
Não foram 
observados os 
itens acima 
relatados.  
 
 A 
higienização 
das mãos não 
foi realizada 
antes e após a 
realização do 
procedimento.  
 

Observar o 
enfermeiro 
durante a 
realização do 
procedimento 

Antes do 
manuseio do  
sistema de 
ventilação:   
O profissional 
higienizou as 
mãos?   
□ Sim □ Não  
 Qual produto 
utilizado? 
 □ Álcool 70%  
□ Água e sabão 
comum □ Água e 
detergente com 
antisséptico  
 A técnica está 
correta? 
 □ Sim □ Não  
O profissional 
está corretamente 
paramentado 
com máscara, 
óculos de 
proteção, avental 
descartável e 
luva estéril? 
□ Sim □ Não  
A técnica de 
aspiração está 
correta?   
□ Sim □ Não  
 Após do 
manuseio do  
sistema de 
ventilação:  
  O profissional 
higienizou as 
mãos?  
□ Sim □ Não  
 Qual produto 
utilizado? □ 
Álcool 70% □ 
Água e sabão 
comum □ Água e 
detergente com 
antisséptico  
 A técnica está 
correta? 
 □ Sim □ Não  

□ Adequado     □ Inadequado     □ Não realizado 
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Quadro 5 - Bundle de prevenção de pneumonia associado à ventilação mecânica - conclusão 

Ação 4 Padrão  Critérios de Avaliação  O que a 
avaliar?  

O que 
observar?  

Usar 
umidificadores 

passivos ou 
filtros 

trocadores de 
calor e 

umidade - 
Heat and 
Moisture 

Exchangers 
(HME) 

Substituir o sistema de 
umidificação quando em mau 
funcionamento ou visivelmente 
contaminado 
Recomenda-se a troca dos 
umidificadores passivos a partir 
de 48 horas, podendo ser 
utilizado no máximo até 7 dias 

Conceito 
Adequado 

 
 
 
 
 
 
 

Inadequado 

Significado 
Troca de 
equipos com 
infusão de uso 
contínuo a 
cada 48 horas 
ou no máximo 
até 7 dias 
 
Não foram 
observados os 
itens acima 
relatados 

Observar no 
sistema de 
infusão a data 
de troca 

O circuito está 
com o 
umidificador 
acoplado? 
□ Sim □ Não  
 
Data de troca 
identificada? 
□ Sim □ Não  
 
 Troca do 
umidificador a 
cada 48 horas?  
 □ Sim □ Não 
 □ Não se aplica 

□ Adequado     □ Inadequado     □ Não realizado 
Fonte: da autora. 
 
 

Quadro 6 - Bundle para prevenção da infecção de trato urinário associado a cateter vesical de demora 
Ação 1 Padrão Critérios de Avaliação O que a 

avaliar? 
O que 

observar? 
 Inserção da 
sonda 
vesical com 
técnica 
asséptica 

Técnica de inserção do cateter 
urinário: reunir o material para 
higiene íntima, luva de procedimento 
e luva estéril, campo estéril, sonda 
vesical de calibre adequado, gel 
lubrificante, antisséptico 
preferencialmente em solução aquosa, 
bolsa coletora de urina, seringa, 
agulha e água destilada; •higienizar as 
mãos com água e sabonete líquido ou 
preparação alcoólica para as mãos; 
•realizar a higiene íntima do paciente 
com água e sabonete líquido (comum 
ou com antisséptico); •retirar luvas de 
procedimento, realizar higiene das 
mãos com água e sabão; •montar 
campo estéril fenestrado com abertura; 
•organizar material estéril no campo 
(seringa, agulha, sonda, coletor 
urinário, gaze estéril) e abrir o 
material tendo o cuidado de não 
contaminá-lo; •calçar luva estéril; 
•conectar sonda ao coletor de urina 
(atividade), testando o balonete 
(sistema fechado com sistema de 
drenagem com válvula antirrefluxo); 
•realizar a antissepsia da região 
perineal com solução padronizada, 
partindo da uretra para a periferia 
(região distal); •lubrificar a ponta da 
sonda com gel lubrificante em 
mulheres; •seguir técnica asséptica de 
inserção; •observar drenagem de urina 

Conceito 
Adequado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inadequado 

Significado 
Higienizou as 
mãos antes do 
procedimento. 
 
Realizou a 
higiene íntima 
do paciente 
com água e 
sabonete 
líquido 
(comum ou 
com 
antisséptico) 
 
Fixou 
corretamente a 
sonda  
 
A higienização 
das mãos não 
foi realizada 
antes e após a 
realização do 
procedimento.  
 
Não foram 
observados os 
itens acima 
relatados.  
 
  

Observar o 
enfermeiro 
durante a 
realização do 
procedimento 

O paciente está 
em precaução de 
contato? 
 □ Sim □ Não   
  
Antes do 
procedimento:  
 O profissional 
higienizou as 
mãos?  □ Sim □ 
Não  
  
Qual produto 
utilizado? 
 □ Álcool 70% 
□ Água e sabão 
comum □ Água 
e detergente 
com antisséptico 
 
 A técnica está 
correta? 
 □ Sim □ Não  
 
O profissional 
está 
corretamente 
paramentado 
com máscara, 
óculos de 
proteção, 
avental 
descartável e 
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pelo cateter e/ou sistema coletor antes 
de insuflar o balão para evitar lesão 
uretral, que deverá ficar abaixo do 
nível da bexiga, sem contato com o 
chão; observar para manter o fluxo 
desobstruído; •fixar corretamente o 
cateter no hipogástrio no sexo 
masculino e na raiz da coxa em 
mulheres (evitando traumas); 
•assegurar o registro em prontuário e 
no dispositivo para monitoramento de 
tempo de permanência e 
complicações;  

luva estéril? □ 
Sim □ Não  
 
A técnica 
sondagem está 
correta?  □ Sim 
□ Não  
 
 Após do 
manuseio do  
sistema:  
 As mãos estão 
visivelmente 
limpas? □ Sim  
□ Não  
 
 O profissional 
higienizou as 
mãos? □ Sim □ 
Não  

□ Adequado     □ Inadequado     □ Não realizado 
 

Quadro 6 - Bundle para prevenção da infecção de trato urinário associado a cateter vesical de 

demora - conclusão 
Ação 2 Padrão  Critérios de Avaliação  O que a 

avaliar?  
O que 
observar?  

Manutenção 
do cateter 
urinário 

Treinar a equipe de saúde na 
inserção, cuidados e manutenção do 
cateter urinário em relação à 
prevenção de ITU; manter o sistema 
de drenagem fechado e estéril; trocar 
todo o sistema quando ocorrer 
desconexão, quebra da técnica 
asséptica ou vazamento; manter o 
fluxo de urina desobstruído; esvaziar 
a bolsa coletora regularmente; 
manter sempre a bolsa coletora 
abaixo do nível da bexiga; não 
realizar irrigação do cateter com 
antimicrobianos nem usar 
antissépticos tópicos ou antibióticos 
aplicados ao cateter, uretra ou meato 
uretral. 

Conceito 
Adequado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inadequado 
 

Significado 
O cateter está 
fixado de modo 
seguro e que não 
permita tração.  
O sistema de 
drenagem fechado 
e estéril. 
Realizada a higiene 
rotineira do meato 
e sempre que 
necessário. 
Não foram 
observados os itens 
acima relatados 

Observar o 
enfermeiro 
durante a 
realização do 
procedimento 

O cateter vesical 
esta fixado 
corretamente? 
□ Sim □ Não  
 
A bolsa coletora 
está abaixo do 
nível da bexiga? 
□ Sim □ Não  
 
A bolsa coletora
esvaziada 
regularmente? 
□ Sim □ Não  
 

□ Adequado     □ Inadequado     □ Não realizado 
Ação 3 Padrão Critérios de Avaliação O que a 

avaliar? 
O que 

observar? 
Fixação 
adequada 
da sonda 

Fixar corretamente o cateter no 
hipogástrio no sexo masculino e na 
raiz da coxa em mulheres (evitando 
traumas); assegurar o registro em 
prontuário e no dispositivo para 
monitoramento de tempo de 
permanência e complicações. 

Conceito 
Adequado 

 
 

Inadequado 
 

Significado 
Fixar corretamente 
o cateter no 
hipogástrio no sexo 
masculino e na raiz 
da coxa em 
mulheres (evitando 
traumas) 

Observar o 
enfermeiro 
durante a 
realização do 
procedimento. 
 

O cateter vesical 
esta fixado 
corretamente? 
□ Sim □ Não  
 

□ Adequado     □ Inadequado     □ Não realizado 
 Fonte: da autora. 
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Quadro 7 - Bundle para prevenção da infecção primária da corrente sanguínea (IPCS) no 

manuseio do CVC 
Ação 1  Padrão  Critérios de Avaliação  O que a avaliar?  O que 

observar?  
Higienização 
das mãos 
antes e após 
o manuseio 
do CVC ou 
do sistema 
de infusão 

Fricção antisséptica com 
álcool a 70% em gel quando 
as mãos estiverem 
visivelmente limpas ou 
higienização simples com 
água e sabão comum quando 
as mãos estiverem 
visivelmente sujas, 
contaminadas com material 
proteico, sangue e outros 
fluidos corporais. 
Higienização antisséptica das 
mãos com água e detergente 
antisséptico para pacientes 
portadores de 
microrganismos 
multirresistentes, no caso de 
precaução de contato.  
 

Conceito 
Adequado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inadequado 
 
 
 
 

Não 
Realizado 

Significado 
Fricção 
antisséptica com 
álcool a 70% em 
gel quando as 
mãos estiverem 
visivelmente 
limpas ou 
higienização 
simples com água 
e sabão comum 
quando as mãos 
estiverem 
visivelmente sujas, 
contaminadas com 
material proteico, 
sangue e outros 
fluidos corporais, 
observando a 
técnica correta.  
Higienização 
antisséptica das 
mãos com água e 
detergente 
antisséptico para 
pacientes 
portadores de 
microrganismos 
multirresistentes, 
no caso de 
precaução de 
contato.  

Não foram 
observados os 
itens acima 
relatados.  

 A higienização 
das mãos não foi 
realizada antes e 
após o manuseio 
do CVC ou do 
sistema de infusão.  

 

Obsevar o auxiliar 
de enfermagem, 
técnico de 
enfermagem ou 
enfermeiro antes e 
após o manuseio 
do CVC ou do 
sistema de infusão. 

O paciente está 
em precaução de 
contato? 
 □ Sim □ Não   
 Antes do 
manuseio do 
CVC ou do 
sistema de 
infusão:  
 As mãos estão 
visivelmente 
limpas? 
 □ Sim  □ Não  
 O profissional 
higienizou as 
mãos?  
□ Sim □ Não  
 Qual produto 
utilizado? 
 □ Álcool 70% □ 
Água e sabão 
comum □ Água 
e detergente com 
antisséptico  
 A técnica está 
correta? 
 □ Sim □ Não  
 Após do 
manuseio do 
CVC ou do 
sistema de 
infusão:  
 As mãos estão 
visivelmente 
limpas?  
□ Sim  □ Não  
 O profissional 
higienizou as 
mãos? □ Sim □ 
Não  
 Qual produto 
utilizado? □ 
Álcool 70% □ 
Água e sabão 
comum □ Água 
e detergente com 
antisséptico  
 A técnica está 
correta?  
□ Sim □ Não  

□ Adequado     □ Inadequado     □ Não realizado 
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Quadro 7 - Bundle para prevenção da infecção primária da corrente sanguínea (IPCS) no 

manuseio do CVC - continuação 
Ação 2 Padrão  Critérios de Avaliação  O que a 

avaliar?  
O que observar?  

Uso de luvas 
não estéreis 
e 
desinfecção 
das 
conexões 
antes de 
serem 
acessadas 

Toda manipulação deve ser 
precedida do uso de luvas 
não estéreis, desinfecção das 
conexões com álcool 70%. 

Conceito 
Adequado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inadequado 

Significado 
Troca de equipos 
com infusão de uso 
contínuo a cada 96 
horas, incluindo 
extensores para 
infusão, extensores 
multivias, cânulas e 
conectores.  Troca de 
equipos com infusões 
intermitentes, 
nutrição parenteral, 
emulsões lipídicas ou 
com glicose a cada 24 
horas.  Troca de 
equipos com infusões 
de propofol a cada 12 
horas.  

 Não foram 
observados os itens 
acima relatados 

Observar o 
auxiliar de 
enfermagem, 
técnico de 
enfermagem 
ou o 
enfermeiro 
no momento 
de acessar 
conexões do 
CVC ou do 
sistema de 
infusão 

Usou luvas não 
estéries? 

□ Sim □ Não  

 Realizou desinfecção 
das conexões com 
álcool 70%?  
□ Sim □ Não 

□ Adequado     □ Inadequado     □ Não realizado 
Ação 3 Padrão  Critérios de Avaliação  O que a 

avaliar?  
O que observar?  

Troca do 
sistema de 
infusão no 
tempo 
adequado 
com 
identificação 
da data 

Troca de equipos com infusão 
de uso contínuo a cada 96 
horas, incluindo extensores 
para infusão, extensores 
multivias, dânulas e 
conectores.  Troca de equipos 
com infusões intermitentes, 
nutrição parenteral, emulsões 
lipídicas ou com glicose a 
cada 24 horas. Troca de 
equipos com infusões de 
propofol a cada 12 horas. 

Conceito 
Adequado 

 
Inadequado 

Significado 
Troca de equipos 
com infusão de uso 
contínuo a cada 96 
horas incluindo 
extensores para 
infusão, extensores 
multivias, dânulas e 
conectores.  Troca de 
equipos com infusões 
intermitentes, 
nutrição parenteral, 
emulsões lipídicas ou 
com glicose a cada 
24 horas.  Troca de 
equipos com infusões 
de propofol a cada 12 
horas.  

 Não foram 
observados os itens 
acima relatados 

Observar no 
sistema de 
infusão a 
data de troca 

Data de troca 
identificada? 
□ Sim □ Não  
 
 Troca de equipos com 
infusão de uso 
contínuo incluindo 
extensores, extensores 
multivias, dânulas e 
conectores a cada 96 
horas?   □ Sim □ Não 
 □ Não se aplica  
 
Troca de equipos com 
infusões intermitentes, 
nutrição parenteral, 
emulsões lipídicas ou 
com glicose a cada 24 
horas?  □ Sim □ Não  
 □ Não se aplica 
  
 Troca de equipos com 
infusões de  propofol a 
cada 12 horas?  
□ Sim □ Não  □ Não 
se aplica 

□ Adequado     □ Inadequado     □ Não realizado 
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Quadro 7 - Bundle para prevenção da infecção primária da corrente sanguínea (IPCS) no 

manuseio do CVC - continuação 
Ação 4 Padrão Critérios de Avaliação O que a avaliar? O que 

observar? 
Troca 
correta do 
curativo do 
sítio de 
inserção do 
CVC 

Curativo do sítio de inserção do 
CVC deve ser substituído sempre 
que se apresentar úmido e/ou 
solto e/ou sujo com técnica 
asséptica, incluindo a utilização 
de luva estéril e gaze estéril. 
Realizar limpeza do sítio de 
inserção com clorexidina 
alcoólica 0,5 a 2%. Não utilizar 
creme ou pomada. No momento 
do banho o curativo deverá ser 
protegido para evitar o contato 
com a água. Cobri-lo se 
necessário. Trocar o curativo a 
cada 48 horas, dependendo da 
situação clínica do paciente 
(quando o paciente apresentar 
condições de responder ao 
exame por palpação). Caso o 
curativo não esteja úmido, solto 
ou sujo e o paciente não 
apresente condições de 
responder ao exame do sítio de 
inserção do CVC por palpação, é 
necessária a inspeção do sítio 
diariamente e a troca do curativo 
deverá ser realizada a cada 24 
horas. Em casos de sensibilidade 
local, febre sem fonte evidente, o 
curativo deve ser removido para 
permitir o exame minucioso.  
 

Conceito 
Adequado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inadequado 

Significado 
Curativo do sítio de 
inserção do CVC 
substituído sempre 
que se apresentar 
úmido e/ou solto e/ou 
sujo. Trocar o 
curativo a cada 48h 
dependendo da 
situação clínica do 
paciente (quando 
apresentar condições 
de responder ao 
exame por palpação). 
Em casos de 
sensibilidade local, 
febre sem fonte 
evidente, o curativo 
deve ser removido 
para permitir o 
exame minucioso. 
Caso o curativo não 
esteja úmido e/ou 
solto e/ou sujo e o 
paciente não 
apresente condições 
de responder ao 
exame do sítio de 
inserção do CVC por 
palpação é necessário 
à inspeção do sítio 
diariamente e a troca 
do curativo deverá 
ser realizada a cada 
24 horas. Para a troca 
do curativo utiliza-se 
técnica asséptica 
incluindo o uso de 
luva estéril e gaze 
estéril. Realizar 
limpeza do sítio de 
inserção com 
clorexidina alcoólica 
0,5 a 2%. Não 
utilizar creme ou 
pomada. No banho o 
curativo deverá ser 
protegido para evitar 
o contato com a água. 
Cobrí-lo se 
necessário.   
 Não foram 
observados os itens 
acima relatados. 

Observar curativo 
do sítio de inserção 
do CVC antes e 
após o banho do 
paciente e observar 
o Enfermeiro no 
momento da 
realização do 
curativo. 

O curativo está 
úmido e/ou sujo? 
 □ Sim □ Não  
 O curativo foi 
protegido no 
momento do 
banho para evitar 
o contato com a 
água?  
□ Sim □ Não  
 O paciente 
apresenta 
condições de 
responder ao 
estímulo 
doloroso no 
exame do sítio 
de inserção do 
CVC por 
palpação:  
 □ Sim □ Não   
 A troca do 
curativo foi 
realizada em:  
 □ 24 horas □ 48 
horas  □ Quando 
úmido e/ou solto 
e/ou sujo  
 O enfermeiro 
usou luva estéril 
para realizar o 
curativo do sítio 
de inserção do 
CVC?  
 □ Sim □ Não  
 O enfermeiro 
usou gaze estéril 
para cobrir o 
sítio de inserção 
do CVC?  
□ Sim □ Não   
 O enfermeiro 
usou clorexidina 
alcoólica 0,5% a 
2% no sítio de 
inserção do 
CVC. □ Sim □ 
Não  
 

□ Adequado     □ Inadequado     □ Não realizado 
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Quadro 7 - Bundle para prevenção da infecção primária da corrente sanguínea (IPCS) no 
manuseio do CVC -  conclusão 

Ação 5 Padrão Critérios de Avaliação O que a avaliar? O que 
observar? 

Documentação 
da avaliação 
diária do sítio 
de inserção do 
cateter venoso 
central. 

Monitorar o local de inserção 
visualmente quando trocar o 
curativo ou por palpação através 
do curativo intacto quando o 
paciente estiver em condições de 
responder ao exame. Documentar 
no prontuário presença ou 
ausência de sinais de infecção 
tais como dor, calor, rubor, 
edema ou secreção purulenta no 
sítio ou na gaze retirada 

Conceito 
 

Adequado 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inadequado 

 
Não 

Realizado 

Significado 
Monitorar o local 
de inserção 
visualmente 
quando trocar o 
curativo ou por 
palpação através do 
curativo intacto 
quando o paciente 
estiver em 
condições de 
responder ao 
exame. 
Documentar no 
prontuário presença 
ou ausência de 
sinais de infecção 
tais como dor, 
calor, rubor, edema 
ou secreção 
purulenta no sítio 
ou na gaze retirada.  

 Documentou 
presença de sinais 
de infecção sem 
relatar a presença 
de um ou mais dos 
sinais tais como 
dor, calor, rubor, 
edema ou secreção 
purulenta no sítio 
ou na gaze retirada.  

Ausência de 
documentação no 
prontuário sobre 
ausência ou 
presença de sinais 
de infecção no sítio 
de inserção do 
CVC. 

Verificar no 
prontuário de 
paciente o registro 
do enfermeiro 

A diária do sítio 
de inserção foi 
documentada no 
prontuário? □ 
Sim □ Não  
  
Foi 
documentada 
ausência ou 
presença de 
sinais de 
infecção?  
 □ Sim □ Não 

□ Adequado     □ Inadequado     □ Não realizado 
Fonte: adaptado de Calil (2013).  
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Quadro 8 - Bundle de medidas gerais para prevenção e controle das infecções hospitalares 
Ação 1 Padrão  Critérios de Avaliação  O que a 

avaliar?  
O que 
observar?  

Higienização 
das mãos  

Fricção antisséptica com álcool 
70% em gel quando as mãos 
estiverem visivelmente limpas ou 
higienização simples com água e 
sabão comum quando as mãos 
estiverem visivelmente sujas, 
contaminadas com material 
proteico, sangue e outros fluidos 
corporais. Higienização 
antisséptica das mãos com água e 
detergente antisséptico para 
pacientes portadores de 
microrganismos multirresistentes, 
no caso de precaução de contato. 

Conceito 
Adequado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inadequado 
 
 
 
 
 
 
 
 
Não 
realizado 

Significado 
Fricção 
antisséptica com 
álcool a 70% em 
gel quando as 
mãos estiverem 
visivelmente 
limpas ou 
higienização 
simples com água 
e sabão comum 
quando as mãos 
estiverem 
visivelmente sujas, 
contaminadas com 
material proteico, 
sangue e outros 
fluidos corporais, 
observando a 
técnica correta.  
Higienização 
antisséptica das 
mãos com água e 
detergente 
antisséptico para 
pacientes 
portadores de 
microrganismos 
multirresistentes, 
no caso de 
precaução de 
contato.  
  
Não foram 
observados os itens 
acima relatados.  
  
 

Observar o 
auxiliar de 
enfermagem, 
técnico de 
enfermagem ou 
enfermeiro  

O paciente está 
em precaução de 
contato?  
□ Sim □ Não   
  
Antes do contato 
com o paciente?  
□ Sim  □ Não  
  
O profissional 
higienizou as 
mãos?  
□ Sim □ Não  
  
Qual produto 
utilizado?  
□ Álcool 70% □ 
Água e sabão 
comum □ Água 
e detergente com 
antisséptico  
  
A técnica está 
correta? 
 □ Sim □ Não  
  
Após o contato 
com o paciente:  
 As mãos estão 
visivelmente 
limpas?  
□ Sim  □ Não  
  
O profissional 
higienizou as 
mãos?  
□ Sim □ Não  
  
Qual produto 
utilizado?  
□ Álcool 70%  
□ Água e sabão 
comum □ Água 
e detergente com 
antisséptico  
  
A técnica está 
correta?  
□ Sim □ Não 

□ Adequado     □ Inadequado     □ Não realizado 
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Quadro 8 - Bundle de medidas gerais para prevenção e controle das infecções hospitalares – 

continuação 

Ação 2 Padrão  Critérios de Avaliação  O que a 
avaliar?  

O que observar?  

Uso de 
EPIs 

Utilizar uniforme/ sapatos 
fechados nas unidades de 
terapia intensiva e/ou 
recomendações institucionais; 
utilizar máscaras cirúrgicas no 
cuidado a pacientes em 
precaução por gotículas;  
utilizar máscaras com filtro 
(N95/PFF2) no cuidado a 
pacientes em precaução por 
aerossóis;  utilizar luvas em 
cada contato com paciente ou 
entre os diversos 
procedimentos em um mesmo 
paciente e ao manusear objetos 
ou superfícies sujas de sangue 
e/ou líquidos, para punções 
venosas e outros 
procedimentos;  utilizar avental 
sempre que houver risco de 
contato com materiais 
biológicos (nas situações de 
precaução de contato deve ser 
colocado apenas se houver 
contato direto) com o 
paciente); utilizar óculos de 
proteção em procedimentos que 
gerem respingos de sangue ou 
secreções (líquidos), evitando 
assim exposição da mucosa dos 
olhos 

Conceito 
Adequado 

 
 
 
 
 
 
 

Inadequado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não 
realizado 

Significado 
Utilizar uniforme/ 
sapatos fechados 
nas unidade de 
terapia intensiva 
 
 
 
 
Não foram 
observados os itens 
acima relatados 

Observar o 
auxiliar de 
enfermagem, 
técnico de 
enfermagem 
ou enfermeiro  

O paciente está em 
precaução de contato?  
□ Sim □ Não   
 
 O paciente está em 
precaução por 
aerossóis?  
□ Sim □ Não   
 
Antes do contato com 
o paciente o 
profissional higienizou 
as mãos? 
 □ Sim □ Não  
 
 A técnica está 
correta? 
 □ Sim □ Não 
  
 O profissional pôs o 
capote antes do 
contato com o 
paciente? 
 □ Sim  □ Não 
 □ Não se aplica 
 
A técnica está correta? 
 □ Sim □ Não 

□ Adequado     □ Inadequado     □ Não realizado 
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Quadro 8 - Bundle de medidas gerais para prevenção e controle das infecções hospitalares – 

conclusão 

 

Ação 3 Padrão  Critérios de Avaliação  O que a 
avaliar?  

O que observar?  

Assepsia 
de 
materiais 
e equipa-
mentos 

Efetuar a limpeza de 
equipamentos como 
estetoscópio, manguito, 
termômetro, bombas de 
infusão e bancadas, antes e 
após cada uso com produto 
recomendado pela comissão de 
controle de infecção hospitalar; 
Solicitar a higienização das 
macas, camas  após o uso. 

Conceito 
Adequado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inadequado 
 
 
 
Não 
realizado 

Significado 
Efetuar a limpeza 
de equipamentos e 
maquinários 
enquanto estiver 
um uso pelo 
paciente. 
Solicitar a 
higienização das  
macas, camas após 
o uso pelo paciente 
 
 
 
Não foram 
observados os itens 
acima relatados 

Observar o 
auxiliar de 
enfermagem, 
técnico de 
enfermagem 
ou enfermeiro  
 
Observar o 
profissional 
que realiza 
higienização 
das camas e 
macas  

O profissional 
efetuou a assepsia dos 
equipamentos 
utilizados pelo e no 
paciente? 
□ Sim □ Não 
 
Qual produto 
utilizado?  
 Especificar _______. 
 
Higienizou as mãos 
após o procedimento? 
□ Sim □ Não 

Fonte: da autora. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

No contexto da assistência hospitalar, o controle das infecções relacionadas à 

assistência à saúde requer mais atenção, pois quando as infecções hospitalares se manifestam 

geram impacto de relevante significado epidemiológico, trazendo consequências tanto em 

nível humano quanto em nível econômico, como mais tempo de internação para o paciente e 

aumento dos custos para a instituição.  

Questão fundamental de segurança do paciente, as IRAS estão entre os eventos 

adversos mais frequentes e preveníveis associados ao cuidado assistencial. Nos últimos anos, 

várias legislações, tanto na esfera municipal, estadual e federal, foram publicadas, assim como 

manuais de associações profissionais, órgãos nacionais e entidades internacionais, tendo como 

foco a prevenção e o controle das infecções baseados em evidências científicas.  

Igualmente importante é a implementação de melhores práticas, por meio de 

estratégias adequadas para prover estrutura, processos e resultados que garantam assistência 

segura ao paciente. Assim, ressalta-se a importância de os profissionais se aproximarem dos 

conceitos da EPS, empregando-a como estratégia fortalecedora dos processos educativos, 

mediante ações que contribuam para o desenvolvimento pessoal e profissional das equipes de 

saúde, tornando mais eficaz o manejo das infecções hospitalares e elevando a qualidade da 

assistência prestada aos pacientes.   

O estudo evidenciou a importância da utilização da educação permanente, que 

proporcionou a participação da equipe de enfermagem como seres humanos ativos, 

produtivos, tornando-se mais conscientes da importância de seu compromisso na tomada de 

decisões, transformando, assim, o contexto de trabalho. Entender os conceitos dos processos 

educativos em saúde e discuti-los com a equipe multiprofissional é de grande importância 

para que essas práticas sejam efetivamente implementadas no cotidiano dos serviços.  

Nessa concepção, a utilização de indicadores de desempenho é essencial para os 

serviços de saúde, uma vez que se configura em uma medida que permite o monitoramento e 

a identificação de estratégias de intensificação da melhoria da qualidade da assistência. 

Ressalta-se que a escolha e o desenvolvimento de indicadores não devem se restringir à 

enfermagem, mas sim possibilitar uma análise do trabalho da equipe multidisciplinar, a qual 

deve indicá-los considerando o contexto e a realidade em que se inserem. 

Entende-se que este estudo é relevante e de extrema importância também para o 

ensino e para a prática, uma vez que os profissionais devem conhecer e utilizar os indicadores 
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como estratégia para ampliar cada vez mais a cultura da qualidade dos serviços de 

enfermagem, intensificando a análise de resultados. 

A experiência vivida foi significativa e possibilitou à equipe refletir e repensar o 

processo de trabalho da unidade e as práticas educativas adotadas. Como principal 

contribuição deste estudo destaca-se o fato de ter proporcionado mais integração entre a 

equipe ao promover um espaço de discussão e trocas que, por vezes, se perde frente a outras 

demandas do cotidiano da uma unidade de cuidados intensivos.  

A EPS traz contribuições para a enfermagem e para toda a equipe de saúde, uma vez 

que essa prática instiga a reflexão sobre o processo de trabalho, desenvolve a observação e a 

comunicação, a capacidade de problematizar e buscar soluções criativas para situações do 

cotidiano, além de promover o trabalho em equipe. 

  O primeiro objetivo deste estudo foi alcançado ao identificar os indicadores de 

processo adotados pela Comissão de Controle de Infecção da instituição pesquisada. 

Alcançou-se o segundo objetivo proposto ao se descrever o modelo de gestão adotado pela 

CCIH da instituição. O terceiro objetivo foi atingido a partir do levantamento dos índices do 

cenário da pesquisa. Atingiu-se o quarto objetivo ao analisar o impacto dos indicadores de 

processo adotados pela CCIH frente aos índices de desempenho demonstrados nas taxas de 

infecção hospitalar. E o quinto objetivo deste estudo foi contemplado por meio da elaboração 

de um instrumento de avaliação de desempenho da equipe de enfermagem que servirá de 

instrumento para a implementação da educação permanente.  
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Apêndice B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
Dados de identificação 
Título do Projeto: Educação Permanente: uma estratégia na promoção, prevenção e controle 
de infecção hospitalar 
 
Pesquisador responsável: Cristiane de Assis Marteleto 
Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Instituto Estadual de Cardiologia 
Aloysio de Castro  
Contato do Pesquisador: (21) xxxxxx 
 
Nome do voluntário:____________________________________. Idade:_____anos.  R.G.  
 
            O (A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Educação 
Permanente: uma estratégia na promoção, prevenção e controle de infecção hospitalar”, de 
responsabilidade da pesquisadora Cristiane de Assis Marteleto. 
 

O objetivo geral desta pesquisa é elaborar um instrumento de avaliação de 
desempenho da equipe de enfermagem, a partir dos índices de infecção hospitalar, com base 
nos indicadores do Ministério da Saúde, que sirva de instrumento para a implementação da 
Educação Permanente. A escolha do tema consiste na necessidade de destacar a importância 
do uso de indicadores de qualidade na assistência de enfermagem, como ferramenta para o 
aperfeiçoamento da prática clínica e do senso crítico profissional, bem como das ações de 
controle das infecções relacionadas á assistência a saúde (IRAS). Sobre a importância do 
tema, este visa apresentar conceitos sobre a utilização dos indicadores de qualidade para a 
avaliação da assistência de enfermagem no manejo das IRAS, com o intuito de aprimorar a 
assistência de enfermagem, melhorando o atendimento ao paciente a partir da diminuição do 
risco e da ocorrência de IRAS. Na primeira etapa deste estudo os dados serão coletados a 
partir dos documentos que compõem o acervo da Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar.  Na segunda etapa será realizada uma Oficina de Educação Permanente para 
apresentar os indicadores de desempenho contidos nos documentos da instituição, obtidos a 
partir das vigilâncias de processos, com vistas à reflexão sobre esses indicadores de infecção 
hospitalar. Na terceira etapa realizar-se-á oficina para analisar a prática dos trabalhadores a 
partir dos indicadores de desempenho; e na quarta etapa realizar-se-á uma oficina para 
analisar esses índices e discutir as possibilidades de melhorias nas ações.  

Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum 
momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo e não serão publicados dados 
ou informações que possibilitem sua identificação. Os resultados da pesquisa serão 
divulgados em meio científico: eventos ou periódicos, preservando o anonimato.  

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode se recusar a 
responder qualquer pergunta, desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não 
trará prejuízo à sua relação com a pesquisadora ou com a unidade de saúde. Não haverá riscos 
de qualquer natureza e, caso ocorram, serão solucionados pelas pesquisadoras.  O(A) Sr./Sr(a).  
não terá custo ou qualquer tipo de compensação financeira relacionada à sua participação. O 
benefício relacionado à sua participação será de aumentar o conhecimento científico na área 
da Educação Permanente no controle e prevenção de infecção hospitalar.  

O(A) Sr./Sr(a). receberá uma cópia deste termo, no qual consta o telefone celular/ E-
mail das pesquisadoras, podendo tirar suas dúvidas agora ou a qualquer momento sobre o 
projeto e sua participação. 
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  Os participantes de pesquisa e a comunidade em geral poderão entrar em contato com 
o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio 
Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 
informações: 
E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 
 
OU 

Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de 
Casto/SES, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais 
informações: 
 
E.mail: cep@iecac.fundacaosaude.rj.gov.br        Tel: (21) 2334-8100 
End. Rua David Campista 326 – 2° andar, Humaitá - Rio de Janeiro. 
 
Eu,________________________________________________________________, RG nº 
_____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como 
voluntário, deste projeto de pesquisa. 
 
Rio de Janeiro, _____ de ____________ de 2017. 
 
 
 

Assinatura do Participante 
 
 
 
 

Testemunha                                         Testemunha 
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Apêndice C - Nota prévia 

 

 



100 

 

Apêndice D - Instrumento de coleta de dados  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE  

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

 MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE: formação docente 
interdisciplinar para o SUS  

 

Caracterização  

 

I. SEXO: FEMININO ( ) MASCULINO ( )  
II.  IDADE: _____________ ANOS.  
III.  ESCOLARIDADE:  

( ) Ensino médio + curso técnico  
( ) Superior incompleto  
( ) Superior completo  
( ) Pós-graduação incompleta  
( ) Pós-graduação completa  

IV.  OCUPAÇÃO: ____________________________________________________  
V. TEMPO DE ATUAÇÃO NA INSTITUIÇÃO: 

___________________________________________________________________ 
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Apêndice E - ilustrações utilizadas nas oficinas de Educação Permanente em saúde 

 

Figura – Ilustração 1 

 
Fonte: da autora. 

 

Figura 2 – Ilustração 2 

 
Fonte: da autora. 
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Anexo A - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antôno 

Pedro 
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Anexo B - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Estadual de Cardiologia 

Aloysio de Castro 
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Anexo C - Ilustração utilizada nas oficinas de Educação Permanente em saúde 

 

 
Fonte: www.enferjose.wordpress.com.  

 

 

 

 

 


