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RESUMO 

 
Avaliação do Programa de Controle de Infecção Hospitalar em Hospitais no 
Município de Teresina-PI. Lucimá Alves Pereira Lima. Orientadora: Dra.Danielle 
Silveira Macedo. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-graduação em 
Farmacologia. Departamento de Fisiologia Farmacologia, UFC, 2011. 
 O controle de infecção hospitalar (IH) ao longo dos anos evoluiu e evidenciou-se 
como um fenômeno que não se restringe apenas ao meio hospitalar, mas, também, 
a todos os estabelecimentos da área de saúde, nos quais se desenvolvem ações 
consideradas de risco para o aparecimento das infecções. Para que o controle de IH 
seja realizado de forma sistemática, por todos os que participam direta ou 
indiretamente do processo, e atenda às necessidades de cada serviço, a existência 
de um Programa de Controle de IH (PCIH) tem o papel de organização desta 
sistemática, e pode funcionar como importante ferramenta da qualidade, pois 
permite o planejamento e a execução das ações de controle de IH.  Avaliar o 
desempenho do Programa de Controle de Infecção Hospitalar nos hospitais no 
município de Teresina, com base nos indicadores validados nacionalmente.Trata-se 
de um estudo epidemiológico descritivo, avaliativo do tipo estudo de caso múltiplo, 
realizado em 10 hospitais que aceitaram participar formalmente deste estudo. As 
varáveis estudadas dizem respeito à Estrutura e Processo de trabalho. Com relação 
à estrutura foram avaliados o espaço físico, os recursos materiais, humanos e 
regulamentação. Quanto ao processo foram avaliadas as práticas operacionais que 
envolvem as atividades de vigilância epidemiológica, além de ensino e pesquisa. A 
coleta de dados foi realizada com formulário com questões fechadas, avaliação 
documental e entrevistas. A população do estudo foi constituída por enfermeiros 
membros das CCIHs de cada hospital. Na avaliação no grau de adequação de 
funcionamento das CCIHs dos hospitais estudados, foi estabelecido sistema de 
escores, classificando-os em muito adequado, adequado, inadequado e muito 
inadequado. Os resultados mostraram que dois hospitais se destacaram, onde um 
apresentou pontuação final muito adequado e o outro muito inadequado, sendo que 
este último não tem CCIH atuante. Observou-se que em relação à estrutura física e 
material seis CCIHs apresentaram aspectos muito adequados, duas inadequadas e 
um muito inadequado. Quanto aos recursos humanos, duas CCIHs com pontuação 
muito adequada por atender na íntegra a portaria, seis inadequadas e uma 
adequada. No tocante às práticas operacionais, o tipo II, apenas um hospital 
apresentou pontuação muito adequada (100%), enquanto três apresentaram 
percentuais entre 74 – 86,9%, sendo considerado nesse quesito como adequados. 
Quanto às práticas operacionais III que correspondem ao ensino e pesquisa, 
observa-se que apenas dois obtiveram pontuação muito adequados, dois também 
apresentaram pontuação adequado e os outros foram considerados como 
inadequados e muito inadequados. Portanto, os dados obtidos apontam a 
necessidade do interesse e apoio por parte dos gestores, da organização dos 
profissionais de saúde envolvidos em mudar o referencial em direção à competência 
profissional, fazendo investimentos em conhecimento cientifico, no desenvolvimento 
em habilidades técnicas, esteja ele representando a organização ou a equipe. 

  
Palavras-chave: Infecção Hospitalar. Avaliação. Serviços de Saúde. Vigilância 
Epidemiológica. 
 



 

 

ABSTRACT 
 

 
Program Evaluation of Hospital Infection Control in Hospitals in the 
Municipality of Teresina-PI. Lucimá Alves Pereira Lima. Master Advisor: Dr. 
Danielle Silveira Macedo. Master's Dissertation. Graduate Program in Pharmacology, 
UFC, 2011 
The control of hospital infection (HI) was, over the years, evolving and showing like a 
phenomenon that is not restricted to the hospital, but also to all health care 
establishments, which develop actions considered risk for the onset of infection. For 
the control of hospital infection to be carried out systematically by all who participate 
directly or indirectly in the process, and to meet the needs of each service, the 
existence of a Control Program of HI (CPHI) has the role of organizing this 
systematic and can act as an important tool of quality, because it allows the planning 
and execution of control actions in terms of HI. To evaluate the performance of the 
Program for Infection Control in hospitals in the city of Teresina, based on indicators 
validated nationally. It’s about a multiple case, descriptive, evaluative epidemiological 
study, conducted in 10 hospitals agreed formally to participate in this study. The 
variables studied relate to the structure and process. With regard to the structure 
were evaluated physical space, material, human resources and regulations. On the 
process, were evaluated operational practices that involve the activities of 
epidemiological surveillance as well as teaching and research. Data collection was 
performed with form closed questions, documents evaluation and interviews. The 
study population consisted of nurse members of HICCs of each hospital. In 
assessing the operation adequacy degree of the HICCs in the studied hospitals, was 
established scoring system, classifying them into very adequate, adequate, 
inadequate and very inadequate. The results showed that two hospitals stood out, 
where one presented a very adequate final score and the other, very inadequate. 
The latter has no active HICC. It was observed that in relation to the physical 
structure and material, six HICCs had very appropriate feature, two inadequate and 
one, very inadequate. As for human resources two HICCs scored very adequate for 
meeting the legal requirements in full, six inadequate and one adequate. With regard 
to operational practices, the type II, only one hospital had very adequate score 
(100%), while five had percentages between 69 - 84%, being considered as 
adequate in this regard. As for the operational practices III, that correspond to 
teaching and research, we note that only two scored very adequate, also two had 
appropriate scores and the others were considered inadequate and very inadequate.  
Therefore, the data obtained indicate the need for interest and support from 
managers, the organization of health professionals involved in changing the direction 
in reference to professional competence, making investments in scientific knowledge, 
development of technical skills, being it representing the organization or team.  
 
Keywords: Hospital Infection. Evaluation. Health Services. Epidemiological 
Surveillance.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
1.1 Contextualização do problema  

 

O controle de infecção hospitalar (IH) ao longo dos anos evoluiu e 

evidenciou-se como um fenômeno que não se restringe apenas ao meio hospitalar, 

mas, também, a todos os estabelecimentos da área de saúde, nos quais se 

desenvolvem ações consideradas de risco para o aparecimento das infecções. A IH 

situando-se em dimensões complexas do cuidado à saúde na sociedade moderna, 

ambas em constante transformação. Assim, a IH é um evento histórico, social e não 

apenas biológico, requerendo investimentos científicos, tecnológicos e humanos 

para a incorporação de medidas de prevenção e controle, sem perder de vista a 

qualidade do cuidado prestado pelos profissionais de saúde. 

 

Embora o problema seja antigo, a preocupação com o controle da 

infecção hospitalar no Brasil, por parte do Governo Federal, deu-se paulatinamente. 

Em 1976, o Decreto nº 77.052 da Presidência da República mencionava a 

obrigatoriedade dos estabelecimentos de saúde e profissionais da área a adotarem 

meios de proteção capazes de evitar efeitos nocivos à saúde dos pacientes. Sete 

anos depois, o Ministério da Saúde publica a Portaria nº 196/1983 determinando que 

todos os hospitais do país mantenham Comissão de Controle da Infecção Hospitalar 

(CCIH). Desde então, o Governo Brasileiro vem publicando uma série de atos 

legislativos com o propósito, claramente percebido, da primazia do cuidado com a 

prevenção, e controle das IH, objetivando a redução dessas infecções (DANTAS, 

2010). 

 

Para se avaliar a magnitude da ocorrência das IH, são utilizados dois 

principais indicadores epidemiológicos, taxa de infecção hospitalar (TIH) e taxa de 

paciente com IH (TPIH). A primeira refere-se ao total de episódios de infecção 

hospitalar diagnosticados em um determinado período, dividido pelo total de 

pacientes expostos à internação no mesmo período. Considerando que alguns 

pacientes apresentam mais de um episódio de infecção hospitalar durante sua 

internação, a segunda taxa a ser calculada é de pacientes com infecção hospitalar 
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(TPIH), o qual é obtida pela divisão do número de pacientes com diagnóstico de 

infecção hospitalar em um determinado período pelo total de pacientes expostos à 

internação no mesmo período. Para ambos indicadores podem ser realizados 

estudos de incidência, computando apenas os casos novos detectados no período 

ou de estudos de prevalência, computando-se o total de casos identificados 

(FERNANDES, 2008). 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) promoveu, no período de 1983 a 

1985, um estudo de prevalência de infecção hospitalar em 14 países. Neste 

levantamento a média encontrada foi de 8,7%, variando de 3% a 21%. Os 

organizadores do estudo reconheceram que a amostra não foi necessariamente 

representativa, mas ressaltaram a importância das infecções hospitalares. 

 

O estudo realizado por Zanon et al. (1987) em 12 hospitais brasileiros, 

com pacientes internados em enfermaria de clínica médica, cirúrgica e obstetrícia e 

extrapolando para o total de pacientes internados nos hospitais, conveniados e 

contratados do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social 

(INAMPS) estimou para o ano de 1984 uma média de 778.300 pacientes com 

infecção hospitalar. Calculando-se uma letalidade oscilando de 10 a 20% chegou-se 

a um número anual de óbitos de 78.830 a 155.660, colocando a infecção hospitalar 

como possível segunda causa de mortalidade no país (ZANON, 1987). 

 

No Brasil, em 1994, foi realizada uma pesquisa denominada “Estudo 

Brasileiro da Magnitude das Infecções Hospitalares e Avaliação da Qualidade das 

Ações de Controle de Infecção Hospitalar”, que trouxe os primeiros números 

brasileiros de infecções hospitalares: em cada 100 pacientes internados, 13 

desenvolveriam alguma infecção relacionada à assistência. Foram identificadas 

1.129 infecções em 8.624 pacientes com mais de 24 horas de internação em 99 

hospitais terciários brasileiros com 100 a 299 leitos (PRADE  et al., 1995).   

  

Para Fernandes (2008), os custos dessas infecções podem ser 

agrupados em custos diretos, custos indiretos ou preventivos, custos sociais e 

custos imensuráveis ou intangíveis. O custo direto das infecções hospitalares é 

aquele gasto no diagnóstico e tratamento do paciente que adquiriu a infecção, 
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incluindo-se diárias adicionais, novos exames, medicamentos e insumos, trabalho 

dos profissionais e medidas de precaução e isolamento. Na maioria das vezes esse 

tratamento conduzido ao paciente se torna impagável pelo encarecimento da 

assistência médica privada, levando a maioria das pessoas a procurar os serviços 

de saúde da rede pública cujos custos são financiados pelo próprio Estado, 

contribuindo para uma assistência deficitária, criando unidades de saúde nas quais a 

falta de equipamentos e de estrutura física em desacordo com a legislação vigente 

e, sobretudo, a carência de recursos humanos capacitados. 

 

Estudos dos custos diretos, realizados na Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) do Hospital São Paulo, em 2002, em pacientes com infecção hospitalar por 

Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter baunanii multirresistentes apontam 

resultados alarmantes. Nesses estudos, calcularam-se o custo médio e extra, por 

paciente, segundo a topografia das infecções: pneumonia – US$ 21,188.85 e US$ 

13,877.08; infecção do trato urinário – US$ 20,635.08 e US$ 6,654.38; infecção de 

sítio cirúrgico – US$ 10,213.04 e US$ 3,920.83 e infecção de corrente sanguínea – 

US$ 8,573.64 e US$ 1,755.96. Ainda no mesmo estudo, verificou-se que há 

diferença substancial entre permanência média de 45 dias para os casos infecciosos 

e de 6,8 dias para os não infecciosos. As infecções determinaram um acréscimo de 

26 dias de permanência na UTI, elevando o custo em mais de US$ 11 mil por 

paciente (ANDRADE, 2005). 

 

Para o mesmo autor, os custos indiretos ou preventivos da infecção 

hospitalar são referentes aos investimentos feitos para evitar, reduzir ou controlar a 

infecção. Nesses custos, estão incluídas as despesas na implantação de um 

Programa de Controle de Infecção Hospitalar (PCIH), tais como salários dos 

profissionais por horas de trabalho e recursos de informatização. 

 

Não se pode subestimar, entretanto, os custos sociais das IH, 

principalmente em país em desenvolvimento, onde a escassez dos recursos 

destinados à área de saúde é cada vez maior. Os custos sociais são aqueles que 

atingem a sociedade de maneira indireta, sendo um pesado ônus para a força de 

trabalho da parte da população economicamente ativa, traduzido pelo absenteísmo 

ou pelo afastamento definitivo do trabalho por sequelas definitivas ou por morte. 
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Porém, os maiores impactos da IH, sem dúvida, são os custos imensuráveis da dor, 

do sofrimento, perda funcional de um órgão, pela inatividade de um membro do 

corpo e, acima de tudo, pelo impacto da morte por IH. Esses custos envolvem 

qualidade de vida, sobrevivência e sentimentos de perda, valores que estão acima 

de todos os cálculos da moderna tecnologia (ANDRADE, 2005). 

 
1.2 Marco Teórico 

 
1.2.1 Aspectos históricos das infecções hospitalares 

 

A história da ocorrência de infecções hospitalares e de suas práticas de 

controle mantém uma relação estreita com a própria história das concepções 

dominantes do processo saúde-doença, assim como em outros aspectos da 

sociedade e de suas formas de inserção e de intervenção no hospital. Embora não 

sendo objeto deste estudo esses aspectos, é de fundamental importância registrar 

que momentos e personalidades marcaram a trajetória evolutiva das infecções 

hospitalares (SANTOS, 2006).  

 

O aparecimento dessas IH vem evoluindo desde quando foram criados os 

primeiros hospitais, surge como consequência das precárias condições em que as 

pessoas doentes eram dispostas e atendidas naqueles ambientes. A aceleração do 

desenvolvimento econômico das sociedades ocidentais, iniciado com a revolução 

industrial no fim do século XIX e acentuado após a Segunda Guerra Mundial 

determinou mudanças na freqüência e na distribuição das IH (FERNANDES, 2008).  

 

A vigilância do controle das infecções hospitalares foi inicialmente 

desenvolvida pelo Dr. Ignaz Semmelweis, em Viena, ano de 1847. Esse 

procedimento foi efetivado através da observação da alta incidência de infecções 

puerperais entre gestantes atendidas por obstetras e estudantes de medicina 

comparada com a baixa incidência naquelas auxiliadas por parteiras. Ele concluiu 

que os obstetras e estudantes transferiam as infecções dos cadáveres da sala de 

necrópsias para as parturientes. Como proposta foi orientado o uso de solução 

clorada, antes da entrada nas salas de cirurgias, tendo sido observado queda nas 

taxas de infecção. Esse clássico trabalho mostra a importância do sistema de 
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vigilância na identificação dos problemas e no desenvolvimento e aplicação de 

medidas de prevenção e controle (COSTA, 2010). 

 

Nos Estados Unidos na década de 50 a comunidade médica se 

confrontou com a emergência do surto de infecções causadas por Staphylococcus 

aureus nos hospitais, com resistência à penicilina, onde os especialistas do Centro 

de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) foram alertados a publicarem os 

conceitos de vigilância para o problema. O interesse pelas infecções hospitalares 

cresceu com o aumento do número de casos, da resistência ao tratamento e da alta 

taxa de mortalidade. Ultrapassavam os limites da assistência médica, ganhando 

repercussões sociais, econômicas, legais e éticas. No final, os estudos sobre 

infecções hospitalares intensificaram-se, na tentativa de serem testados métodos 

mais efetivos para vigilância nos hospitais (COSTA, 2010). 

 

Embora o termo infecção hospitalar só tenha sido utilizado na literatura 

médica brasileira a partir da década de 1970, desde 1950, textos científicos já 

demonstravam que a transmissão de doenças infecciosas no hospital era uma 

preocupação dos profissionais de saúde.  Temas como infecções no pós-operatório, 

técnicas assépticas, desinfetantes, esterilizantes, ar condicionado na sala cirúrgica, 

o problema do lixo nos hospitais e até mesmo a resistência microbiana já 

permeavam publicações médicas e de enfermagem na metade do século passado 

(LACERDA, 2002). 

 

Na década de 1960, a industrialização e o crescimento urbano 

aumentaram a busca por assistência médica e, com a ditadura, os institutos de 

pensão e aposentadoria foram unificados, dando origem ao Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS). Esse fato possibilitou à iniciativa privada ganhar força e 

criar hospitais. A tecnologia médica dos países desenvolvidos começa a ser 

introduzida no País. Iniciam-se os primeiros transplantes, com o uso cada vez mais 

intensivo de antibióticos e imunossupressores. Foi no início daquela década que foi 

criada a primeira Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) do País, no 

Hospital Ernesto Dorneles, no Rio Grande do Sul (CABRAL, 2006). 
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Em 1976, os esforços governamentais se intensificaram para equacionar 

o problema das IH, foi quando o Instituto Nacional de Assistência Médica da 

previdência Social (INAMPS) institucionaliza as CCIHs, nos hospitais próprios, com a 

finalidade de implantar e coordenar um sistema viável de vigilância epidemiológica 

das IH, de caráter permanente. Esse sistema tinha como objetivo a avaliação 

contínua das diversas causas do processo infeccioso dentro do hospital, visando, 

primordialmente, o seu controle. As CCIHs foram, nessa época, elevadas à 

categoria de órgãos de assessoramento permanente da direção dos hospitais 

próprios do INAMPS (RICHARD, 2006).  

 

Porém, a obrigatoriedade por parte do Ministério da Saúde (MS) foi 

efetivada a partir da Portaria 196/1983, onde todos os hospitais, independente da 

natureza da entidade mantenedora, e da instituição responsável, teriam que ter 

Comissão de controle de Infecção Hospitalar instituída. Cabendo às secretarias 

Estaduais de Saúde a responsabilidade de implantação e fiscalização dessas 

comissões (COSTA, 2010). 

 

Em 1985, foi implantado pelo Ministério da saúde o Manual de Controle 

das Infecções Hospitalares, cujos objetivos eram delinear as medidas de prevenção 

e controle das IH, adaptadas e voltadas à realidade nacional. No mesmo ano, a 

morte do Presidente Tancredo Neves, supostamente por infecção hospitalar, 

promoveu a maior divulgação do assunto e despertou maior interesse entre os 

profissionais de saúde e sociedade como um todo (COSTA, 2010). 

 

Até 1994, não se conhecia a magnitude dos problemas das infecções 

hospitalares, lacuna esta que começou a ser preenchida pela iniciativa da 

Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar (COCIN), que idealizou, planejou e 

coordenou o primeiro “Estudo Brasileiro da Magnitude das Infecções Hospitalares 

em Hospitais Terciários”. Esse estudo contou com uma equipe multidisciplinar de 

profissionais atuantes em controle de infecção hospitalar de todo o país. Para que 

houvesse uma homogeneização de conceitos relativos à IH (SANTOS, 2006). 

 

Segundo o mesmo autor, o estudo trouxe os primeiros números 

brasileiros de infecções hospitalares: de cada 100 pacientes internados, 13 
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desenvolveriam alguma infecção relacionada à assistência.  Foram identificadas 

1.129 infecções em 8.624 pacientes internados há mais de 24 horas em 99 hospitais 

terciários brasileiros com 100 a 299 leitos, que atendiam pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS). A infecção hospitalar mais prevalente é do trato respiratório quando 

associado ao uso de tubo orotraqueal, traqueostomia e ventilação mecânica. A 

ocorrência destas infecções está concentrada nas unidades de terapia intensiva 

(adulto e neonatal).  

 

O estudo também mostrou que metade dos pacientes (total de 8.642) dos 

hospitais públicos, recebia antibióticos sistêmicos no dia do estudo e somente 29% 

dos hospitais declararam implantada alguma política do controle de antibióticos e, no 

entanto, só 10% tinham os microorganismos das infecções identificados. O tempo 

médio de internação dos pacientes com infecção hospitalar foi de 21 (vinte e um) 

dias, e os pacientes sem infecção foi de 10 (dez) dias, enquanto o SUS declara ter 

uma média nacional de seis dias de internação. 

 

A problemática da IH no Brasil cresce a cada dia, considerando que o 

custo do tratamento dos clientes com IH é três vezes maior que o custo dos clientes 

sem infecção. Mesmo com a legislação vigente no país, os índices de IH 

permanecem altos, 15,5%, o que corresponde a 1,18 episódios de infecção por 

cliente internado com IH nos hospitais brasileiros. Além disso, considera-se mais um 

agravante, o fato das instituições de saúde pública possuírem a maior taxa de 

prevalência de IH no país, 18,4% (MOURA, 2008). 

  

Com o conhecimento acumulado durante a última década, e em meio ao 

movimento de profissionais de saúde, veio o reconhecimento, pelo Governo federal, 

do fenômeno das infecções hospitalares como um problema de saúde pública. 

Dessa forma, a Lei Federal nº 9.431 é promulgada em 06 de Janeiro de 1997, 

ratificando a obrigatoriedade da existência de Programas de Controle de Infecção 

Hospitalar (PCIH) e de CCIH em todos os hospitais brasileiros (BRASIL, 1997). 

Nesta Lei, fica definido como PCIH, o “conjunto de ações desenvolvidas, deliberada 

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

gravidade das infecções hospitalares”. Assim, fica legalmente expresso que as IH 



25 
 

 

não podem ser eliminadas, mas reduzidas dentro de um limite máximo, que 

permanece desconhecido. 

 

Após um ano, foi publicada pelo Ministério da Saúde a Portaria MS nº 

2.616/98, que passou a nortear todo o sistema de controle de IH e instituiu o 

Programa de Controle de IH a ser executado por CCIH, constituída de membros 

consultores e executores. A Portaria contém  um extenso detalhamento que rege o 

controle de IH e estabelece recomendações no que se refere à estrutura e 

operacionalização (BRASIL, 1998). 

 

As atividades da CCIH dentro do hospital conferem três pilares 

importantes: o epidemiológico, que se baseia na coleta e análise de dados das 

infecções hospitalares, subsidiando ações mais eficazes, na indicação de tratamento 

com antibióticos mais adequados, de acordo com o princípio ativo de cada bactéria. 

O segundo pilar é o infectológico onde as prescrições com antibióticos devem ser 

controladas de modo a reduzir a resistência bacteriana de pacientes em hospital. O 

terceiro é a capacitação de recursos humanos, e a construção de rotina envolvendo 

o corpo clínico, os setores de apoio e núcleo de Vigilância Epidemiológica 

Hospitalar, buscando não somente conhecer os índices de infecção no hospital, 

como também atuar de forma objetiva e prática para preveni-las (BRASIL, 1998).  

 

A metodologia de notificação de casos de IH utilizada pela CCIH através 

de vigilância epidemiológica é realizada por meio de busca ativa. Essa ação vem 

sendo apontada na literatura mundial como um método de escolha para coleta de 

dados de infecção hospitalar, sendo esta uma das atividades de responsabilidade da 

CCIH. O objetivo desse setor no hospital é oferecer condições de segurança a todos 

os clientes da instituição, de modo que as infecções hospitalares possam ser 

reduzidas a patamares muito baixos (COSTA, 2010). 

 

Uma fração dessas infecções é prevenível, mas varia de acordo com o 

nível de cultura assistencial vigente, porque as causas preveníveis estão 

relacionadas à qualidade técnica e operacional com que são instalados e mantidos 

os procedimentos invasivos, quer para diagnóstico, quer para terapêutica. As 

infecções consideradas não preveníveis são aquelas associadas aos fatores 
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intrínsecos, constituídos pela fraca resposta imunológica às infecções, como 

exemplifica: o recém-nascido, o idoso, o paciente oncológico, o diabético e com 

síndrome de imunoficiência adquirida, ou aquele paciente submetido à radioterapia, 

quimioterapia e corticoideterapia, incluindo também o obeso e o desnutrido (PRADE, 

2002). 

 

Prade ressalta que, além desses pacientes, que têm na terapêutica ou no 

estado patológico e orgânico as causas de suscetibilidade para infecções 

hospitalares, ainda existem aqueles que são produzidos pela própria internação 

hospitalar, mesmo que não sofram procedimentos maiores. Esta fisiopatologia pode 

ser assim descrita, a partir da internação de um paciente cardiopata, por exemplo: 

 

a) A internação reduz as defesas imunológicas, devido ao estresse da 

doença, da temeridade pela hospitalização e pelo medo de perder a vida; 

b) Permanecendo no hospital além de 48 horas já tem o aparelho 

digestivo totalmente colonizado com microorganismos do hospital; 

c) O uso de diferentes tipos de antimicrobianos, ou mesmo de um só, 

usado na ausência de infecções, elimina a flora residente de diversos órgãos de 

proteção, como pele e as mucosas; 

d) A permanência prolongada irá possibilitar múltiplos ataques 

microbianos que exigem múltiplas respostas imunológicas, até que chega o 

momento em que o agente tem alta virulência e patogenicidade e os mecanismos de 

defesa falham, instalando-se a infecção hospitalar. 

 

Os microorganismos das infecções hospitalares não agem da mesma 

forma que nas doenças transmissíveis, onde demonstram ciclos definidos e 

conhecidos. Nas infecções hospitalares, esses microrganismos são os cocos Gram 

positivos (Staphylococcus sp e Streptococcus sp), Bacilos Gram negativos 

(Enterobacteriaceas, Klebsiella sp, Pseudomonas sp), e outros oportunistas como 

(Acinetobacter sp, Serratia sp), e outros. Alguns vírus e fungos são, da mesma 

forma, importantes nas infecções hospitalares, como o vírus sincicial respiratório, o 

rotavírus, e a Cândida sp. (PRADE, 2002). 
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De acordo com Fernandes et al. (2000), no ambiente esses agentes 

microbianos se perpetuam em fontes aquosas e poeiras, de onde são transmitidos 

indiretamente, principalmente pelas mãos do pessoal hospitalar. Atingem os 

hospedeiros suscetíveis ou aqueles produzidos pela permanência hospitalar, através 

da múltipla manipulação dos tratos estéreis, para instalar e manter sondas, tubos, 

cateteres e todos aqueles procedimentos que invadem a via circulatória, o sistema 

nervoso, os tratos renais, respiratório inferior, os espaços peritoneais, mediastínico, 

ósteo-articular, muscular e subcutâneo, considerados estéreis e, portanto, de alto 

risco para infecção hospitalar.  

 

O Programa de Controle de Infecção Hospitalar se insere na cadeia 

epidemiológica com a finalidade, de prevenir o acometimento de pessoas por 

agentes patogênicos e de controlar a disseminação dos agentes, para outros 

pacientes e para o pessoal hospitalar. Segundo a Lei (nº 9.431/97) que trata da 

obrigatoriedade de sua criação em todos os serviços de saúde do território nacional, 

como um programa de saúde, de ação hospitalar, com a finalidade de manter as 

infecções hospitalares em níveis aceitáveis, para cada tipo de instituição (BRASIL, 

1997).  

 

Segundo a Associação dos Profissionais do Controle de Infecções (APIC), 

o conteúdo desse PCIH define sua abrangência, o que permeia a atividade 

hospitalar com as áreas temáticas ou atividades: epidemiologia e estatística; 

microbiologia; sistema de isolamentos; limpeza, desinfecção e esterilização;  anti-

sépticos e anti-sepsia; saúde ocupacional; educação continuada; métodos de 

análise de dados; doenças infecciosas e topografias de infecção; práticas 

assistenciais hospitalares e ambulatoriais; produtos farmacêuticos e seu uso; 

serviços de apoio; normas administrativas para o PCIH ( FERNANDES et al., 2000). 

 

A Organização Panamericana de Assistência à Saúde (OPAS) destaca, 

entre os temas componentes do PCIH, o serviço de epidemiologia hospitalar, a 

antibioticoterapia e os novos agentes microbianos hospitalares (NOVAES, 1996). 

 

Por outro lado, a sociedade profissional enfatiza o conhecimento científico 

e técnico. No Brasil, as ações proposta oficialmente para o PCIH são resumidas a: 



28 
 

 

vigilância epidemiológica e indicadores epidemiológicos das IH; higienização das 

mãos; limpeza, desinfecção e esterilização; microbiologia; farmácia hospitalar; 

produtos antimicrobianos de ambientes e de uso sistêmico e tópico (BRASIL, 1998).  

 

Novaes (1996) ressalta que a organização do Programa de Controle de 

Infecções depende de apoio político e administrativo, e de uma clara exposição de 

objetivos, e que, para a implementação de um programa desta natureza, são 

necessárias normas administrativas, treinamento em serviço, vigilância, supervisão e 

resolução efetiva de problemas. E conclui que, o êxito depende de uma organização 

correta dos conhecimentos, da criatividade e disposição da equipe de saúde.  

 

Portanto, considerando que a saúde é um bem jurídico a qual todas as 

pessoas têm direito e dever do Estado e que este pode e deve legislar sobre o 

controle das IH, pois além de um compromisso ético-social, esta é uma complicação 

que depende do cumprimento dos referidos dispositivos legais e portarias, 

principalmente, de atendimento das Instituições de saúde, assim como dos preparos 

dos profissionais (MOURA, 2008). 

 

No Estado do Piauí, através da Secretaria de Estado da Saúde em 

parceria com o Ministério da Saúde, a partir das diretrizes federais, promoveram-se 

treinamentos sobre Noções Básicas de Controle de Infecção Hospitalar para os 

profissionais de saúde dos hospitais da rede pública (médicos, enfermeiras, 

bioquímicos e nutricionistas), com a finalidade de constituir Comissões de Controle 

de Infecções Hospitalares e desenvolver ações de prevenção e controle dessas 

infecções, nos hospitais do estado, e, por conseguinte, atender a legislação vigente.  

 

Em 1994, a Secretaria de Estado da Saúde, para melhorar as condições 

de atendimento dos hospitais em termo de controle de infecção hospitalar, constituiu 

a Comissão Estadual de Controle de Infecção Hospitalar (CECIH), oficializada por 

meio de portaria e publicação no diário Oficial da União.  

 

Esta Comissão foi composta por membros consultores e membros 

efetivos, com base na Portaria nº 930/92/MS, a qual tem como componentes: 

Secretário de Saúde do Estado, um representante dos hospitais públicos, dos 
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hospitais privados, do Conselho Regional de Medicina (CRM), Conselho Regional de 

Enfermagem (COREN). Destaca-se que os membros efetivos elaboraram um Plano 

de Ação tendo como meta a implantação de CCIH em todos os hospitais da capital e 

das cidades que tivessem hospitais de grande porte. 

 

Em 2000, foi divulgada a taxa de prevalência de IH dos hospitais de 

referência e de ensino, localizados na capital Teresina, e apresenta-se como segue: 

Hospital Areolino de Abreu, 37,7%; Maternidade Dona Evangelina Rosa, 11,3%; 

Hospital Infantil Lucídio Portela, 35,7%; Hospital de Doenças Infecto-Contagiosas, 

23,7%, e o Hospital Getúlio Vargas, que funciona há 59 anos, possui 429 

(quatrocentos e vinte e nove) leitos, tem Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar (CCIH) e Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) estruturado, 

possui uma taxa de prevalência de IH de 31,1%. Dessa forma, a prevalência de IH 

nos cinco hospitais de referência de Teresina foi de 27,9%(3) , ou seja, 12,4% a 

mais do que a prevalência registrada em nível nacional que é de 15,5% (MOURA, 

2008). 

 

Atualmente o municipio de Teresina, conta com uma completa rede de 

prestação de serviços de saúde constituída por 28 hospitais (alta complexidade), 70 

clínicas, 32 unidades básicas de saúde, e 49 postos de saúde, pertencentes ao 

Estado, ao Município e à iniciativa privada, o que torna a capital piauiense um 

importante centro de atendimento médico nas mais diversas especialidades (IBGE, 

2009). 

 

Dos 28 hospitais de alta complexidade existentes, apenas 17 tem CCIH 

com portaria oficializada. A CCIH faz a vigilância epidemiológica das infecções 

através da busca ativa e elaboram relatórios que deveriam ser enviados 

semestralmente para a coordenação de controle de infecção da Diretoria de 

Vigilância Sanitária do Estado (DIVISA), órgão responsável pela fiscalização dos 

estabelecimentos de saúde.  

 

A responsabilidade de acompanhamento dos PCIH nos hospitais é da 

Vigilância Sanitária (VS), a qual não somente inspeciona como também deve prestar 

cooperação técnica aos hospitais, orientando para o exato cumprimento e aplicação 
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das diretrizes estabelecidas pela legislação sanitária pertinente (GIUNTA et al., 

2006).  

 

1.2.2 Controle de infecção como indicador de qualidade na assistência 
hospitalar 

 
A assistência hospitalar de má qualidade pode ter resultados desastrosos, 

com eventos adversos importantes, como as IH, que necessitam ser controladas e 

avaliadas por meio de uma ferramenta gerencial que possibilite inclusive a 

intervenção, com a finalidade de implementação de melhorias na assistência 

prestada (SILVA, 2005). 

 

Segundo o mesmo autor, o processo de controle de IH é, em si mesmo, 

melhoria de qualidade, apesar de ser tratado como atividade paralela a este 

processo, visto que ambas partem de uma mesma abordagem epidemiológica, 

coletando e interpretando dados, a fim de gerar informações que possam nortear e 

adequar as ações em direção aos objetivos propostos. 

 

Silva (2005) destaca que esta abordagem epidemiológica no controle de 

infecção hospitalar é citada por alguns autores como “paradigma do controle de 

qualidade”, pois o controle de qualidade é epidemiologia pura que compreende a 

formulação de definições claras, a vigilância, o cálculo de taxas, percentuais e 

resultados, incluindo a determinação de fatores de risco e a utilização desta 

informação para impulsionar ou direcionar a melhoria contínua. Com base nesta 

visão, o controle de infecção hospitalar apresenta-se como um dos mais indicados 

pontos de partida para o estudo de qualidade dos serviços de saúde. 

 

Acontece que somente a abordagem epidemiológica das IH não permite 

uma avaliação real da assistência prestada. Daí a preocupação da Diretoria 

Colegiada da Agência Nacional de vigilância Sanitária em elaborar um roteiro de 

inspeção do PCIH com a finalidade de ampliar esse processo de trabalho e permitir 

sua avaliação externa e aprovar através da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 

nº 48 de 02/06/2000, que determina também que esse roteiro seja utilizado pelas 

autoridades de vigilância sanitária (BRASIL, 2000). 
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Essa Resolução, entre outros aspectos: descreve os principais conceitos 

na área de prevenção e controle de IH; informa que as unidades hospitalares estão 

sujeitas a inspeções sanitárias para avaliação da qualidade das ações de prevenção 

e controle de IH e atuação da CCIH; estabelece que auditorias internas devam ser 

realizadas, periodicamente, pelas unidades hospitalares, por meio de protocolos 

específicos, documentados e arquivados; estabelece os itens do Roteiro de 

Inspeção, a serem utilizados para avaliação; define critérios para a avaliação do 

cumprimento dos itens desse roteiro de inspeção (BRASIL, 2000). 

 

Os itens sob inspeção e avaliação nesse Roteiro, além de dados de 

identificação da instituição, exploram aqueles relacionados à estrutura e 

operacionalização de CCIH. Nesse roteiro cada item sob avaliação se baseia em 

critérios de risco potencial, que são: 

 

(I) Imprescindível – pode influir em grau crítico na qualidade e segurança 

do atendimento hospitalar; 

(N) Necessário – pode influir em grau menos crítico na qualidade e 

segurança do atendimento hospitalar; 

(R) Recomendável – pode influir em grau não crítico na qualidade e 

segurança do atendimento hospitalar; 

(INF) Informativo – oferece subsídios para melhor interpretação dos 

demais itens, sem afetar a qualidade e segurança do atendimento hospitalar. 

 

Dentre os critérios imprescindíveis (I), encontram-se: existência de PCIH; 

elaboração de relatórios com dados e indicadores do trabalho de prevenção de IH; 

existência de normas e rotinas visando a limitar disseminação de microorganismos 

de doenças infecto-contagiosas e medidas de precaução e isolamento; infra-

estrutura para higiene das mãos; existência de sistema de vigilância epidemiológica 

de IH (BRASIL, 2000).  

 

As avaliações através desse roteiro, além de contemplar os indicadores 

epidemiológicos de IH, baseiam-se exclusivamente nas recomendações para 

organização e operacionalização de um PCIH nos molde da Portaria vigente.  
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1.2.3 Aspectos conceituais sobre avaliação em saúde 

 

Considerando que este estudo tem caráter avaliativo, e sem a intenção de 

esgotar os diversos conceitos sobre o processo de avaliação, não podemos deixar 

de trazer algumas abordagens conceituais mais utilizadas. 

 

É importante registrar que a avaliação é uma atividade que acompanha a 

própria história do homem, dita como inerente ao próprio processo de 

aprendizagem, e na atualidade assume cada vez mais um caráter polissêmico em 

sua conceituação, abrigando múltiplas referencias de análises. Na literatura recente, 

observa-se um alargamento da concepção de avaliação de intervenção em saúde, 

mesmo sem deixar de reconhecer os diversos limites conceituais de sua 

operacionalização no âmbito dos serviços de saúde (COSTA, 2010). 

 

Durante os últimos 40 anos, especialistas têm trabalhado para 

desenvolver métodos, os mais eficientes possíveis, para alcançar a qualidade da 

assistência à saúde. Muitos avanços e refinamentos nesse campo foram alcançados 

e têm permitido ampliar o domínio de métodos de avaliação que indicam os 

processos e resultados de assistência à saúde, sendo inclusive área de forte 

interesse de fomento e desenvolvimento de pesquisa no Brasil (SILVA, 2010). 

 

No contexto atual, segundo Bronniol e Vial (2001), a avaliação não se 

limita apenas à busca de soluções para resolver os problemas e sim articular os 

modelos existentes em busca de uma adoção de multi-referencialidade no campo da 

avaliação, sendo necessária uma distinção entre a avaliação como instrumento de 

gestão e a pesquisa avaliativa. 

 

Segundo o mesmo autor, o instrumento de gestão concebe a avaliação 

em três formas: a avaliação como medida, dando prioridades aos produtos; a 

avaliação como gestão, com ênfase nos procedimentos e a avaliação como 

problemática no sentido de focalizar os processos. 

 

Uchimura e Bosi (2002) ressaltam que diversos trabalhos vêm 

concebendo a avaliação como uma modalidade de pesquisa que se utiliza de 
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métodos e técnicas para confirmar ou não a relação de causalidade entre as ações 

de um serviço ou programa e determinados resultados. 

 

Por sua vez, Motta (1989) define o conceito de avaliação como “processo 

de produzir informações sobre os valores dos resultados da implementação de 

políticas e programas públicos.” Desse modo, avaliar consiste fundamentalmente em 

investigar e sistematizar conhecimentos para fazer julgamento de valor de uma 

intervenção com o objetivo de auxiliar a tomada de decisões 

(CONTANDRIOPOULOS et al.,1997). 

 

Nos dias atuais, a avaliação comporta a interdisciplinaridade com o 

surgimento de propostas metodológicas a serem incorporadas no desenvolvimento 

da pesquisa de avaliação no sentido de apontar a efetividade e os resultados de 

uma intervenção, e também de melhorar a qualidade dos serviços de saúde. 

 

Contandiopoulos et al. (1997) tipificam o processo avaliativo em avaliação 

normativa e em pesquisa avaliativa a depender da relação de o julgamento  decorrer 

da aplicação de critérios e normas ou de um procedimento científico, 

respectivamente. 

 

A pesquisa avaliativa busca, por meio de um procedimento cientifico, 

analisar e julgar as relações existentes entre os componentes de uma intervenção, 

enquanto a avaliação normativa, a partir de critérios e normas, examina e emite juízo 

acerca de cada componente da intervenção: estrutura, processo e resultado 

(CONTANDIOPOULOS et al.,1997). 

 

Podemos dizer que quando propomos uma pesquisa de avaliação em 

saúde existe, ainda que não explicitamente, o interesse pelo conhecimento da 

qualidade do resultado de uma intervenção decorrente da prática profissional e dos 

serviços de saúde. 

 

Diante de várias citações sobre avaliação, não poderia deixar de 

mencionar abordagens consideradas como propostas bem sucedidas de avaliação. 

Trata-se da sistematização de avaliação no campo da saúde, que tem como 
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idealizador Avedis Donabedian, a qual ressalta que a melhor estratégia para avaliar 

a qualidade dos serviços é a seleção de um conjunto de indicadores relacionados: 

estrutura, processo e resultados (DONABEDIAN, 1966). 

 

Na apreciação da estrutura, verificam-se as características físicas, 

recursos humanos, e materiais empregados para atingir os resultados esperados na 

produção do cuidado. Os indicadores de processo permitem avaliar o processo de 

organização dos serviços para atendimento da demanda, ou seja, diz respeito ao 

que é feito e como é feito, enquanto a avaliação de resultado se ocuparia de analisar 

as mudanças ocorridas no estado de saúde dos pacientes relacionados à produção 

do cuidado.  

 

Como avaliar, é uma prática que procura buscar transformações em 

diferentes níveis de realidade. Tanaka et al. (2001) afirmam que a avaliação em 

saúde é uma prática ainda em construção no Brasil, principalmente de programas, 

sistemas e políticas. Propõe uma definição de avaliação, como campo de relações 

entre agentes (pesquisadores, avaliadores e gestores) e instituições e práticas 

sociais não restritas à dimensão racional da ação e àquela que situa a avaliação em 

relação ao uso instrumental dos resultados. 

 

A área de avaliação de serviços em geral e na saúde, em particular, 

passa por processo de expansão e diversificação conceitual e metodológica, bem 

como por uma crescente demanda para se constituir como instrumento de apoio às 

decisões necessárias à dinâmica dos sistemas e serviços de saúde. Todo esse 

processo avaliativo tem papel indispensável na implementação das políticas de 

saúde, desde a implantação de serviços e programas, até o acompanhamento do 

seu desenvolvimento (NOVAES, 2000). 

 

Segundo Hartz (2003), institucionalizar a avaliação em um serviço exige a 

definição e uma política que apresente um mínimo de diretrizes relativas aos 

propósitos e recursos atribuídos à avaliação. Estão entre estas diretrizes a estrutura: 

a localização e abordagens metodológicas das instâncias de avaliação; as relações 

estabelecidas com a gestão; e a tomada de decisões: a utilização. 
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Ter a avaliação instituída na estrutura da política, entretanto, requer 

alguma cautela em razão das inúmeras transformações que as intenções, diretrizes 

e normas que orientam a política sofrem ao serem implantadas no âmbito federal, 

estadual e municipal de gestão do sistema. Este cuidado se torna particularmente 

importante no Brasil, diante da difícil e desigual realidade socioeconômica, da 

extensão territorial nacional, da heterogeneidade dos problemas regionais, das 

distintas capacidades locais e da diversidade cultural. É preciso promover nos 

serviços de saúde, práticas avaliativas criativas e flexíveis que contribuam no 

planejamento das ações e nas mudanças do modelo assistencial do Sistema Único 

de Saúde (SUS). 
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2 JUSTIFICATIVA 
 

 

As infecções hospitalares (IH) são eventos adversos decorrentes da 

hospitalização do paciente e potencialmente determinados pela evolução 

tecnológica dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos invasivos, demandados 

pelo modelo clínico de assistência. Acrescente-se a isto, os medicamentos 

imunossupressivos, principalmente os antibióticos, a maior expectativa de vida e o 

aumento de demanda por assistência a pacientes imunodeprimidos e com doenças 

crônico-degenerativas, que aumentam o risco das infecções resistentes. 

 

O controle de IH no Brasil é regido por ações governamentais desde 

1983, mas somente em 1997 a existência de um Programa de Controle de Infecção 

Hospitalar (PCIH) em todos os hospitais do país passou a ser obrigatória pela Lei nº. 

9.431/97 (BRASIL, 1997). Em 1998 foi editada a Portaria vigente, nº. 2.616, que 

recomenda o processo de trabalho a ser realizado pelo PCIH, devendo o hospital 

constituir Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), órgão deliberativo de 

ações de controle e prevenção de IH e o Serviço de Controle de IH (SCIH), órgão 

executivo, ou seja, encarregado de realizar as ações deliberadas pela CCIH. 

 

Para que o controle de IH seja realizado de forma sistemática, por todos 

os que participam direta ou indiretamente do processo, e atenda às necessidades de 

cada serviço, a existência de um Programa de Controle de IH (PCIH) tem o papel de 

organização desta sistemática, e pode funcionar como importante ferramenta da 

qualidade, pois permite tanto o planejamento e a execução das ações de controle de 

IH, como constitui também condição inicial para o desenvolvimento e 

estabelecimento de diretrizes que possam subsidiar melhorias na área da 

assistência. Mas, por certo, de qualquer modo, o PCIH ainda é a principal e mais 

reconhecida alternativa, nacional e internacionalmente, para o estabelecimento de 

ações de controle e prevenção de IH (SILVA, 2005). 

 

Considerando os aspectos acima citados, destaca-se a importância de 

avaliar o PCIH nos hospitais do município de Teresina, pois desta forma é possível 

conhecer os pontos críticos a fim de minimizar problemas advindos de possíveis 
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inadequações das ações realizadas, além disso, também é pertinente ressaltar o 

interesse da autora do estudo em realizar a pesquisa em face da sua aproximação 

com o tema, por ter inserção profissional como membro efetivo da Comissão 

Estadual de Controle de Infecção Hospitalar (PECIH) no Estado do Piauí e ainda por 

atuar como fiscal sanitário da Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado, órgão 

responsável pela fiscalização em estabelecimentos de saúde e pela 

operacionalização do PCIH. 

 

Assim, entende-se que este estudo se justifica pela possibilidade de fazer 

uma avaliação da estrutura e funcionamento das Comissões de Controle de Infecção 

Hospitalar, contribuir para implementação e por organização e operacionalização do 

Programa de Controle de Infecção Hospitalar (PCIH), bem como na perspectiva de 

oferecer subsídios para ampliar discussão com a sociedade organizada, prestadores 

e gestores de saúde.  

 

Também se justifica pela inexistência de estudo avaliativo no Estado a 

respeito do PCIH na sua dimensão de programa de qualidade, o que pode contribuir 

para uma melhor qualificação das práticas de controle de IH e consequentemente 

melhoria da qualidade da assistência. 
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1 Geral 
 

• Avaliar o desempenho do Programa de Controle de Infecção Hospitalar 

em Teresina, com base em indicadores validados nacionalmente. 

 

3.2 Específicos 
 

• Caracterizar as Comissões de Controle de Infecção Hospitalar dos 

hospitais do estudo, quanto à estrutura física, os recursos humanos, as 

práticas operacionais e àquelas que tenham articulação com o ensino e a 

pesquisa.  

• Avaliar a adequação do funcionamento das CCIHs dos hospitais 

estudados. 

• Comparar as atividades desenvolvidas pelas comissões dos hospitais 

participantes do estudo, bem como as dificuldades e ou facilidades por elas 

encontradas na realização dessas atividades. 
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4 PROTOCOLO DO ESTUDO 
 
 
4.1 Desenho do estudo 

 
Tratou-se de um estudo epidemiológico, descritivo, avaliativo, do tipo 

estudo de caso múltiplo. A escolha pelo estudo de caso se deve ao fato deste tipo de 

estudo permite investigar um fenômeno contemporâneo, dentro de um contexto de 

vida real, quando os limites entre este contexto e o fenômeno não sejam claramente 

evidentes (YIN, 2005).  

 

Segundo Pereira (2008), o estudo de caso deve ser indicado sempre que 

houver necessidade de enfocar aspectos particulares de um problema, grupo 

populacional específico ou situação ainda pouco conhecida e cujas características 

não foram convenientemente detalhadas. O mesmo autor denomina estudo de caso, 

aquele realizado com no máximo dez unidades observacionais. E, estudo de série 

de casos, quando realizado com onze a trinta unidades. 

 

Pesquisa descritiva tem como objetivo a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre as 

variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados como descritivos e 

uma de suas características mais significativas está na utilização de técnicas 

padronizadas de coletas de dados (GIL, 2002). 

 

Uma pesquisa de avaliação de programa deve ser realizada segundo uma 

perspectiva política, com claras explicitações do objeto a ser avaliado, ações 

programáticas e procedimentos, a partir da aplicação de critérios e normas ou de 

conhecimento científico. Desse modo, ao se desencadear um processo de 

avaliação, o modelo escolhido deve ser claramente explicitado, estando a estratégia 

de avaliação associada a esta escolha (COSTA, 2010). 
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4.2 Local do estudo 
 
O estudo foi realizado no município de Teresina, onde se constatou a 

existência de 28 hospitais na rede pública e privados, os quais foram selecionados a 

partir do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) disponível no site 

do DATASUS.  

 

Constituíram critérios de inclusão os serviços de saúde com estruturas 

complexas de atendimento, leitos de internação, com comissão de controle de 

infecção hospitalar constituída, respeitando a classificação de porte hospitalar; geral 

ou especializado; de natureza pública ou privada. E, de exclusão, os serviços de 

saúde para tratamento de doenças mentais, unidades básicas de saúde e 

instituições que não autorizaram formalmente ou verbalmente a participação no 

estudo. 

 

Foram contactados 17 (dezessete) hospitais de acordo com os critérios 

de inclusão, entregue pessoalmente à direção de cada hospital, carta de 

apresentação, folha de rosto com registro no SISNEP, cópia do projeto de pesquisa, 

Termo de Compromisso do Pesquisador, Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e o Instrumento de coleta de dados com indicadores de avaliação de 

PCIH.  

 

Do universo de 17 hospitais, a amostra foi constituída por 10 (n=10) que 

aceitaram formalmente e ou verbalmente participar deste estudo, uma vez que sete 

não deram resposta para a autora da pesquisa. Os hospitais, por questões éticas, 

terão seus nomes resguardados para garantir que os mesmos não sejam 

identificados. Tais hospitais serão nomeados em ordem alfabéticas de A a J. 

 
4.3 População do estudo  

  

A população do estudo foi constituída por profissionais de saúde, um total 

de 10 (dez), especificamente enfermeiros (as), membros da CCIH do hospital.  
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4.4 Variáveis do estudo 
  
As variáveis levantadas dizem respeito à estrutura e a processo que 

serão definidos como seguem:  

 

1. Estrutura: Espaço Físico (tamanho, localização, adequação às 

atividades); Recursos Materiais (existência de mobiliário, de equipamentos de 

informática e softwares, além de outros necessários ao desenvolvimento das 

atividades); suporte de laboratório de microbiologia; Recursos Humanos (quantitativo 

por categoria profissional e carga horária); Regulamentação (normas, rotinas e 

procedimentos). 

2. Processo: Diretrizes Operacionais I – devem ter recomendações 

formalmente descritas e institucionalizadas (normas técnicas; procedimentos 

operacionais padrão – POP; manuais); Diretrizes Operacionais II (critérios 

predeterminados para diagnóstico de IH; vigilância epidemiológica através de busca 

ativa; monitoramento dos registros microbiológicos de cepas ou espécies de 

microorganismos; análises de dados; produção de relatórios periódicos; divulgação 

os dados); Atividade Operacional (atividade de ensino e pesquisa). 

 
4.5 Definições do estudo 

 
4.5.1 Avaliação de estrutura 

 
Para efeito deste estudo tomou-se a definição de Contandriopoulos et al. 

(1997), que a definem como avaliação a atividade que consiste em fazer um 

julgamento sobre uma intervenção, comparando os recursos empregados e sua 

organização (estrutura), os serviços ou os bens produzidos (processo), se estão 

sendo suficientes para atingir os resultados. 

 

4.5.2 Avaliação de processo 
 
Utilizou-se a definição de Contandriopoulos et al. (1997), ou seja, é a 

medida usada para verificar se os serviços prestados estão sendo adequados para 

atingir os resultados esperados. 
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4.6 Instrumentos de Coleta de Dados 
 
O instrumento utilizado para coletar os dados foi constituído pelas 

planilhas dos indicadores de avaliação do Programa de Controle de Infecção 

Hospitalar construído e validado por Silva (2005) (APÊNDICE C) e um instrumento 

elaborado pela pesquisadora obedecendo a Portaria nº 2224 de dezembro de 2002 

do MS, que se reporta sobre a classificação hospitalar do Sistema Único de Saúde 

para obtenção de informações de caracterização dos hospitais, tais como: alta 

complexidade, porte, tipo de assistência, serviço especializado e complementado 

com as informações adquiridas na DIVISA, local onde desempenho atividade de 

fiscal sanitário no que diz respeito à existência da CCIH nos hospitais com portaria 

oficial (APÊNDICE A). 

 

As planilhas, utilizadas para coleta de informações, correspondem 

respectivamente, aos três indicadores de avaliação do PCIH, conforme descrições: 

 

1) Estrutura Técnico-operacional do Programa de Controle de 
Infecção Hospitalar (PCET) – avalia a estrutura de um programa específico de 

controle de infecção hospitalar (PCIH), considerando sua formação e suporte 

técnico-operacional, tais como: recursos humanos, infra-estrutura e instrumentos 

técnicos e administrativos para identificar, definir e divulgar eventos de IH. É 

constituído de 10 (dez) componentes de análise com respostas dicotômicas 

atende/não atende. 

2) Diretrizes Operacionais de Controle e Prevenção de Infecção 
Hospitalar (PCDO) – avalia a existência de diretrizes operacionais de controle e 

prevenção de infecção hospitalar para áreas ou serviço do hospital, nas formas de 

manuais, normas e procedimentos operacionais, resoluções, entre outros, 

elaborados ou incorporados no PCIH, que são fundamentais para balizar processos 

de orientação e melhoria continua em CIH. É constituído de 15 (quinze) 

componentes de análise com respostas dicotômicas atende/não atende. 

3)  Sistemas de Vigilância Epidemiológica de Infecções Hospitalares 
(PCVE) – avalia se o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) possui e 

executa um sistema de vigilância epidemiológica de infecções hospitalares, por meio 

de atividades que incluem busca e notificação de casos de IH em pacientes 
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internados e após a alta, com utilização de metodologias específicas, elaboração de 

indicadores epidemiológicos de IH e de relatórios, assessoria, entre outras. É 

constituído de 10 (dez) componentes de análise com respostas dicotômicas atende/ 

não atende. 

 

 Estes indicadores contemplam avaliações de estruturas e processo. São 

formulários estruturados, contendo questões fechadas (ANEXO C) adaptados do 

estudo de Silva (2005). 

 

4.6.1 Aplicação do instrumento 
 
Na coleta de dados, que foi realizada no período de julho a outubro de 

2010, pela própria pesquisadora, com a finalidade de mitigar falhas na aplicação e 

garantir a imparcialidade das informações. Para a aplicação do instrumento, foram 

utilizadas as orientações contidas nos manuais operacionais de todos os indicadores 

validados por Silva (2005) (ANEXO B).  

 

Utilizou-se a técnica da análise documental e de entrevista. O processo 

de coleta aconteceu da seguinte forma: Foram feitas observações dos relatórios 

técnicos, livros de atas de reuniões, regimento, manuais de normas e rotinas, 

documentação formal de nomeação da CCIH, critérios escritos para diagnostico de 

IH, formulário próprio para realização da vigilância epidemiológica através de busca 

ativa. Para completar as informações objetivas, foram realizadas entrevistas com os 

profissionais enfermeiros membros da CCIH, em dias e local previamente 

agendados segundo a conveniência dos participantes do estudo. 

 

4.7 Aspectos Éticos 
 
Com relação aos aspectos éticos, o projeto de pesquisa foi iniciado após 

autorização pela Comissão de Ética em Pesquisa dos hospitais que aceitaram 

participar do estudo e autorização do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal do Ceará: (CAAE: 223/08). Aos hospitais foi garantido o 

anonimato, uma vez que os dados são apresentados de forma agregada, assim 

como a ausência de danos morais e físicos. Os participantes do estudo assinaram o 
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termo de Consentimento Livre e Esclarecido, após serem informados sobre os 

objetivos do estudo. Ressalta-se que foram cumpridas todas as exigências da 

resolução 196/96, que regulamenta pesquisas envolvendo seres humanos. 

 
4.8 Organização e análises dos dados 

 
Os dados foram agrupados conforme os dois aspectos avaliados: 

estrutura e processo. Para realizar a avaliação foi construído um quadro baseado 

em questões já validadas em pesquisa realizada por Costa (2010), sobre avaliação 

do grau de implantação dos núcleos de vigilância epidemiológica hospitalar no Piauí. 

O quadro consiste em um sistema de pontuação com atribuição de pesos. Assim, 

foram avaliadas seis variáveis abrangentes, das quais três estão relacionados à 

estrutura das CCIHs e as outras três ao processo, totalizando 29 itens investigados. 

 

Para cada CCIH dos hospitais pesquisados foram construídos quadros 

com a descriminação dos itens da cada aspecto, onde se registrou a sua existência 

ou não, de modo que as somatórias dos pontos compuseram a base da construção 

de escores. O número máximo de pontos foi 44, o qual correspondeu a 100% de 

adequação da CCIH. O padrão de avaliação é estabelecido baseado nas atividades 

desenvolvidas onde cada item teve sua pontuação máxima pré-estabelecida. 

Aquelas ações de controle de infecção hospitalar não desenvolvida na íntegra 

tiveram uma pontuação que variou de 0 a 50% do valor do item. O quadro 1 

sintetiza as informações referidas. 
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Quadro 1. Distribuição sintética das variáveis avaliadas segundo o peso atribuído. 

ITENS AVALIADOS PONTUAÇÃO PESO PONTUAÇÃO
FINAL 

 1.ESTRUTURA    
1.1 ESTRUTURA FÍSICA e MATERIAL 4.0 2.0 8.0 
1.1.1 Espaço físico/adequação (1.0)   
1.1.2 Equipamento de informática (1.0)   
1.1.3 Telefone (linha direta), Fax, Internet (1.0)   
1.1.4  Suporte Lab. Microbiologia (1.0)   
1.2 RECURSOS HUMANOS1 3.0 2.0 6.0 
1.2.1 A CCIH é representada, no mínimo, por 
membros do serviço médico, enfermagem e 
administrativa 

 
(1.0) 

  

1.2.2 Há dois profissionais de saúde, com nível 
superior com dedicação exclusiva, sendo que um 
deles é o profissional enfermeiro 

(1.0)   

1.2.3 Há outro profissional, com nível superior que 
atua com dedicação exclusiva (4 horas/dia) 

 
(1.0) 

  

1.3 REGULAMENTAÇÃO 3.0 1.0 3.0 
1.3.1 Há um regimento que determina o 
funcionamento da CCIH e ou SCIH 

(1.0)   

1.3.2 A CCIH realiza reuniões periódicas com 
participação dos membros executivos 

(1.0)   

1.3.3 A administração disponibiliza dados estatísticos 
(nº de admissão, altas, óbitos, paciente/dia, etc.) para 
realização de relatórios da CCIH 

 
(1.0) 

  

2 PROCESSO    
2.1 PRÁTICAS OPERACIONAIS I – NORMAS, 
ROTINAS E PROCEDIMENTOS 

9.0 1.0 9.0 

2.1.1 Recomendações para controle e prevenção de 
infecção respiratória, de sítio cirúrgico, corrente 
sanguíneo e do trato urinário2 

 
(1.0) 

  

2.1.2 Recomendações para o uso de antibióticos 
profiláticos para infecção de sítio cirúrgico 

 
(1.0) 

  

2.1.3 Recomendações para isolamento de pacientes 
com doenças infecto-contagiosas ou 
imunodeprimidos 

 
(1.0) 

  

2.1.4 Recomendações para descarte de resíduos de 
serviço de saúde (RSS)3 

(1.0)   

2.1.5 Recomendações para avaliação e 
encaminhamento de acidentes com perfurocortantes 
e outras exposições a material biológico 

 
(1.0) 

  

2.1.6 Recomendações de padronização de 
germicidas e anti-sépticos e rotinas de limpeza, 
desinfecção e estilização de artigos e superfície 

(1.0)   

2.1.7 Recomendações de técnicas para lavagem e 
higienização de roupas 

(1.0)   

2.1.8 Recomendação da técnica para coleta de 
material para cultura e técnicas de curativos 

(1,0)   

2.1.9 Recomendações de técnicas para higienização 
das mãos 

(1,0)   

2.2 PRÁTICAS OPERACIONAIS II – 
SISTEMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

8.0 2.0 16.0 
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2.2.1 Realiza vigilância epidemiológica por busca 
ativa (global ou por componente) 

(1.0)   
 

2.2.2 Realiza busca ativa de casos de IH na Unidade 
de Terapia Intensiva (adulto, infantil e neonatal) 

 
(1.0) 

  

2.2.3 Realiza busca ativa de casos de IH na Unidade 
de Internação cirúrgica 

 
(1.0) 

  

2.2.4 Monitora, com periodicidade e registros 
regulares microbiológico de cultura, que identificam  
microorganismos, inclusive resistente 

 
(1.0) 

  

2.2.5 Produz relatório periódico dos resultados da 
vigilância epidemiológica 

(1,0)   

2.2.6 Relatórios analisam e informam alterações do 
perfil epidemiológico e correlacionam resultados com 
estratégias de controle e prevenção 

(1.0)   

2.2.7 Os relatórios são regularmente disponibilizados 
nos diversos setores e lideranças da instituição  

 
(1.0) 

  

2.2.8 Os relatórios são regularmente disponibilizados 
para órgãos públicos (gestores e vigilância sanitária) 

 
(1.0) 

  

2.3 PRÁTICA OPERACIONAL  III  2.0 1.0 2.0 
2.3.1 Atividade de ensino (1,0)   
2.3.2 Atividade de pesquisa (1,0)   
TOTAL DE PONTOS         29  44 
 
Legenda: 
 
1. Tomou-se como referência o que diz a Portaria nº 2.616/98, que dispõem sobre diretrizes e normas 
para prevenção e controle das infecções hospitalares (Anexo I). 
2. Tomaram-se como referência os Critérios Nacionais de Infecção em Serviço de Saúde (ANVISA). 
3. Tomou-se como referência o que diz a Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 306/04, que 
dispõem sobre Resíduo Sólido de Serviço de Saúde. 
  

 

Com relação à pontuação máxima para cada CCIH investigada, foi obtida 

multiplicando-se o valor pontuado para cada item avaliado pelo peso atribuído, 

conforme a fórmula que segue: 

 

P = p x p1, onde: P – Pontuação final, p – pontuação de cada item, p1 – 

peso. 

 

Para classificação final da adequação de funcionamento das CCIHs 

construiu-se escores adaptados do estudo de Costa (2010), e de Araujo (2005), este 

último utilizado para classificar a prática de usuários dos serviços de saúde de 

Teresina sobre vacinação. Destaca-se que o estudo de Costa (2010), utilizou como 

referência o parâmetro proposto pelo estudo de Mendes (2001) para avaliar o grau 
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de implantação dos núcleos de vigilância epidemiológica hospitalar no Estado do 

Piauí. 

 

Quadro 2. Classificação da adequação de funcionamento das CCIHs dos 
hospitais estudados. Teresina / PI – 2010. 
        
         ESCORES 

INTERVALOS DE 
PONTUAÇÃO 

PERCENTUAL DE 
ADEQUAÇÃO 

MUITO ADEQUADO 38 – 44 87,0 – 100 % 

ADEQUADO    32 – 37,9  74,0 – 86,9 % 

INADEQUADO    26 – 31,9              61,0 – 73,9 % 

MUITO INADEQUADO < 26 < 60 % 

  

A identificação das dificuldades e demais fatores que interferem 

negativamente e/ou positivamente no funcionamento das CCIHs dos hospitais em 

estudo, também foi levantada com base nas entrevistas. Assim, a análise estatística 

do estudo foi do tipo descritiva simples, por meio de distribuição de pontuação e 

frequências relativas para composição dos escores. A discussão se fundamentou no 

conjunto de normas e regulações sobre o Programa de Controle de IH e o controle 

de IH do Ministério da Saúde, bem como outras pesquisas avaliativas realizadas 

sobre a temática. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

Os achados encontrados nesta investigação foram organizados em três 

categorias, conforme segue: Caracterização dos hospitais participantes do estudo, 

avaliação da estrutura e avaliação do processo.  

 

5.1 Caracterização do Grupo de Hospitais Participantes do Estudo 
 

Os hospitais deste estudo estão contemplados nos critérios de inclusão:  

estruturas complexas de atendimento, leitos de internação, com comissão de 

controle de infecção hospitalar constituída, respeitando a classificação de porte 

hospitalar; geral ou especializado; de natureza pública ou privada.  

 

Gráfico 1. Percentual de participação dos hospitais no município de Teresina na 

aplicação e avaliação dos indicadores de PCIH. Teresina/PI – 2010. 

 

59%

41%

Hospitais que 
responderam 
favoravelmente à 
pesquisa

Hospitais que não se 
manifestaram 
formalmente à pesquisa

 
 

No gráfico 1 pode-se observar que dos 17 (dezessete) hospitais 

contactados somente 10 (59%) aceitaram formalmente participar do estudo, 

restando sete (41%) que não se manifestaram formalmente. 

 

Para este estudo foi utilizada à caracterização dos hospitais de acordo 

com Portaria nº 2.224 de dezembro de 2002 do MS, que se reporta sobre a 

classificação hospitalar do Sistema Único de Saúde para obtenção de informações 
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de caracterização dos hospitais, tais como: alta complexidade, porte, tipo de 

assistência, serviço especializado, entidade mantenedora, existência de CCIHs e 

tempo de funcionamento.  

 

Tabela 1. Caracterização dos hospitais que participaram do estudo no 
município de Teresina/PI – 2010. 
TIPO DE ASSISTÊNCIA                                                            n % 

Assistência geral                                                                        07 70,0 

Assistência especializada                                                           03 30,0 

TOTAL                                                                                        10 100,0 

PORTE HOSPITALAR   

Pequeno (até 70 leitos)                                                               

Médio (71 a 200 leitos)                                                                

Grande (201 a 400 leitos)                                                           

01 

05 

04 

10,0 

50,0 

40,0 

TOTAL                                                                                        10 100,0 

ESTRUTURAS   

Leitos de terapia intensiva                                                          

Centro cirúrgico                                                                           

Central de material e esterilização                                             

Leitos de pronto atendimento                                                      

09 

09 

10 

08 

90,0 

90,0 

100,0 

80,0 

ENTIDADE MANTENEDORA   

Público                                                                                        

Privado                                                                                        

05 

05 

50,0 

50,0 

TOTAL                                                                                        10 100,0 

COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR   

CCIH                                                                                           10 100,0 

SCIH                                                                                            1 10,0 

TEMPO DE FUNCIONAMENTO DA CCIH   

CCIH com 1 a 5 anos                                                                  

CCIH com 6 a 10 anos                                                                

CCIH com 11 a 20 anos                                                             

CCIH com 21 a 30 anos                                                              

0 

1 

4 

5 

0,0 

10,0 

40,0 

50,0 

TOTAL                                                                                        10 100,0 
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Na tabela 1 pode-se observar que, em relação a atenção assistencial 

prestada, foi predominante  o atendimento geral com 70%. Quanto ao porte 

hospitalar, 50% dos hospitais são classificados como médio, 40% como grande e 

apenas 10% como pequeno porte. Quanto à entidade mantenedora, observou-se 

uma distribuição equitativa, com 50% privado e 50% público. 

 

A complexidade dos hospitais é evidenciada pela estrutura apresentada, 

uma vez que 100% possuem central de material e esterilização, 90% possuem leitos 

de terapia intensiva e centro cirúrgico e 80% dispõem de pronto atendimento. 

Todos os hospitais participantes (100%) possuem CCIH e apenas um 

hospital não possuía o SCIH (10%). O tempo de funcionamento da CCIH variou de 1 

a 30 anos, predominando de 21 a 30 anos com 50%. 

 

5.2 Avaliação da estrutura 
 

5.2.1 Estrutura Física, Material, Recursos Humanos e Regulamentação 
 

Tabela 2. Caracterização da estrutura física e material das CCIHs dos hospitais 
em estudo nomeados em ordem alfabética de A a J no município de 
Teresina/PI – 2010. 
         ESTRUTURA A B C D E F G H I J 

Espaço físico próprio S S S S EP S EP S S N 
Equipamento informática, internet S S S S EP S EP S S N 
Telefone, linha direta e fax EP EP EP EP EP EP EP S EP N 
Suporte laboratório de microbiologia S S S S N S S S N S 

Legenda: S (Sim), N (Não), EP (Em parte).  

  

 

Pode-se observar na tabela 2 que sete hospitais possuem estrutura física 

e equipamento de informática, espaço próprio para o funcionamento da CCIH. 

Avaliando a adequação desses espaços quanto à dimensão e acesso, dois 

encontra-se em espaço inadequado, funcionando junto com outro serviço e apenas 

um hospital não tem espaço físico. Em relação à disponibilidade de mobiliários, 

ventilação e acesso à comunicação todos apresentaram boas condições. 
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Também foi possível verificar, com relação à linha telefônica (linha direta), 

internet e fax, que somente seis hospitais têm disponibilidade desses aparelhos, três 

utilizam em conjunto com outro serviço e um não dispõe. No que se refere ao 

suporte laboratorial de micro, apenas dois hospitais não contam com este serviço. 

 

 

Tabela 3. Avaliação da estrutura física e material das CCIHs dos hospitais em 
estudo nomeados em ordem alfabética de A a J no município de Teresina/PI – 
2010.  

ESTRUTURA A B C D E F G H I J 

Espaço físico  1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 0,0

Equipamento de informática, internet  1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 0,0

Telefone (linha direta), fax  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,0

Suporte laboratório de microbiologia  1,0 1.0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0

Total de pontos (Máximo: 4 ) 3,5 3,5 3,5 3,5 1,5 3,5 2,5 4,0 2,5 1,0

 
 
Verifica-se que dos 10 hospitais apenas um apresentou a melhor 

estrutura (4,0), sendo de natureza privado, seguidos de 5 serviços com pontuações 

iguais a 3,5, dos quais  dois são públicos e três são privados. Os demais obtiveram 

2,5; 1,5 e 1,0. Quanto à disponibilidade de telefone e fax, nove dispõem de linha 

direta, entretanto, não é facultado o acesso para as ligações interurbanas.  Existe 

fax somente em um serviço. Com relação ao laboratório de microbiologia, apenas 

dois serviços não contam com suporte. Os dados encontrados retratam que a 

disponibilidade de recursos materiais é diferente nos 10 (dez) hospitais estudados, 

embora as suas finalidades sejam as mesmas de assistência e ensino (Tabela 3).  

 

Segundo Ministério da Saúde (Portaria nº2616/1998) no anexo I, a 

autoridade máxima da instituição de saúde deverá propiciar a infraestrutura e 

equipamentos necessários à correta operacionalização da CCIH.  

 

Nessa perspectiva, trabalhos reforçam a tese de que para que as CCIH 

passem a desempenhar o seu papel no controle das infecções hospitalares, é 

necessário muito mais do que simplesmente criá-las burocraticamente, e que, para 
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desempenharem um papel relevante no controle das infecções, é fundamental o 

apoio político da administração do hospital. As instituições devem provê-las de 

condições mínimas essenciais para uma atuação efetiva, bem como infraestrutura e 

materiais adequados, recursos humanos, qualificados para o desenvolvimento de 

programas de prevenção e controle de IH (SILVA, 2007).  

 

Destaca-se que para se avaliar o desempenho dos serviços de controle 

de infecção hospitalar, é necessário observar simultaneamente a infraestrutura com 

que contam e dependem. E isso inclui a avaliação do funcionamento de setores e 

atividades a ele relacionados, considerados essenciais para a efetiva vigilância e 

controle (AZAMBUJA, 2004). 

 

Segundo Pereira et al. (2005), o  controle de infecção hospitalar (IH) 

encontra-se entre os parâmetros utilizados na avaliação de qualidade da assistência, 

a vantagem da utilização desse parâmetro é a capacidade que esta atividade tem de 

avaliar três elementos: a estrutura existente para a prestação de serviços, o 

processo de realização das atividades de atendimento e os resultados deste, com 

aumento ou diminuição da ocorrência de IH.  

  

Os achados deste estudo relacionado ao laboratório de microbiologia vêm 

ao encontro do que foi observado por Fernandes (2008) na pesquisa Percepções de 

profissionais de saúde, relativas à infecção hospitalar e às práticas de controle de 

infecção, onde coloca que as CCIHs, para desenvolver suas atividades de 

investigações e notificação das infecções hospitalares, necessitam do apoio do 

laboratório de microbiologia para o conhecimento da microbiota hospitalar, para 

orientação no tratamento empírico dessas infecções, auxiliar diretamente no 

diagnóstico de infecções e na identificação de pacientes com infecção ou 

colonização, cabendo-lhe realizar, quando necessário, estudos para estabelecer as 

diferenças e semelhanças entre microrganismos, e treinar o pessoal para as 

atividades de controle. 

 

Ainda sobre a importância da infraestrutura para o efetivo controle das IH, 

Pereira et al. (2005), chamam a atenção para a necessidade da existência de 

infraestrutura e recursos materiais em quantidade suficiente para a cobertura mínima 
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do PCIH. Embora exista a obrigatoriedade na Lei, este estudo mostra que somente 

10% dos hospitais investigados mantêm a estrutura física e materiais de acordo com 

a legislação, ficando os demais com deficiências, o que poderá interferir na 

qualidade das ações de controle de infecção hospitalar desenvolvidas pelo SCIH. 

 
Tabela 4. Distribuição de Recursos Humanos das CCIHs, segundo categoria 
profissional, dos hospitais em estudo nomeados em ordem alfabética de A a J  
Teresina/PI – 2010. 
Recursos 
Humanos 

Categoria 
Profissional 

A B C D E F G H I J 

Médico (4 horas) S S S S S S EP S EP N 

Enfermeiro (6hs) S S S S S S S S S N 

 
Superior 

Outro profissional S EP EP EP N N N S N N 

Legenda: S (Sim), N (Não), EP (Em parte – dispõem do profissional, porém com carga 
horária inferior). 

 

 

Na Tabela 4 observa-se que os recursos humanos que compõem os 

SCIHs dos hospitais em estudo, envolvem dois profissionais, sendo um enfermeiro e 

um médico. Dos 10 (dez) hospitais em estudo, nove têm o enfermeiro com carga 

horária exclusiva, destes, somente sete têm o profissional médico com a carga 

horária preconizada pela portaria, ou seja, 4 horas diária, ficando dois serviços com 

médico desenvolvendo atividades na CCIH sem exclusividade e um serviço sem 

nenhum profissional (médico e enfermeiro) desenvolvendo atividades de controle de 

IH. 

 

Tabela 5. Avaliação de recursos Humanos das CCIHs, segundo categoria 
profissional, dos hospitais em estudo nomeados em ordem alfabética de A a J  
Teresina/PI – 2010. 
Recursos 
Humanos 

Categoria 
Profissional 

A B C D E F G H I J 

Médico (4 horas) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,0 

Enfermeiro (6hs) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 

 
Superior 

 
 

Outro profissional 1,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 

TOTAL (3 pontos) 3,0 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 1,5 3,0 1,5 0,0 
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Na Tabela 5 verifica-se que apenas dois hospitais possuem o número de 

profissionais (3,0) exigido na Portaria 2616/1998, sendo um hospital de natureza 

privada e outro público. Em seguida, quatro contam com três profissionais de nível 

superior, sendo que um não tem exclusividade, cumprindo apenas quatro horas 

semanais, destes, um é publico e três privados. 

 

Segundo a Portaria 2616 do Ministério da Saúde, a CCIH deverá ser 

composta por profissionais da área de saúde, de nível superior, formalmente 

designados. Os membros da CCIH serão de dois tipos: consultores e executores. Os 

membros consultores serão representantes dos seguintes serviços: serviço médico, 

de enfermagem, de farmácia, laboratório de microbiologia e administração. Os 

membros executores serão no mínimo dois técnicos de nível superior da área de 

saúde, para cada 200 (duzentos) leitos ou fração deste número com carga horária 

diária mínima de seis horas para o enfermeiro e quatro horas para os demais 

profissionais, sendo recomendado para compor o núcleo executor o médico e o 

enfermeiro (BRASIL, 1998). 

 

Quanto à qualificação profissional, foi observado no estudo que o 

profissional médico das CCIHs é infectologista. Embora a presença deste 

profissional no serviço tenha um papel importante, o modelo brasileiro de controle de 

infecções enfatiza o trabalho em equipe, destacando a importância da enfermagem, 

pelo seu maior contato com o paciente e sua atuação decorrentes de seu 

diagnóstico e conduta específica, coordenando na prática a execução da maioria 

das medidas profiláticas recomendadas (FERNANDES, 2008). 

 

Segundo o mesmo autor, o profissional do controle de infecções deve ser 

uma fonte permanente de consultas para toda a equipe hospitalar, por isso deve 

estar sempre atualizado tecnicamente e ter um bom relacionamento com todos, 

procurando agir pela competência e não pelo mero “poder do cargo”. Muitas 

orientações aparentemente interferem com a autonomia da profissão e só serão 

aceitas se respeitarem o conhecimento do interlocutor, fornecendo-lhe informações 

científicas e epidemiológicas que fundamentem uma nova conduta. Estes dados, ao 

lado do estímulo à integração de todos os profissionais que prestam atendimento 
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direto ou indireto aos pacientes e das orientações à clientela externa, são os 

principais produtos do controle de infecção. 

 

Pereira (2005) ressalta que o êxito das ações do controle das infecções 

hospitalares para os pacientes, profissionais e instituição depende em grande parte 

das relações interpessoais dentro da estrutura organizacional, cada profissional 

deve ter papel definido e cumpri-lo com a máxima competência, procurando agir 

sempre de acordo com os princípios básicos de sua ação profissional, onde os 

conceitos de IH têm um papel importante. Deve haver um canal de comunicação 

entre CCIH e os profissionais de saúde discutindo padronização e revisando normas 

e rotinas relacionadas à prevenção e ao controle das IH. 

  

Tabela 6. Distribuição das CCIHs em relação à regulamentação nos hospitais 
nomeados em ordem alfabética de A a J no município de Teresina/PI – 2010. 

Pontos Avaliados A B C D E F G H I J 

Há regimento que determina o 

funcionamento da CIH 
S S S S N N S S S N 

Realiza reuniões periódicas S S S S S S S S N N 

A administração disponibiliza 
dados estatísticos (admissões, 
alta, paciente dia) 

S S S S S S S S S N 

Legenda: S (Sim), N (Não), EP (Em parte). 

 
 

A Tabela 6 revela que dos dez hospitais em estudo, apenas sete têm 

regimento, os outros três desenvolvem as atividades com a programação do plano 

de ação. Com relação às reuniões periódicas, oito as realizam para fechamento dos 

dados coletados de vigilância epidemiológica das IH no mês. O diretor administrativo 

disponibiliza para a CCIH todas as informações necessárias, tais como número de 

admissões, altas e paciente dia, para tabulação dos dados. Em apenas um serviço a 

administração não disponibiliza esses dados estatísticos. 
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Tabela 7. Pontuação obtida pelas CCIHs em relação à regulamentação nos 
hospitais nomeados em ordem alfabética de A a J no município de Teresina/PI 
– 2010.  

Pontos Avaliados A B C D E F G H I J 

Há regimento que determina o 

funcionamento da CIH 
1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0

Realiza reuniões periódicas 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0

A administração disponibiliza 

dados estatísticos 
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

TOTAL (Máximo: 3,0 pontos)  3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 2,0 3,0 3,0 2,0 1,0

  
Como mostra a tabela 7, que traz a pontuação das CCIHs relativo à 

regulamentação, seis serviços mantêm a pontuação máxima (3,0), destes, cinco são 

privados e um público, os demais obtiveram pontuação 2,0 e 1,0. Ressalta-se que 

mais grave do que a inexistência de normatização para o funcionamento da CCIH, é 

o fato de alguns profissionais que compõem a CCIH não atribuírem a devida 

importância a esse instrumento, ao afirmarem que tal ausência não impede o seu 

funcionamento, é a concepção que têm a respeito do processo de trabalho que 

necessita ser regido com normas e discutido através de reuniões ordinárias para que 

possam desenvolver ações de prevenção e controle das IHs. 

 

A Portaria 2.616 de 1998 do MS cita, nas competências da CCIH: 

elaboração de regimento interno, realização de reuniões periódicas a fim de divulgar 

o andamento do processo de trabalho para que possam definir diretrizes de ações 

de prevenção e controle de IH (BRASIL, 1998). 

 
5.2.2 Avaliação de Processo 

 
5.2.2.1 Práticas Operacionais I 

 
Para uma melhor compreensão, as práticas operacionais (avaliação de 

processo), foram subdividas em I, II e III. As práticas classificadas do tipo I foram 

discriminadas como normas e recomendações técnicas; as práticas do tipo II são 

relativas a procedimentos e sistema de vigilância epidemiológica das IH, já a prática 

operacional III é relativa às atividades de ensino e pesquisa.
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Tabela 8. Avaliação das Práticas Operacionais I desenvolvidas pelas CCIHs dos hospitais em estudo nomeados em ordem 
alfabética de A a J  no município de Teresina/PI – 2010.  

PROCESSO 

PRÁTICAS OPERACIONAIS I A B C D E F G H I J 

Recomendações para controle e prevenção de ITR, ISC, 

ICS e ITU 

S S S S S EP S S S N 

Recomendação de antibiótico profilático para ISC S S S S N N S S N N 

Recomendação para isolamento de doenças 

infectocontagiosas e imunodeprimidos 

 

S 

 

S 

 

S 

 

S 

 

S 

 

S 

 

S 

 

S 

 

N 

 

S 

Recomendação descarte de resíduos de Serviço de 

Saúde 

 

S 

 

S 

 

S 

 

S 

 

S 

 

S 

 

S 

 

S 

 

S 

 

S 

Recomendação acidente perfuro-cortante S S S S S S S S S S 

Padronização de germicida, anti-séptico e técnicas de 

limpeza, desinfecção e esterilização 

 

S 

 

S 

 

EP 

 

S 

 

EP 

 

EP 

 

S 

 

S 

 

EP 

 

EP 

Recomendação técnica de lavagem de roupas e limpeza 

e desinfecção de superfície 

 

S 

 

S 

 

EP 

 

S 

 

EP 

 

EP 

 

EP 

 

S 

 

EP 

 

EP 

Recomendação de técnicas de curativo e coleta de 

material para cultura 

 

S 

 

S 

 

S 

 

S 

 

EP 

 

N 

 

EP 

 

S 

 

EP 

 

N 

Recomendação técnica de higienização das mãos S S N S N N N S N N 

 Legenda: S (Sim), N (Não), EP (Em parte). 
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De acordo com a tabela 8 pode-se observar que todas as CCIHs dos 

hospitais em estudo têm escrito as recomendações sobre descarte de resíduo e 

notificação com perfurocortante. No que se refere a isolamento de doenças 

infectocontagiosa, nove apresentaram recomendações, em relação ao controle e 

prevenção de IH nas topografias: sitio cirúrgico, trato respiratório, trato urinário e de 

corrente sanguínea somente sete tem recomendações, destes cinco são privados e 

dois públicos.  

 

No que se refere à recomendação de técnicas para prescrição de 

antibioticoprofilaxia para ISC, seis tinham escrito essa recomendação. Cinco tinham 

recomendações para curativo e padronização de germicida. Outro aspecto verificado 

diz respeito à recomendação para higienização das mãos, que somente quatro 

CCIHs atendem de acordo com as normas.  
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Tabela 9. Práticas Operacionais I das CCIHs  dos hospitais em estudo nomeados em ordem alfabética de A a J  segundo 
pontuação obtida. Teresina/PI – 2010. 

PROCESSO 

PRÁTICAS OPERACIONAIS I A B C D E F G H I J 

Recomendações para controle e prevenção de ITR, ISC, ICS 

e ITU 
 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

0,0 

 

0,5 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

0,0 
Recomendação de antibiótico profilático para ISC 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 

Recomendação p/ isolamento de doenças infectocontagiosas 

e imunodeprimidos 

 

1,0 
 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

0,0 

 

1,0 

Recomendação descarte de resíduos de Serviço de Saúde 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Recomendação acidente perfurocortante 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Padronização de germicida, anti-séptico e técnicas de 

limpeza, desinfecção e esterilização 
 

1,0 

 

1,0 

 

0,5 

 

1,0 

 

0,5 

 

0,5 

 

1,0 

 

1,0 

 

0,5 

 

0,5 
Recomendação técnica de lavagem de roupas e limpeza e 

desinfecção de superfície 
 

1,0 

 

1,0 

 

0,5 

 

1,0 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

1,0 

 

0,5 

 

0,5 
Recomendação técnica de higienização das mãos 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
Recomendação de técnicas de curativo e coleta de material 

para cultura 
 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

0,5 

 

0,0 

 

0,5 

 

1,0 

 

0,5 

 

0,0 

TOTAL DE PRÁTICAS OPERACIONAIS I 
(máximo = 9,0 pontos) 

 
9,0 

 
9,0 

 
7,0 

 
9,0 

 
4,5 

 
4,5 

 
7,0 

 
9,0 

 
4,5 

 
4,0 
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A tabela 9 apresenta a pontuação dos itens referentes às Práticas 

Operacionais I, as quais apresentam como valor máximo (P = 9,0). Verificou-se que 

apenas quatro CCIH atingiram a pontuação máxima, duas pontuação sete, e as 

demais com 4,5 e 4,0 pontos 

 

Um ponto que chama a atenção neste quadro é a pontuação referente à 

recomendação de prevenção e controle das infecções hospitalares nas topografias: 

ITR, ITU, ISC e ICS, onde somente sete CCIHs têm recomendações por escrito. 

 

Uma atividade de grande fragilidade nas CCIHs dos hospitais estudados é 

a recomendação de higienização das mãos. Como podem ser observados, apenas 

quatro serviços conseguiram pontuar, os demais não pontuaram. 

 

A higienização das mãos (HM) é, isoladamente, a ação mais importante 

para a prevenção e controle das infecções hospitalares. Há mais de 150 anos, foi 

comprovada sua importância por Ignaz Philippe Semmelweis que instituiu esta 

prática no Hospital Geral de Viena, como um meio para o controle de infecções 

puerperais. Além deste, há outros grandes nomes na literatura que também 

contribuíram para ressaltar tal prática no controle das infecções, como Oliver Wendel 

Holmes, Pasteur, Lister, Robert Koch, Florence Nightingale e muitos outros (BRASIL, 

1998; SANTOS, 2003).  

 

Em 1996, o Centers for Disease Control and Prevention (CDC) editaram 

as medidas de Precauções Padrão - PP, para o controle de Infecção e 

recomendaram que estas devem ser adotadas pelo profissional, na assistência a 

todos os pacientes, independentemente do estado presumível de infecção e a HM é 

considerada uma Precaução Padrão para o controle de infecção (TRIPLE et al., 

2007).  

 

A necessidade da HM como meio de controle de infecção é reconhecida 

pelo governo brasileiro, que incluiu recomendações para esta prática na Portaria nº 

2616 de 12 de maio de 1998 do Ministério da Saúde. Segundo esta Portaria, a 

lavagem das mãos é “a fricção vigorosa de toda a superfície das mãos e punhos, 
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utilizando-se sabonete líquido, seguida de enxágüe abundante em água corrente” 

(BRASIL, 1998).  

 

Em relação à recomendação para isolamento de doença 

infectocontagiosa e suas formas de transmissão, observou-se que em 90% dos 

hospitais em estudo, as CCIH tinham recomendações.  

 

Outra medida importante para evitar a disseminação de microrganismos 

no hospital é o isolamento de pacientes portadores de algumas patologias 

transmissíveis e a instituição das Precauções Padrão, definidas como medidas para 

serem aplicadas no atendimento de todos os pacientes, independente da presença 

de infecção detectável, visando prevenir a transmissão de infecções, principalmente 

por contato com sangue e fluídos corpóreos (FERNANDES, 2008).  

 

Segundo o mesmo autor, os controladores de infecção devem estar 

atualizados técnico-cientificamente em doenças infecto-contagiosas e suas formas 

de transmissão para a elaboração de medidas de isolamento e Precauções-Padrão 

e devem colaborar com a difusão dessas informações, elaborando um manual 

específico e supervisionando a sua aplicação. A CCIH também deve colaborar com 

a detecção de casos suspeitos de doenças transmissíveis durante as ações de 

vigilância epidemiológica das IH, indicando e suspendendo os isolamentos, 

resolvendo dúvidas do corpo clínico, enfermagem e outros serviços.  

 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) vem produzindo, 

desde 2008, manuais que abordam diferentes questões relacionadas às principais 

síndromes infecciosas relacionadas à assistência à saúde, incluindo suas definições, 

indicadores, medidas e estratégias de prevenção, com o objetivo de definição dos 

indicadores nacionais de infecções que serão monitoradas pelos estabelecimentos 

de saúde.  
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5.2.2.2 Práticas Operacionais II 
 

Tabela 10. Avaliação das Práticas Operacionais II desenvolvidas pelas CCIHs dos hospitais em estudo nomeados em 
ordem alfabética de A a J  no município de Teresina/PI – 2010.   

PROCESSO 

PRÁTICAS OPERACIONAIS II A B C D E F G H I J 

Realiza Vigilância Epidemiológica por busca ativa (global ou 

por componente) 

 

S 

 

S 

 

S 

 

S 

 

EP 

 

EP 

 

EP 

 

S 

 

N 

 

N 

Realiza busca ativa de casos de IH na Unidade de Terapia 

Intensiva (adulto infantil e neonatal) 

 

S 

 

S 

 

S 

 

S 

 

N 

 

EP 

 

EP 

 

S 

 

N 

 

N 

Realiza busca ativa de casos de IH na Unidade de Internação 

cirúrgica  

 

S 

 

S 

 

S 

 

S 

 

S 

 

N 

 

S 

 

S 

 

N 

 

N 

Monitora, com periodicidade e registros microbiológico de 

cultura, que identificam microorganismos, inclusive resistentes 

 

S 

 

S 

 

S 

 

S 

 

N 

 

EP 

 

N 

 

S 

 

N 

 

N 

Produz relatório periódico dos resultados da VE  S S S S S S S S N N 

Relatório analisa e informa alterações do perfil epidemiológico 

e correlaciona resultados com estratégias de controle e 

prevenção.  

 

N 

 

EP 

 

EP 

 

EP 

 

EP 

 

EP 

 

EP 

 

EP 

 

N 

 

N 

Relatórios são regularmente disponibilizados nos diversos 

setores e lideranças da instituição  

 

N 

 

S 

 

S 

 

S 

 

EP 

 

N 

 

N 

 

S 

 

N 

 

N 

Relatórios são regularmente disponibilizados para órgãos 

públicos (gestores e vigilância sanitária) 

 

N 

 

N 

 

N 

 

S 

 

S 

 

N 

 

N 

 

S 

 

N 

 

N 

 Legenda: S (Sim), N (Não), EP (Em parte).  
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De acordo com a tabela 10 pode-se observar que cinco serviços 

desenvolvem a atividade relativa à coleta de dados por meio de busca ativa. Em 

relação à busca ativa de casos de IH nas unidades verificou-se que alguns serviços 

atendem (sete), outros desenvolvem em parte (dois) e quatro não atendem. 

 

Quanto ao monitoramento dos registros bacteriológicos, somente cinco 

fazem, sendo um público e quatro privados. Outro aspecto verificado diz respeito à 

elaboração de relatórios. Não obstante oito serviços o façam, apresentam 

fragilidades na análise, na disponibilização para os setores e lideranças e para os 

órgãos públicos. 
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Tabela 11. Práticas Operacionais II desenvolvidas das CCIHs dos hospitais em estudo nomeados em ordem alfabética de 
A a J segundo pontuação obtida. Teresina/PI – 2010. 

PROCESSO 

PRÁTICAS OPERACIONAIS II A B C D E F G H I J 

Realiza VE por busca ativa (global ou por componente) 
 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

1,0 

 

0,0 

 

0,0 

Realiza busca ativa de casos de IH na Unidade de Terapia 

Intensiva (adulto infantil e neonatal) 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

0,5 

 

0,5 

 

1,0 

 

0,0 

 

0,0 

Realiza busca ativa de casos de IH na Unidade de 

Internação cirúrgica 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

0,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

0,0 

 

0,0 

Monitora, com periodicidade e registros microbiológico de 

cultura, que identificam cepas de microorganismos, 

inclusive resistentes 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

0,5 

 

1,0 

 

1,0 

 

0,0 

 

0,0 

Produz relatório periódico dos resultados da vigilância 

epidemiológica 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

0,0 

 

0,0 

Relatório analisa e informa alterações do perfil 

epidemiológico e correlaciona resultados com estratégias 

de controle e prevenção 

 

0,0 

 

0,5 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,5 

 

0,5 

 

0,5 

 

1,0 

 

0,0 

 

0,0 

Relatórios são regularmente disponibilizados nos diversos 

setores e lideranças da instituição 

 

0.0 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

0,5 

 

0,0 

 

0,0 

 

1,0 

 

0,0 

 

0,0 

Relatórios são regularmente disponibilizados para órgãos 

públicos (gestores e vigilância sanitária) 

 

0.0 

 

0,0 

 

0,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

1,0 

 

0,0 

 

0,0 

TOTAL (MAXIMO – 8,00) 5,0 6,5 6,0 7,0 6,5 3,0 4,5 8,0 0,0 0,0 
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Na tabela 11 se observa a pontuação dos itens referentes às Práticas 

operacionais II, as quais apresentam como valor máximo (P = 8,00). Verificou-se que 

apenas um hospital apresentou pontuação máxima, sendo de natureza privada. No 

que se refere à vigilância epidemiológica através de busca ativa (global ou por 

componentes) cinco pontuaram, três realizam em parte e dois não realizam. 

 

A Vigilância epidemiológica deve ser entendida como obtenção de 

informação para a ação. Tais ações constituem informações consistentes, e devem 

ser feita de forma contínua, sistemática e o mais abrangente possível, através do 

método da busca ativa de caso de infecção hospitalar. A investigação 

epidemiológica é uma ação complementar da notificação que se define como um 

trabalho de campo realizado a partir de casos (clinicamente declarados ou 

suspeitos) e de seus contatos.  

 

Deve ser acionada imediatamente, sempre que for identificado um surto 

ou um agravo inusitado à saúde dos pacientes relacionados às infecções 

hospitalares. Estas atividades implicam no diagnostico das infecções e da 

identificação dos possíveis fatores de risco, tendo como propósito final orientar as 

ações de prevenção e controle, impedindo a ocorrência de novos casos (BRASIL, 

2005b). 

 

No tocante à busca ativa nas unidades de maior risco, também somente 

sete realiza e de forma irregular, ou seja, não é realizado diariamente como 

recomenda a portaria 2616/1998. Uma das maiores dificuldades para 

operacionalização desta atividade relatada na entrevista é a deficiência de recursos 

humanos capacitados e um sistema de vigilância uniformizado, padronizado. 

 

Observa-se também uma deficiência na elaboração de relatórios, 

observa-se que esta atividade é realizada por algumas CCIHs, com análise dos 

dados mensal para tomada de decisões dentro do próprio serviço e com 

periodicidade semestral e envio para os órgãos competentes.   

 

O estudo corrobora com uma pesquisa realizada pelo Conselho Regional 

de Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP) e Ministério Público, nos hospitais 
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de São Paulo, onde 43% não definem um sistema de VE das IH; 25% não realizam 

VE nas unidades críticas; 21% não estabelecem critérios formais de diagnóstico das 

IH e 49% não divulgam internamente informações e dados referentes ao CIH. 

 

5.2.2.3 Prática Operacional III 
 

Observa-se na tabela 12 que a atividade de ensino é realizada em cinco 

CCIH enquanto a atividade de pesquisa é realizada somente por dois serviços. 

Sendo que estas pesquisas estão publicadas em revistas dos próprios serviços. 

 
Tabela 12. Avaliação da Prática Operacional III desenvolvida pelas CCCIHs dos 
hospitais em estudo nomeados em ordem alfabética de A a J  no município de 
Teresina/PI – 2010.  
 

PROCESSO 

PRÁTICA OPERACIONAL III A B C D E F G H I J 

Atividade de ensino S N N S N S N S S N 

Atividade de pesquisa S N N N N N N S N N 

Legenda: S (Sim), N (Não), EP (Em parte).  

 

 

No tocante às práticas operacionais III, dois hospitais (20%) pontuaram o 

valor máximo de 2,0 pontos, sendo um público e outro privado, seguido de três que 

pontuaram 1,0 e os demais não pontuaram nem atividade de ensino e nem de 

pesquisa. Por ocasião da entrevista com os membros da CCIH dos hospitais em 

estudo, relataram desenvolver atividades de ensino. Entretanto, não foi possível 

verificar nenhum registro de cursos oferecidos de forma sistemática pelas CCIHs aos 

funcionários das respectivas instituições ou para alunos de curso superior ou médio 

da área de saúde (Tabela 12). 
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Tabela 13. Prática Operacional III das CCIHs dos hospitais em estudo nomeados 
em ordem alfabética de A a J  segundo pontuação obtida. Teresina/PI – 2010.   

PROCESSO 

PRÁTICAS OPERACIONAIS III A B C D E F G H I J 

Atividade de ensino 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0  1,0 1,0 0,0 

Atividade de pesquisa 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0

TOTA L (Máximo de 2 pontos) 2,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 2,0 1,0 0,0 

 

 

Observou-se também que existe uma diversificação nos hospitais em 

estudo, quanto à participação nessas atividades. Nos hospitais de natureza pública 

existe residência médica e são conveniados com universidades e faculdades, onde 

funcionam como campo de práticas nos cursos da área de saúde e desenvolvem 

projeto de extensão na área de controle de infecção hospitalar.  

 

Quanto à atividade de pesquisa, somente dois hospitais em estudo 

realizaram trabalhos científicos publicados em congresso. Nos demais serviços, não 

há relato de trabalhos ou pesquisas realizadas que tenham contribuído no 

planejamento de ações de controle de infecção hospitalar. Talvez esta atividade seja 

prejudicada pela cultura de iniciação à pesquisa nas instituições, como também pela 

deficiência de técnicos com experiência e formação para incentivar esta prática que 

é de competência dos componentes das CCIHs. 

 

A CCIH dentro das suas ações é também responsável pela atualização 

científica dos profissionais de saúde no que se refere ao tema, repassando as 

informações para a equipe de saúde. A comissão pode levantar prioridades 

educativas a partir das ações de vigilância e cooperar com o setor de 

desenvolvimento, treinamento de recursos humanos. Também deve atender às 

solicitações da educação continuada, da administração e demais departamentos do 

hospital, fornecendo pareceres, subsídios técnicos, legais e éticos, auxiliando-os na 

tomada de decisões em assuntos relacionados ao controle das IH. Deve colaborar 

com a elaboração de manuais do hospital, no que estiver relacionado às IH, seus 

fatores de risco e as medidas de controle (FERNANDES, 2008).
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5.3 Grau de adequação das CCIHs dos hospitais em estudo no município de Teresina/PI – 2010 
 
Considerando que a pontuação final a ser alcançada para cada CCIH totaliza quarenta e quatro pontos e na pontuação 

final os valores obedecem à escala de 0 a 100% nas atividades realizadas.  

 
Tabela 14. Pontuação final alcançada por cada CCIH dos Hospitais Públicos em estudo no município de Teresina/PI – 
2010. 

A E F I J 
ATIVIDADES 

P PF % P PF % P PF % P PF % P PF % 

Estrutura física e material (Peso = 2,0) 3,5 7,0 87 1,5 3,0 38 3,5 7,0 87 2,5 5,0 62 1,0 2,0 25 

Recursos Humanos (Peso = 2,0) 3,0 6,0 100 2,0 4,0 67 2,0 4,0 67 1,5 3,0 50 0,0 0,0 0,0 

Regulamentação  (Peso = 1,0) 3,0 3,0 100 2,0 2,0 67 2,0 2,0 67 2,0 2,0 67 1,0 1,0 33 

Práticas Operacionais I  (Peso = 1,0) 9,0 9,0 100 4,5 4,5 50 4,5 4,5 50 4,5 4,5 50 4,0 4,0 44 

Práticas Operacionais II (Peso = 2,0) 5,0 10,0 63 6,5 13,0 81 3,0 6,0 37 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Práticas Operacionais III (Peso = 1,0) 2,0 2,0 100 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 50 1,0 1,0 50 0,0 0,0 0,0 

TOTAL DE PONTOS 25 37 84 16 26 60 16 24 56 11 15 32 6,0 7,0 16 

Legenda: Pontuação Final (PF) = pontos x peso atribuído. 
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De acordo com a Tabela 14, considerando que a pontuação final a ser alcançada para cada CCIH totaliza quarenta e 

quatro pontos, dentre os hospitais públicos o de maior pontuação (37) atingindo 84% dos itens, seguido de (26), correspondendo 

60%. A CCIH que apresentou menor pontuação foi (7) com apenas 16% do desenvolvimento de suas ações. 

 

Os aspectos que obtiveram menor pontuação e, considerados mais críticos, dizem respeito a recursos humanos e às 

práticas operacionais II e III. 

 
Tabela 15. Pontuação final alcançada por cada CCIH dos Hospitais Privados em estudo no município de Teresina/PI – 2010. 

B C D G H ATIVIDADES 
 P  PF  % P PF   % P PF   % P PF  % P  PF   % 

Estrutura física e material (Peso = 2,0) 3,5 7,0 87 3,5 7,0 87 3,5 7,0 87 2,5 5,0 62 4,0 8,0 100 

Recursos Humanos (Peso = 2,0) 2,0 4,0 67 2,0 4,0 67 2,0 4,0 67 1,5 3,0 50 3,0 6,0 100 

Regulamentação (Peso = 1,0) 3,0 3,0 100 3,0 3,0 100 3,0 3,0 100 3,0 3,0 100 3,0 3,0 100 

Práticas Operacionais I (Peso = 1,0) 9,0 9,0 100 7,0 7,0 78 9,0 9,0 100 7,0 7,0 78 9,0 9,0 100 

Práticas Operacionais II(Peso = 2,0) 6,5 13 81 6,0 12 75 3,0 6,0 37 4,0 8,0 50 8,0 16 100 

Práticas Operacionais III(Peso = 1,0) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 50 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 100 

TOTAL DE PONTOS 24 36 83 23 33 76 26 30 68 18 26 60 29 44 100 

Legenda: Pontuação Final (PF) = pontos x peso atribuído.
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Observou-se na tabela 15, considerando que a pontuação final a ser 

alcançada para cada CCIH, totaliza quarenta e quatro pontos, que apenas um 

hospital (privado) obteve a maior pontuação (44), com 100% dos itens cumpridos, 

seguido 36, correspondendo a 83%, 33 pontos 76%. A CCIH que apresentou menor 

pontuação foi 26 pontos com 60% do desenvolvimento de suas ações. Na 

pontuação final os valores obedecem à escala de 0 a 100% nas atividades 

realizadas.  

  

Os aspectos que obtiveram menor pontuação e, portanto, considerados 

mais críticos, dizem respeito a recursos humanos, as práticas operacionais II e III. 

Na amostra do presente estudo observou-se que os hospitais da rede pública 

apresentam menor pontuação em comparação com a rede privada nos aspectos 

avaliados. 

 

Na avaliação no grau de adequação do funcionamento das CCIHs dos 

hospitais estudados foram estabelecidos escores classificando-as como seguem: 

muito adequado, adequado, inadequado e muito inadequado. 

 

Verificou-se no quadro 03, que dois hospitais se destacaram, onde um 

apresentou pontuação final muito adequado e o outro como muito inadequado, 

sendo que este último não tem CCIH atuante, de acordo com a entrevista da 

pesquisadora, tem a portaria emitida pelo diretor do hospital, porém os componentes 

não desenvolvem ações de controle de infecção hospitalar por não ter condições de 

trabalho. 
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Quadro 3. Distribuição dos escores de classificação da adequação de 
funcionamento das CCIHs dos Hospitais nomeados em ordem alfabética de A a 
J do município de Teresina/PI – 2010. 
 

Itens 
avaliados A B C D E F G H I J 

Est. física e materiais 

Recursos Humanos 

Regulamentação 

Prática Operacional I 

Prática Operacional II 

PráticaOperacional III 

 
Legenda: 

Muito adequado (87 a 100%)  

Adequado (74 a 86,9 %) 

Inadequado (61 a 73,9 %) 

Muito inadequado (< 60%) 

 

 

Seguindo, observou-se em relação à estrutura física e material que seis 

CCIHs apresentaram aspecto muito adequado, duas apresentaram espaço físico 

inadequado por ainda dividir espaço com outro serviço e apenas um é muito 

inadequado. 

 

Quanto aos recursos humanos, na pontuação final duas CCIHs 

apresentaram muito adequadas por atender na íntegra a portaria que recomenda a 

permanência de mais de dois profissionais de nível superior exclusivos para o 

controle de infecção, enquanto que um hospital apresentou nível adequado por ter 

dois profissionais exclusivos no controle de infecção e seis apresentaram-se 

inadequados por terem apenas um profissional exclusivo com carga horária de 

acordo com a portaria, sendo que o outro profissional não é exclusivo.   

 

No tocante às práticas operacionais, especificamente as do tipo II, 

verificou-se que apenas um único hospital apresentou pontuação considerada muito 
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adequada (100%), enquanto três apresentaram percentuais entre 72 – 86,9%, sendo 

considerados nesse quesito como adequados. Quanto às práticas operacionais III, 

que correspondem ao ensino e pesquisa, observa-se que apenas dois obtiveram 

pontuação, classificados como muito adequados, dois também apresentaram 

pontuação adequado e os outros foram considerados como inadequados e muito 

inadequados. 

 

Dentre os aspectos que mais influenciaram a classificação como 

adequado e inadequado para o funcionamento das CCIHs destacaram-se as 

práticas operacionais do tipo I, II e III que incluem rotinas e procedimentos escritos 

sobre critérios de definição de IH, sistemas de vigilância epidemiológica através de 

busca ativa (notificação e investigação) das IH, relatórios realizados e analisados 

para tomada de decisões e o item relativo ao ensino e pesquisa. 

 

A análise das varáveis apresentadas teve como produto a pontuação final 

que possibilitou a classificação do percentual de adequação das Comissões de 

Controle de Infecção Hospitalar, apresentada na tabela 16. 
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Tabela 16. Pontuação final e percentual de adequação das CCIHs dos hospitais 
estudados no município de Teresina/PI – 2010. 
Hospitais 
(CCIHs) 

Pontuação  
Final =PF 

Percentual de 
Adequação 

Classificação 

A 37,0 84,0 % Adequado 

B 36,0 82,0 % Adequado 

C 33,0 75,0 % Adequado 

D 30,0 69,0 % Inadequado 
E 26,5 60,2 % Inadequado 

F 24,5 56,0 % Inadequado 

G 26,0 60,0 % Inadequado 
H 44,0 100 % Muito adequado 

I 15,5 33,0 % Muito Inadequado 

J 7,0 16,0 % Muito Inadequado 

 

 

Na avaliação final e percentual de adequação das CCIHs dos hospitais 

em estudo, verificou-se que no conjunto de aspectos avaliados, apenas um serviço 

foi que apresentou melhor pontuação final e consequentemente melhor 

desenvolvimento das ações de controle de infecção hospitalar, sendo considerado 

como muito adequado. Em seguida ficaram três serviços com classificação 

adequados e finalmente quatro inadequados e dois muito inadequados (tabela 16).  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
O processo utilizado neste estudo para avaliar o desempenho do 

Programa de Controle de Infecção Hospitalar, permitiu constatar como funciona as 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar dos hospitais em estudo. 

 

A implantação do PCIH nos hospitais deve ser clara, pautada nas 

legislações vigente e em boas práticas de saúde e, principalmente, de acordo com 

as necessidades operacionais da organização. Para Silva (2007), a organização de 

saúde deve estabelecer uma política com diretrizes claras, para que ações de 

prevenção e controle dessas infecções sejam realizadas pelas CCIHs. 

 

O processo de implantação do PCIH pode diferir de uma instituição para 

outra, dependendo da localização, do volume de pacientes, da população atendida e 

do tipo de atividades clínicas e do número de profissionais da instituição. O grau de 

adequação de funcionamento das CCIHs não é homogêneo, existindo diferenças 

marcantes entre os hospitais públicos e privados. 

 

Os hospitais que participaram do estudo vêm realizando vigilância 

epidemiológica das IH, envolvendo recursos e desafios, entre eles o acúmulo de 

dados nem sempre transformados em informação que possa subsidiar a tomada de 

decisão. As CCIHs têm incorporado técnicas epidemiológicas aplicadas aos serviços 

de saúde na investigação e na análise sistemática das IH, viabilizando um melhor 

uso dos dados hospitalares, permitindo a identificação de prioridades nos serviços e 

possibilitando a avaliação da qualidade da assistência prestada. Possibilita ainda 

uma rápida operacionalização da vigilância, entendida como informação para ação, 

e permitindo uma ação ágil no controle das IH. 

 

Nessa pesquisa, alguns aspectos foram identificados e considerados 

como pontos de fragilidade na operacionalização das CCIHs. Entre os principais 

destacam-se: 
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• com referência à estrutura física e material, apenas a CCIH de um 

hospital privado apresentou-se como estrutura física adequada, com 

equipamentos que subsidiam a gestão de informações, somente um 

serviço não tem o SCIH, portanto não dispõe de local para funcionar. 

• quanto ao item regulamentação e recursos humanos, observa-se a 

inexistência de regimento, além de normas, rotinas e procedimentos 

padronizados, sendo detectado que a maioria dos profissionais que 

compõem a CCIH não tem horário exclusivo para o desenvolvimento das 

atividades estabelecidas na Portaria nº 2616/98, o que traz sérias 

dificuldades ao exercício das rotinas operacionais, comprometendo o 

papel das CCIHs.  

•  com relação às práticas operacionais II, considera-se de fundamental 

importância a notificação e a investigação ágil, das IH. A notificação do 

aumento nas taxas de incidência das IH em um determinado setor do 

hospital, permite que medidas de controle possam ser implementadas no 

momento necessário à prevenção de novos casos, decorrente daquela 

fonte de infecção. Essas atividades de notificação e investigação 

epidemiológica são de competência dos membros da CCIH. Contudo, em 

decorrência das dificuldades relacionadas à quantidade e ao cumprimento 

de carga horária de Recursos Humanos, esse trabalho fica prejudicado. 

 

Outro aspecto que merece ser realçado diz respeito à divulgação rotineira 

das informações que é um processo ainda incipiente nas CCIHs, necessitando 

melhor regularidade, uma vez que apenas três serviços desenvolvem essa ação de 

forma sistemática (semestral) enquanto os outros serviços, quando realizam, é de 

forma irregular. Essa ausência na disseminação de informação contribui para pouca 

valorização do trabalho das CCIHs. Entende-se que a divulgação dos dados por 

meio de relatórios para os profissionais e para a direção do hospital, permite sua 

utilização no planejamento e na gestão hospitalar, como também favorece a 

sensibilização dos profissionais dos diversos setores a participarem de forma ativa 

das ações de prevenção e controle das IH. 
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O ensino e a pesquisa são atividades ainda muito pouca desenvolvida 

pelas CCIHs dos hospitais, apesar de ser um investimento importante. A integração 

do ensino e pesquisa com os serviços é de vital importância. Desenvolver ações 

relativas ao ensino é uma demanda necessária, pois permite ao hospital, abrigar 

uma pluralidade de saberes, desenvolver com mais eficiência os programas e 

discussões através de implantações de residências médicas, e pós-graduação, 

trazendo com isso um raio de expansão do ensino e pesquisa nas CCIHs. São 

ações que com certeza farão os funcionários do hospital alcançarem uma formação 

profissional cada vez mais completa. 

 

Em relação ao grau de adequação das CCIHs, dos dez hospitais em 

estudo apenas um foi considerado muito adequado, três adequados, quatro 

inadequados e dois muito inadequados. Verificou-se também que a rede privada foi 

quem apresentou pontuação melhor. 

 

Uma das principais razões do sucesso de alguns hospitais em relação ao 

controle de infecção é a adoção de processos de trabalho das categorias 

profissionais, em função do número de procedimentos que lhe são atribuídos. Esses 

processos tentam ofertar ao sujeito do cuidado atendimento individualizado, 

melhoria nos relacionamentos, autonomia e responsabilidade. 

 
Acredita-se que o controle de infecção elevará a qualidade da assistência, 

e a sua implementação depende, além do interesse, do apoio da gestão, da 

organização dos profissionais envolvidos em mudar o referencial em direção à 

competência profissional, fazendo investimentos em conhecimento científico, no 

desenvolvimento em habilidades técnicas e em suas atitudes com o ser humano, 

esteja ele representando a organização ou a equipe.  

 

Realizar essa avaliação do PCIH em hospitais significou um grande 

desafio, não apenas em responder os objetivos do estudo, mas antes de tudo 

significou refletir sobre a própria trajetória profissional desta autora, como sujeito na 

luta pela implantação do PCIH nos hospitais e a sensação de transposição do 

desafio da pesquisa. A cada item avaliado surgiram inquietações, conflitos, 
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incertezas. Representou uma tarefa “árduo-prazerosa” e desafiadora. Porém, 

sabemos que não existe uma avaliação perfeita, nem resultado mais correto. A 

expectativa é que este estudo venha contribuir para implementação dos PCIH 

existentes e estimular os hospitais a constituírem suas comissões para implantar seu 

PCIH, explorando suas potencialidades.  
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7 CONCLUSÃO 
 

 

Ao concluir o presente trabalho e considerando a proposta deste estudo, 

acredita-se ter cumprido os objetivos utilizando o método descrito. Portanto, os 

dados obtidos apontam a necessidade da existência de CCIHs nos hospitais, para 

implementação do PCIH objetivando uma melhor qualificação das práticas de 

controle de IH e consequentemente melhoria da qualidade da assistência. 
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APÊNDICE A – CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE 
 

 

Nome da Instituição 

 

_____________________ 

Endereço 

 

________________________________ 

Telefone 

 

_________________ 

 

1) Tipo de 

Assistência 

( ) geral 

( ) especializada 

 

2) Porte (nº de leitos) 

( ) Pequeno – 70 

( ) Médio      - 71 a 200 

( ) Grande    - 201 a 400 

3) Entidade 

Mantenedora 

( ) pública 

( ) privada 

( ) mista  

4) Estruturas 

(  ) com leitos de UTI 

(  ) com centro cirúrgico 

(  ) com centro de material 

e esterilização 

( ) com leitos de pronto 

atendimento 

5) Possui CCIH 

( ) não 

( ) sim 

Quanto Tempo?_____ 

Natureza: 

( ) própria 

( ) consorciada 

6) Possui SCIH 

( ) não 

( ) sim 

Quanto 

tempo?_______ 

Natureza: 

( ) própria 

( ) consorciada 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

TERESINA,____/ ____/ _____ 

 

Prezado Senhor (a)________________________________________________ 

 

 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa. Sua 

participação é importante, porém, você não deve participar contra a sua vontade. 

Leia atentamente as informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para 

que todos os procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. Esclarecemos que 

esta pesquisa é parte do projeto intitulado “AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE 

CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR NO MUNICÍPIO DE TERESINA-PI”, que 

tem como objetivo avaliar o desempenho deste Programa, descrevendo as etapas 

de implantação das Comissões de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH), a 

estrutura e funcionamento atual, levantar índices de infecções hospitalares ocorridos 

em Teresina, desde a implantação das comissões até o ano de 2007 e avaliar a 

organização do Programa de Controle de Infecções Hospitalares em Teresina, com 

base em indicadores validados nacionalmente, tendo como instituição sede a 

Universidade Federal do Ceará e instituição parceira a Secretaria Estadual de Saúde 

do Piauí.  

A finalidade desta pesquisa é contribuir para uma melhor qualificação de 

práticas de controle de Infecção Hospitalar consequentemente contribuir também 

para a melhoria da qualidade da assistência ao usuário do Sistema único de Saúde 

(SUS).  
Após ser esclarecido (a) sobre as informações, no caso de aceitar fazer 

parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas 

é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa você não será 

penalizado (a) de forma alguma e poderá retirar seu consentimento, sem que isso 

lhe traga qualquer penalidade ou prejuízo.  

As informações conseguidas através da sua participação não permitirão a 

identificação da sua pessoa, exceto aos responsáveis pelo estudo, e que a 
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divulgação das mencionadas informações só será feita entre os profissionais 

estudiosos do assunto. Em caso de dúvida você pode procurar o Comitê de Ética em 

Pesquisa. 

    Você poderá entrar em contato com a responsável pela pesquisa no 

endereço: 

Instituição: Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado 

Endereço: Rua 19 de Novembro,  

                 Bairro: Primavera 

                     

Tendo compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a 

minha participação no mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos, 

das minhas responsabilidades, dos riscos e dos benefícios que a minha participação 

implica, concordo em dele participar e para isso eu DOU O MEU CONSENTIMENTO 

SEM QUE PARA ISSO EU TENHA SIDO FORÇADO OU OBRIGADO. 

Teresina,  

 

Endereço:___________________________________________________________ 

 

CPF:__________________________      RG:_______________________________ 

 

 

Teresina, _______/_______/ 20 

 
 

ASSINATURA DO VOLUNTÁRIO 

 

 

 
ASSINATURA DO PESQUISADOR 
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ANEXO A - Manual de evidências para aplicação dos indicadores de avaliação 
da qualidade do Programa de Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar 
(PCIH) 

 
Evidências possíveis para indicador 1 – Estrutura Técnico-Operacional do 
Programa de Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar (PCET) 
COMPONENTES EVIDÊNCIAS 
A CCIH é representada, no 
mínimo, por membros do 
serviço médico, enfermagem 
e administração 

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

Há um regimento que 
determina o funcionamento 
da CCIH/ ou SCIH 

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

Há dois profissionais de 
saúde, com nível superior, 
que executam ações 
exclusivas de prevenção e 
controle de ih, para cada 200 
leitos, sendo que um deles é 
o enfermeiro (consorciado ou 
não) 

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

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

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

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

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

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

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

Há suporte de laboratório de 
microbiologia e patologia, 
próprio ou terceirizado  

- Há evidencias de apoio de laboratório (clínico e patologia), com envio 
de resultados impressos ou por meio digital, ou ainda relatórios de 
resultados de perfil de sensibilidade microbiana, 
Periodicamente (diariamente/semanalmente). 

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

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

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

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

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

- A administração disponibiliza, formalmente, por meio de relatórios 
estatísticos, informes (impresso e/ ou digitais) números de admissões, 
altas, óbitos, paciente/dia. 
E 
- Existem relatórios formais realizados pela CCIH/SCIH que evidenciem 
o uso desses dados. 
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Evidências possíveis para o Indicador 2 – Diretrizes Operacionais de 
Prevenção e Controle de Infecção Hospitalar (PCDO): 
 
Para esse indicador todos os componentes devem ter recomendações formalmente 
descritas e institucionalizadas (diretrizes operacionais; normas técnicas; 
procedimentos operacionais padrão – POP; manuais), para cada um dos itens em 
questão, objetivamente desde que aplicáveis ao Serviço de Saúde. 
E 
Esses documentos devem estar disponíveis no CCIH/SCIH e preferencialmente 
também nas unidades assistenciais ( impressos e/ou em meio digital). 
E 
Esses documentos devem ser qualificados com referencias nacionais e 
internacionais (bibliografia) periodicamente revisados conforme vigências 
atualizações. 
 
Evidências possíveis para o Indicador 3 – Sistema de Vigilância 
Epidemiológica de Infecção Hospitalar (PCVE): 

COMPONENTES EVIDÊNCIAS 

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

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

Realiza vigilância epidemiológica de IH 
por meio de busca ativa de casos 

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

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

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

Monitora, com periodicidade e 
registros regulares, resultados 
microbiológicos de culturas, que 
identificam cepas ou espécies de 
microorganismos, inclusive resistentes 

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

 
Há critérios pré-determinados para 
diagnóstico de IH 

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

Produz relatório periódico dos 
resultados da vigilância epidemiológica 

- Há evidências de elaboração de relatórios estatísticos com 
o resultado da vigilância epidemiológica das IH, 
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(níveis endêmicos) periodicamente ( mensal ou bimestral), com 
estabelecimento de níveis endêmicos ( relatórios, gráficos, 
atas de reuniões). 

Os relatórios analisam e informam 
alterações do perfil epidemiológico 
(descritivos e/ou gráficos) 

- Há evidências de elaboração de relatórios estatísticos com 
o resultado da vigilância epidemiológica das IH, 
periodicamente ( mensal ou bimestral), com 
estabelecimento de níveis endêmicos ( relatórios, gráficos, 
atas de reuniões).  

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

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

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

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

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

- Há evidência que os relatórios de notificação das IH são 
disponibilizados para os órgãos públicos, quando solicitado. 
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ANEXO A – PLANILHAS DE INDICADORES 
 

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

COMPONENTES AT NA EM 
PARTE 

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

   

Há um regimento que determina o funcionamento da CCIH e/ou SCIH    
Há dois profissionais de saúde, com nível superior, que executam ações 
exclusivas de prevenção e controle de IH, para cada 200 leitos, sendo 
que um deles é o enfermeiro.  

   

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

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

   

 
Critérios para a avaliação: 
Atende (AT): quando as fontes documentais exigidas estão presentes e é possível validá-las 
por meio de entrevistas com profissionais envolvidos e/ou acompanhamento das atividades 
em questão (evidências); 
Não Atende (NA): quando as fontes documentais exigidas não estão presentes.  
Em Parte:  
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ANEXO B – PLANILHAS DE INDICADORES 
 

 
PLANILHA DE APLICAÇÃO DO INDICADOR 2 – DIRETRIZES OPERACIONAIS 
DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR (PCDO) 
 

COMPONENTES AT NA EM 
PARTE 

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

   

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

   

Há recomendações para controle e prevenção de infecções 
respiratórias. 

   

Há recomendações para controle e prevenção de infecções 
urinárias. 

   

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

   

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

   

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

   

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

   

Há padronização de soluções germicidas e anti-sépticas    
Há recomendação de técnicas de limpeza, desinfecção e 
esterilização de materiais e equipamentos. 

   

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

   

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

   

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

   

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

   

Critérios para a avaliação: 
Atende (AT): Possui diretriz escrita, disponível e qualificada. 
Não Atende (NA): Não possui diretriz escrita ou ela não está disponível ou não 
apresenta qualificação mínima. 
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ANEXO C – PLANILHAS DE INDICADORES 
 

 

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

COMPONENTES AT NA EM 
PARTE 

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

   

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

   

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

   

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

   

Há critérios pré-determinados para diagnostico de IH.    
Produz relatório periódico dos resultados da vigilância 
epidemiológica (níveis endêmicos). 

   

Os relatórios analisam e informam alterações do perfil 
epidemiológico (descritivos e/ou gráficos). 

   

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

   

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

   

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

   

 

 Critérios para avaliação: 
 Atende (AT) Atividade de controle de IH sob avaliação foi realizada por profissionais 
do SCIH e os resultados dessa atividade são registrados em relatórios. 
 Não Atende (NA): atividade de controle de IH sob avaliação foi realizada pelos 
profissionais do SCIH, mas não foi registrada. 
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ANEXO D – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


