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Foi com muito prazer que aceitamos prefaciar o Manual de 

Prevenção das Infecções em Serviços Ambulatoriais. Tivemos o pri-

vilégio de orientar a Enfermeira Carla Oppermann durante seu mes-

trado e de ler esta obra ainda em fase de construção. Fomos apren-

dendo a cada dia e a cada página sobre temas que têm assumido 

cada vez mais destaque na área da Saúde.

Por outro lado, escrever um prefácio não é uma tarefa fácil. 

Como disse Pierre Bergé, em seu livro L’Art de La Préface (Galli-

mard): é, antes de tudo, uma arte! Partem do objeto que apresen-

tam e avançam até questões mais profundas, fazem homenagens 

ao(s) autores(s), elucidam o texto e apontam detalhes.

Assim, a presente obra foi fruto de uma pesquisa realizada 

no mestrado do Programa de Pós-Graduação de Ensino na Saúde 

(PPGENSAU), da Universidade Federal de Ciências da Saúde de 

Porto Alegre (UFCSPA), que buscou conhecer a realidade e neces-

sidades relacionadas às ações de prevenção e controle de infec-

ções. O mestrado profi ssional caracteriza-se pela produção de um 

produto, e este manual é o produto educa  vo resultante de uma 

pesquisa realizada nas clínicas de saúde ambulatoriais localizadas 

em Porto Alegre/RS.

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 

2016), Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) são um 

grave problema de saúde pública mundial e nacional, consideradas 

eventos adversos (EA) associados à assistência à saúde com alta mor-

Prefácio
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bidade e mortalidade, que repercutem diretamente na segurança do 

paciente e, por sua vez, na qualidade dos serviços de saúde.

Com o obje  vo de oferecer um material educa  vo para subsi-

diar a implantação e implementação de ações de prevenção de in-

fecção, direcionado a esses serviços, a obra está organizada em dois 

blocos, com medidas administra  vas e técnicas, dispostas em 13 ca-

pítulos.

Os temas abordados surgiram a par  r dos achados da pesqui-

sa e os autores que colaboraram nesta obra são profi ssionais de re-

ferência no controle de infecção em renomados serviços de saúde 

de Porto Alegre.

Es  mular, adotar e manter a cultura da segurança e da quali-

dade são desafi os cada vez mais importantes e presentes na área da 

saúde, incluindo os serviços ambulatoriais a quem se des  na esta 

obra.

A cultura em uma organização é composta pelo que comuni-

camos e pelo signifi cado que as pessoas entendem e atribuem a 

isto. Assim, é muito importante disseminar o conhecimento sobre 

prevenção de infecções. Uma das razões pelo livro ser eletrônico e 

gratuito.

Ao terminar, e em forma de síntese, podemos afi rmar que o 

livro é muito interessante, oportuno e ú  l, com uma estrutura bem 

concebida e a brilhante contribuição de profi ssionais experientes.

Marcelo Schenk Azambuja

Rita Catalina Aquino Caregnato



É com muita sa  sfação e alegria que faço a apresentação des-

te manual. Este livro é o produto resultante do Mestrado Profi ssio-

nal em Ensino na Saúde (PPGENSAU), da Universidade Federal de 

Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) do Rio Grande do Sul. 

Ele foi construído em formato digital com distribuição gratuita, a fi m 

de promover uma ampla divulgação e u  lização por parte dos pro-

fi ssionais de saúde dos serviços de saúde ambulatoriais e por seus 

gestores. O obje  vo foi oferecer um material educa  vo, obje  vo e 

prá  co, para subsidiar a implantação e implementação de ações de 

prevenção de infecção recomendadas internacional e nacionalmen-

te e direcionado a esse  po de serviço. 

Os serviços ambulatoriais de saúde, como as clínicas médicas 

privadas, têm de forma crescente aumentado e incorporado tecnolo-

gia e diversidade em atendimento, por isso precisam, de forma autô-

noma, implantar ações de prevenção. Não é incomum no  cia de sur-

tos de infecção em clínicas médicas, trazendo danos para o usuário e 

a clínica. Estes eventos ocorrem por falhas nos processos assistenciais 

e necessitam de adequação para atender um mercado exigente.

Para construir este produto educa  vo foi realizada uma pes-

quisa mista em 14 clínicas privadas de Porto Alegre. As clínicas par-

 cipantes realizavam procedimentos invasivos, com risco de infec-

ção, e não recebiam assessoria em controle de infecção. A pesquisa 

buscou conhecer a realidade e necessidades relacionadas às ações 

de prevenção e controle de infecções. 

Apresentação
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Na primeira parte do manual, sobre medidas administra  vas, 

os temas dos capítulos foram construídos pela análise qualita  va da 

pesquisa. A categoria “Educação” foi a mais relevante e direcionou 

a elaboração dos dois primeiros capítulos: “Educação Permanente 

em Saúde” e “Prá  cas de Ensino em Serviços de Saúde”, podendo 

subsidiar ações de educação e ensino realizadas nos serviços. Os ca-

pítulos sobre “Qualidade do Serviço”, “Segurança do Paciente”, “Vi-

gilância das Infecções”, “Vigilância de Processos” e “Legislação e No-

 fi cação” emergiram das categorias “Vigilância” e “Controle de In-

fecção”, e suas subcategorias que indicaram a necessidade de ins-

trumentalizar com o conteúdo para as ações per  nentes. A segunda 

parte do manual, sobre medidas técnicas, foi composta de capítulos 

cujos conteúdos emergiram da categoria “Prevenção” e dos resulta-

dos do estudo quan  ta  vo. Os temas abordados foram re  rados 

dos resultados que mostraram as maiores inadequações. 

Para a elaboração dos capítulos foram convidadas enfermei-

ras especialistas, mestres e doutoras atuantes profi ssionalmente na 

área relacionada ao tema do capítulo. Estas autoras são parceiras 

de controle de infecção na nossa cidade e  vemos o privilégio de tê-

las par  cipando do livro. Agradeço a todas pela dedicação no regis-

tro de seus saberes.

Gostaria de agradecer também às clínicas par  cipantes, que 

permi  ram descor  nar sua realidade e contribuir para a pesquisa e 

construção deste material educa  vo. Espero que o manual possa 

servir para implantação de melhorias, acompanhadas da avaliação 

dos processos assistenciais e ampliação dos espaços de ensino no 

serviço. Além disso, este poderá ser um mo  vador para novos estu-

dos acerca dos serviços ambulatoriais, tema ainda com restritas pu-

blicações cien  fi cas.

Carla Maria Oppermann
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Medidas Administrativas





INTRODUÇÃO

Considera-se a educação em saúde uma tecnologia leve, ca-

paz de corrigir o descompasso existente na prá  ca, transformando a 

realidade dos serviços por meio da qualifi cação dos profi ssionais.

A educação em saúde passou a ser mais valorizada a par  r da 

publicação da Cons  tuição Federal brasileira, em 1988(1), pois se 

atribui ao Sistema Único de Saúde (SUS) a responsabilidade em or-

denar a formação de recursos humanos na área da saúde. A par  r 

desta publicação, o Ministério da Saúde (MS) do Brasil vem desen-

volvendo várias estratégias e polí  cas direcionadas à formação e 

qualifi cação dos profi ssionais da saúde(2).

Na direção da valorização da educação em saúde, pode-se ci-

tar como um marco histórico a publicação da Portaria nº 198, em 

fevereiro de 2004, que ins  tuiu a Polí  ca Nacional de Educação Per-

manente em Saúde como estratégia do SUS para a formação e o de-

senvolvimento de trabalhadores do setor da saúde, dando também 

outras providências(3). Esta Portaria veio para atender a responsabi-

lidade cons  tucional, formular e executar polí  cas orientadoras 

para formação e desenvolvimento de trabalhadores no setor da saú-

de. Nesta, a Educação Permanente (EP) é um conceito pedagógico, 

no setor da saúde, defi nindo-a como “[...] aprendizagem no traba-

lho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao quo  diano das 

organizações e ao trabalho”, propondo que:

1
Educação permanente em saúde

Rita Catalina Aquino Caregnato e Aline Branco
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[...] os processos de capacitação dos trabalhadores da saúde tomem 
como referência as necessidades de saúde das pessoas e das popu-
lações, da gestão setorial e do controle social em saúde, [tendo] [...] 
como obje  vos a transformação das prá  cas profi ssionais e da pró-
pria organização do trabalho [...] estruturados a par  r da problema-
 zação do processo de trabalho(3:8).

O MS con  nuou o aperfeiçoamento publicando, após três 

anos, a Portaria nº 1.996, em 20 de agosto de 2007, a qual dispõe 

sobre as diretrizes para implementação da Polí  ca Nacional de Edu-

cação Permanente em Saúde(4). Nesta, busca-se promover ações 

que desenvolvam os trabalhadores da saúde, permi  ndo ar  cular 

suas competências individuais aos obje  vos ins  tucionais, gerando 

valor público sustentável. Preconiza-se que a EP deva ser u  lizada 

como norteadora de novas prá  cas, orientando que: 

A refl exão sobre o trabalho e a construção de processos de aprendi-
zagem colabora  va e signifi ca  va, ofertando ações cole  vas de de-
senvolvimento aos trabalhadores, a par  r dos principais desafi os 
iden  fi cados pelas equipes no co  diano do trabalho(5:6).

Em 2014, o MS publicou a Portaria nº 278, ins  tuindo as dire-

trizes para implementação da Polí  ca de Educação Permanente em 

Saúde no âmbito do MS. Nos seus 11 ar  gos, alguns reforçam con-

ceitos e defi nições publicados anteriormente e outros avançam na 

área. Ao apresentar a defi nição de vários termos no Art. 2º, a alínea 

II defi ne a aprendizagem como um processo “que propicia a cons-

trução de conhecimentos a par  r dos saberes prévios dos sujeitos 

ar  culados aos problemas vivenciados no trabalho”(6:40). Desta for-

ma, a legislação respeita a bagagem de conhecimento de cada indi-

víduo, es  mulando a construção de novos conhecimentos nos pro-

fi ssionais da saúde a par  r dos problemas do co  diano de trabalho.

Portanto, no direcionamento da aprendizagem reforça-se o 

fazer diário do trabalho, em que as organizações de saúde devem 

es  mular os profi ssionais a par  r dos problemas enfrentados no co-

 diano, refl e  r para transformar a prá  ca, priorizando as necessida-

des do público atendido. Nessa refl exão, entende-se o processo 
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educa  vo é como uma troca de saberes em que o profi ssional da 

saúde ao ensinar, aprende, e o usuário ou outro profi ssional apren-

dendo, ensina(7). De forma abrangente, pode-se afi rmar que a 

aprendizagem é o processo de aquisição de conhecimento, desen-

volvendo competências e habilidades que permitam mudar o 

comportamento(8) e, desta forma, transformar a prá  ca.

ENFERMAGEM E EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SAÚDE

Os ambientes de saúde não sobrevivem sem pessoal de Enfer-

magem. Os enfermeiros são os responsáveis pela sua equipe de traba-

lho, portanto devem ter Competências, Habilidades e A  tudes (CHA) 

que permitam a gerência do trabalho e o atendimento seguro e efi caz 

ao paciente. Enfermeiros são profi ssionais que devem con  nuamente 

buscar o aperfeiçoamento, estando atentos para incorporar as melho-

res prá  cas aos seus cuidados(9). Responsáveis pela educação de sua 

equipe, eles devem promover e disseminar conhecimento sobre o cui-

dado, impulsionando a refl exão crí  ca da assistência prestada para 

iden  fi car os aspectos que devem ser melhorados(10).

Na Educação Permanente em Saúde (EPS), ao se preconizar 

que o aprendizado ocorra dentro do ambiente de trabalho, os en-

fermeiros que educam e orientam sua equipe precisam estar cien-

tes das caracterís  cas dos alunos adultos, tais como: valores, cren-

ças, necessidades e barreiras potenciais, para efe  vamente facilitar 

o apoio em um ambiente de aprendizagem desafi ador e complexo. 

O apoio organizacional é essencial para promover educação, portan-

to a cultura existente no serviço irá propiciar a aprendizagem(9).

A EPS parte das demandas do processo de trabalho na ins  -

tuição onde o profi ssional atua, gerando uma refl exão na busca da 

melhoria profi ssional, pessoal e do cuidado. Trata-se de um proces-

so que visa atualizar e aperfeiçoar a equipe quanto ao conhecimen-

to técnico-cien  fi co, além de ser um meio de capacitação dos pro-

fi ssionais diante das carências e difi culdades apresentadas no de-

correr do processo assistencial(11,12). Assim, é necessário considerar 
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os aspectos da realidade do trabalho e as necessidades dos profi s-

sionais, unidade e ins  tuição às quais estes estão inseridos(12). Im-

portante é destacar que a cultura da prevenção deve ser reafi rmada 

dentro do processo de educação da equipe, de forma a demonstrar 

aos profi ssionais a importância de se prevenir e qual o impacto da 

a  tude para a recuperação da saúde do paciente.

U  lizando a EPS como estratégia de alerta aos profi ssionais 

para a importância da adoção das medidas preven  vas, reforça-se a 

prá  ca da assistência voltada à segurança do paciente. A redução 

de danos desnecessários no cuidado à saúde é um fator que infl uen-

cia direta e posi  vamente na qualidade do cuidado, promovendo a 

segurança da assistência(13). A cultura de segurança envolve valores 

compar  lhados e crenças quanto ao processo organizacional do tra-

balho e comportamentos que envolvem a segurança por parte dos 

profi ssionais que prestam a assistência(14).

Por ser a EPS uma estratégia de gestão par  cipa  va para o 

desenvolvimento de ações assistenciais qualifi cadas, os recursos hu-

manos são o bem maior da organização, portanto, ao oportunizar a 

educação, se sa  sfazem as necessidades pessoais e profi ssionais 

desses trabalhadores(15).

AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NA SAÚDE

Para atender as demandas sociais, novos desafi os são impostos 

nos cenários atuais, exigindo novas formas de trabalhar o conheci-

mento, transformando a educação dos profi ssionais de saúde(16).

A Portaria nº 278(6), de 27 de fevereiro de 2014, defi ne as 

ações de educação como: 

[...] refl exão e aprendizagem no/para o trabalho, no âmbito das 
equipes mul  profi ssionais, cursos presenciais e à distância, apren-
dizagem em serviço, grupos formais de estudos, intercâmbios ou 
estágios, ofi cinas, seminários, congressos e outras, que contribu-
am para a pactuação dos processos de trabalho, formação, atuali-
zação, qualifi cação profi ssional e desenvolvimento dos trabalha-
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dores, em consonância com as diretrizes ins  tucionais do Ministé-
rio da Saúde(6:40).

Atualmente, são muito preconizadas metodologias a  vas, dis-

cu  das no próximo capítulo deste livro. Estas podem ser usadas na 

EPS, pois pesquisas evidenciam que “o aprendizado e a retenção do 

conhecimento podem ser mais exitosos, bem como sua inserção na 

ro  na prá  ca e na sociedade, transformando o aprendizado em 

uma ferramenta mul  plicadora de mudanças”(17:355).

Para transformar e qualifi car os serviços de saúde, estes de-

vem ser considerados espaços cole  vos de ensino, permi  ndo a 

par  cipação das pessoas, desta forma se permite integrar e promo-

ver a construção de novos conhecimentos, par  ndo das prá  cas vi-

venciadas no trabalho. Aplicação de metodologias par  cipa  vas 

pode favorecer a construção do conhecimento, tornando os profi s-

sionais comprome  dos e integrados na equipe de trabalho(16,17).

Concluindo, EPS é essencialmente a aprendizagem dos profi s-

sionais no seu ambiente de trabalho, onde o aprender e o ensinar 

se incorporam ao co  diano do serviço, permi  ndo transformar as 

prá  cas. O próprio espaço de trabalho se transforma em ambiente 

de aprendizagem, ocorrendo a aproximação entre os mundos do 

trabalho e da educação. Por fundamentar-se na refl exão dos traba-

lhadores sobre as prá  cas co  dianas e estar alinhada à realidade, a 

aprendizagem ganha sen  do tornando-se signifi ca  va. 

O enfermeiro, como líder de sua equipe, deve exercer seu 

papel educador, atuando como agente de mudanças e consideran-

do todo indivíduo “como sujeito da aprendizagem, a  vo e apto a 

aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e 

aprender a ser”(5:7).

A EPS pode contribuir fomentando a autonomia e a cria  vida-

de com responsabilidade profi ssional, ampliando a capacidade de 

refl exão dos trabalhadores, o acesso à informação e o envolvimento 

com o trabalho. Cabe ao gestor garan  r tempo e espaço necessários 

aos processos de discussão, deliberação e planejamento das ações 

educa  vas.
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INTRODUÇÃO

As metodologias de ensino-aprendizagem tradicionais u  liza-

das no ensino na enfermagem produzem um cenário(1), sendo visí-

veis as lacunas existentes entre a fundamentação teórica e a experiên-

cia prá  ca, ocasionando difi culdades no trabalho da equipe de en-

fermagem, pois, muitas vezes, conta ou com experiência prá  ca ou 

apenas conhecimentos teóricos. Assim, entende-se que os procedi-

mentos de ensino se tornam tão relevantes, levando a uma busca 

constante por qualifi cação da educação em si e agrupamento efe  -

vo da teoria com a prá  ca em todos os âmbitos da assistência à saú-

de. O vínculo entre a aprendizagem e o ensino não é casual, ou seja, 

o ensino não causa a aprendizagem nem desenvolve novas capaci-

dades que podem levar à aprendizagem, pois os conteúdos do ensi-

no informam, mas os métodos do ensino formam(2).

Para atender às demandas por metodologias de educação que 

insiram os profi ssionais no seu processo de aprendizagem de forma 

crí  ca e refl exiva, concepções metodológicas inovadoras de ensino 

têm ganhado espaço na formação em saúde. Esse  po de metodo-

logia, compreendida como inovadora, obje  va desenvolver as po-

tencialidades dos profi ssionais para que assumam o papel de prota-

gonistas do processo de formação(3).

Assim, visam es  mular a par  cipação a  va da equipe de saú-

de no processo dinâmico de construção do conhecimento, de reso-

2
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em serviços de saúde
Amanda Linn



28   Carla Maria Oppermann, Rita Catalina Aquino Caregnato e Marcelo Schenk de Azambuja (Orgs.)

lução e avaliação de problemas, trazendo-os para o papel de sujei-

tos a  vos. O foco é a educação problema  zadora, em que o capaci-

tador irá apenas instrumentalizar a equipe em questão(4).

METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO

O método inovador propõe a elaboração de situações de en-

sino que promovam a refl exão sobre problemas que produzem 

curiosidade e desafi os, disponibilização de recursos para pesquisar 

problemas e soluções, a iden  fi cação e organização das soluções hi-

poté  cas mais adequadas à situação e a aplicação dessas soluções, 

o que compõe a Metodologia da Problema  zação ou da Aprendiza-

gem Baseada em Problemas(5).

Estão entre as metodologias a  vas de ensino em saúde a pro-

blema  zação, o role-playing, a aprendizagem baseada em equipes 

(Team Based Learning - TBL) e a simulação clínica. No entanto, como 

verifi cado em revisão a aplicação das metodologias a  vas tem ocor-

rido ainda de forma inferior ao desejado, havendo um campo a ser 

explorado no que tange a aplicação de metodologias a  vas no ensi-

no da enfermagem(6).

ROLE-PLAYING

O role-playing é uma metodologia de ensino que auxilia no 

desenvolvimento de habilidades através da aproximação da vivência 

do próximo. Os profi ssionais exercerão o papel do paciente no con-

texto de assistência à saúde, de familiares e também de colegas de 

equipe, podendo compreender as suas necessidades, anseios e sa-

 sfações, além disso, são levados também à aproximação com a vi-

vência prá  ca(7). Por exemplo, em situações em que o obje  vo de 

aprendizagem seria a higienização correta das mãos e orientações 

da equipe de saúde para os familiares e pacientes quanto a esta 

prá  ca, pode-se criar um ambiente simulado no serviço de saúde, 
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onde os profi ssionais que ali atuam, desenvolveriam os papéis de 

paciente, familiar e profi ssional de saúde. Esta metodologia possibi-

lita o desenvolvimento de comunicação efe  va, empa  a e promove 

a discussão do grupo sobre pontos posi  vos e pontos a serem me-

lhorados no dia a dia a par  r da prá  ca simulada vivenciada.

PROBLEMATIZAÇÃO

A aprendizagem baseada na problema  zação, neste contexto, 

também proporciona aos profi ssionais uma formação crí  ca, refl exi-

va, cria  va e competente, pois os leva a resolverem problemas es  -

pulados pelo mediador, o que promove também interação com a 

equipe. Nesta metodologia, a u  lização de problemas contextualiza-

dos leva a equipe a refl e  r, usar conhecimentos prévios e compar  -

lhar experiências, no processo constru  vo da solução do problema 

apresentado. A solução do problema ou não pode ser reconhecida 

pelo grupo e ser u  lizada como uma nova prá  ca ins  tucional, o que 

também gera reconhecimento dos profi ssionais(7). Uma possibilidade, 

é nos momentos de reuniões de equipe, poderiam levantar-se pro-

blemas reais ou hipoté  cos, a serem distribuídos em pequenos gru-

pos. Tais situações devem ser analisadas pelos grupos, discu  das e os 

mesmos deverão propor intervenções para a correção da situação. As 

propostas devem ser discu  das no grande grupo ao fi nal da a  vida-

de, levantando possibilidades para melhoria do serviço de saúde, 

aprimoramento de prá  cas e es  mulo de trabalho em equipe.

TEAM BASED LEARNING

Dentro do processo educacional a aprendizagem baseada em 

equipes (Team Based Learning - TBL) tem demonstrado efi cácia para 

o ensino em saúde. O obje  vo desta metodologia não é que o estu-

dante apenas conheça determinados assuntos, mas que associe es-

tes conhecimentos para a sua aplicação na prá  ca profi ssional. O 
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TBL leva os profi ssionais a comporem uma equipe, com metas co-

muns, aonde o sucesso na resolução de problemas depende da har-

monia do grupo e da contribuição de cada um. Esta metodologia, 

que desperta o interesse de aprender e a trabalhar em equipe tem 

muito a acrescentar ao ensino em saúde(8).

SIMULAÇÃO EM SAÚDE

A simulação na educação em saúde de enfermagem também 

tem ganhando popularidade internacionalmente e em âmbito na-

cional, por mostrar-se efe  va para aperfeiçoar habilidades como o 

uso do pensamento crí  co, aquisição de habilidades prá  cas, capa-

cidade de iden  fi car necessidades assistenciais, trabalho em equi-

pe, aumento da autoconfi ança e melhora na comunicação(9). Esta 

metodologia inovadora de ensino é um processo dinâmico que en-

volve a criação de uma situação hipoté  ca, que incorpora com au-

ten  cidade uma situação passível de ser real, facilitando a par  cipa-

ção a  va do aluno e integrando as complexidades do aprendizado 

prá  co, oportunizando o aluno a refl e  r, repe  r, avaliar e ter um fe-

edback das condutas tomadas durante simulação. Toda esta prá  ca 

ainda conta com a segurança do ambiente, não sendo passível o 

causar danos a um paciente(10).

Nas simulações em saúde, são necessários ambientes que 

possibilitem a simulação e uma sala de observação. Caso o serviço 

não dispunha destes espaços, será possível u  lizar o ambiente de 

simulação e gravar o cenário, podendo este ser divulgado para a 

equipe de saúde, promovendo discussão de pontos posi  vos no 

momento da prá  ca simulada e pontos a serem desenvolvidos, bem 

como experiências dos par  cipantes da simulação. 

O leque de metodologias a  vas de ensino que podem ser u  -

lizadas no ensino em saúde é amplo e leva os educadores a refl e  -

rem o processo de ensino aprendizagem como essencial para o al-

cance de uma qualidade assistencial. Esse  po de ensino, compre-

endido como inovador, obje  va desenvolver as potencialidades dos 
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indivíduos para que assumam o papel de protagonistas do processo 

de formação, sendo então o seu uso indispensável para capacitação 

de equipes de saúde.
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INTRODUÇÃO

No início da segunda metade do Século XX os conceitos e dimen-

sões da Qualidade (já u  lizados na indústria) eram centrados nos cha-

mados “atributos” dos produtos fabricados e entregues aos consumi-

dores. Esses conceitos começaram a chegar nas a  vidades da saúde só 

bem mais recentemente – a par  r da década de 1980, quando a quali-

dade dos atendimentos passou a ser defi nida, observada e avaliada. No 

início do século XXI o foco desta qualidade passou a incorporar o ponto 

de vista do custo e da entrega para o cliente – o chamado “valor”.

Saúde é um dos sistemas mais complexos da a  vidade huma-

na. Avaliar sua qualidade é mais complexo ainda, em especial quan-

do o avaliador mais importante - o cliente fi nal (usuário) carrega em 

sua avaliação uma carga variável de subje  vidade (experiência).

O obje  vo deste capítulo é, portanto, apresentar os conceitos 

básicos do tema de forma a facilitar a di  cil tarefa de avaliar a Qua-

lidade de serviços de saúde, sejamos nós prestadores ou clientes 

destes serviços. 

O QUE É QUALIDADE?

“[Lat. qualitate] sf. 1. Propriedade, atributo ou condição das coisas 
ou das pessoas, que as dis  ngue das outras e lhes determina a na-

3
Qualidade de serviço

Laura Berquó
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tureza. 2. Superioridade, excelência de alguém ou de algo. 3. Dote, 
virtude. 4. Condição social, civil, jurídica, etc.; casta, laia”(1).

Qualidade é o grau de u  lidade esperado ou adquirido de 

qualquer coisa, verifi cável através da forma e dos elementos cons  -

tu  vos do mesmo e pelo resultado do seu uso. A palavra “qualida-

de” tem um conceito subje  vo que está relacionado com as percep-

ções, necessidades e resultados em cada indivíduo(2).

Segundo Deming(3), um dos maiores teóricos dos temas da 

qualidade, “consiste na capacidade de sa  sfazer desejos”.

A noção de qualidade é inerente ao ser humano. Todos têm 

uma percepção deste atributo seja em “produtos” ou “serviços” com 

os quais temos contato ou u  lizamos ao longo de nossa vida. E esta 

percepção intui  va é totalmente infl uenciada por nossa vivência e 

nossos valores, individuais ou cole  vos. Ainda, nossa percepção de 

qualidade está fortemente atrelada a essa sa  sfação de necessidades 

ou desejos (na visão de Deming), ob  da pela aquisição de um deter-

minado produto ou serviço. Mas há uma diferenciação entre o que 

sa  sfaz desejos e o que sa  sfaz necessidades. No que tange a servi-

ços de saúde, a qualidade está essencialmente vinculada à sa  sfação 

de necessidades – sejam elas individuais ou cole  vas.

DIMENSÕES DA QUALIDADE

Para Donabedian(4), há sete atributos que defi nem a qualida-

de da assistência em saúde:

1. Efi cácia: a capacidade do cuidado, na sua melhor forma, 

melhorar a saúde;

2. Efe  vidade: o grau com que as melhorias de saúde possí-

veis são alcançadas;

3. Efi ciência: a habilidade de obter o melhor resultado (desfe-

cho) em saúde ao menor custo;

4. O  mização: o balanceamento, mais vantajoso de custos e 

bene  cios;
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5. Aceitabilidade: conformidade com as preferências do pa-

ciente em relação à acessibilidade, relação profi ssional-pa-

ciente, às amenidades, os efeitos do cuidado e o custo do 

atendimento;

6. Legi  midade: conformidade com as preferências social-

mente estabelecidas para todos os quesitos anteriores;

7. Equidade: jus  ça na distribuição do cuidado e seus efeitos 

sobre a saúde.

Par  cularmente relevantes hoje estão os pilares da Efi ciência e 

da Equidade na medida em que nas atuais discussões, no que seja 

cuidado baseado em valor(5), os conceitos de obter o melhor resulta-

do ao menor custo e jus  ça na distribuição do cuidado sobressaem. A 

gestão da qualidade passou a ter como foco a prevenção de falhas e a 

centralidade no cliente, deixando de estar baseada em auditorias as-

seguradas por departamentos ou equipes especializadas com pouca 

ou nenhuma ligação com os diferentes setores da ins  tuição.

O QUE É QUALIDADE NA SAÚDE?

Qualidade na saúde, segundo a defi nição do Ins  tute of Me-

dicine (IOM)(6), é “o grau com que os serviços de saúde para indiví-

duos ou populações aumentam a probabilidade dos desfechos de 

saúde desejados e são consistentes com o conhecimento profi ssio-

nal atual”.

A par  r da publicação, em 1999 do relatório do IOM – To Err 

is Human que explicitava a magnitude das falhas da assistência à 

saúde nos hospitais americanos(6), a dimensão da segurança na as-

sistência à saúde passou a ser vista como o atributo mais importan-

te da qualidade em saúde. A par  r de então ter qualidade na assis-

tência à saúde passou a iniciar pela garan  a de um cuidado seguro 

(livre de danos desnecessários)(7).
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QUALIDADE EM SERVIÇOS AMBULATORIAIS

Historicamente, a preocupação com a qualidade na saúde, vista 

sob a perspec  va da segurança, centrou-se especialmente no cuidado 

hospitalar em função da maior morbidade dos pacientes e de uma con-

sequente maior complexidade dos processos assistenciais nesta moda-

lidade de atenção à saúde. O que consequentemente implica em maio-

res riscos de desfechos indesejáveis, muitas vezes desnecessários. Sa-

be-se, entretanto, que falhas no atendimento em serviços ambulato-

riais podem sim causar danos aos pacientes, que vão desde negligenciá-

veis, como atraso no atendimento, até falhas com consequências sé-

rias, como trocas de laudos de biópsias quando de inves  gação de tu-

mores, que podem resultar em danos irreversíveis. Vale ressaltar que 

os serviços ambulatoriais têm uma caracterís  ca, em se tratando da 

gestão da qualidade, que é o fato de podermos iden  fi car ni  damente 

dois clientes na cadeia cliente-fornecedor – o “cliente paciente” (que 

recebe o atendimento) e o “cliente solicitante” (um profi ssional da saú-

de, em geral um médico). Um serviço ambulatorial que se preocupe 

com qualidade deverá atender aos requisitos de ambos os clientes.

ATRIBUTOS

Dentre os atributos da qualidade de serviços ambulatoriais e 

que atende a requisitos de ambos os grupos de clientes (paciente/

profi ssional solicitante) podemos destacar a segurança, a acurácia e 

a agilidade na entrega dos resultados, bem como a facilidade de 

acesso. Importante ressaltar que sistemas de saúde em todo o mun-

do estão experimentando uma mudança de paradigma: da Qualida-

de para o Valor. Onde valor é defi nido como “os desfechos alcança-

dos com cada unidade monetária gasta para alcançá-los”. A análise 

do valor considera os desfechos clínicos e a qualidade de vida sem-

pre considerando a perspec  va do cliente. Isso implica em observar 

outro atributo (além da efi ciência) que passa a ser fundamental nes-

te contexto, a centralidade no paciente(8).
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE

Assistência à saúde, confi ável e segura requer nada mais do 

que adesão às ro  nas e a procedimentos padronizados. Mas como 

saber em que medida esta adesão acontece?

Ao longo da história dos movimentos da qualidade foram sen-

do estabelecidos sistemas que visam a avaliação da qualidade dos 

serviços prestados, seja na esfera pública ou privada. Estas avalia-

ções se dão em diferentes esferas. Assim, temos o Licenciamento, a 

Cer  fi cação e a Acreditação(9). Os sistemas não são excludentes, 

sendo na verdade complementares.

O Licenciamento é o processo pelo qual uma autoridade go-

vernamental dá permissão a uma ins  tuição de saúde para operar. 

Visa garan  r que uma ins  tuição atenda a padrões mínimos, a fi m 

de proteger a saúde e a segurança da população. O licenciamento 

de ins  tuições é conferido após inspeção in loco para determinar se 

um mínimo de padrões legais ou de segurança foi atendido. A ma-

nutenção do licenciamento é uma exigência permanente para que a 

ins  tuição con  nue a funcionar.

A Cer  fi cação é o processo pelo qual um órgão autorizado, 

seja uma organização governamental ou não governamental, ava-

lia e reconhece uma ins  tuição como atendendo a requisitos ou 

critérios pré-determinados. Quando aplicada a uma ins  tuição, ou 

setor da ins  tuição, como um laboratório, a cer  fi cação normal-

mente implica que a ins  tuição dispõe de serviços adicionais, tec-

nologia ou capacidade além daquelas encontradas em ins  tuições 

semelhantes(10).

Já a Acreditação é o processo formal pelo qual um órgão re-

conhecido, em geral uma organização não governamental (ONG) 

avalia e reconhece que uma ins  tuição de saúde atende a padrões 

aplicáveis, predeterminados e publicados. Os padrões da Acredita-

ção são elaborados para es  mular esforços para a melhoria con  -

nua da ins  tuição avaliada. A Acreditação de uma ins  tuição é ob-

 da também com uma avaliação in loco, periódica por uma equipe 

de avaliadores composta por pares, geralmente realizada entre 
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dois a quatro anos. É um processo voluntário no qual as ins  tui-

ções de saúde decidem par  cipar, e não é decorrente de imposi-

ção legal ou regulamentar(9).

O mercado que envolve sistemas de Cer  fi cação e Acredita-

ção tem crescido no mundo e no país, em especial em função de 

uma polí  ca de incen  vo capitaneada pelas agências reguladoras 

do Ministério da Saúde, Anvisa e Agência Nacional de Saúde (ANS) 

(Ex.: QUALISS da ANS).

INDICADORES

Fundamental também em um processo de gestão da quali-

dade ins  tucional é a defi nição de ações de melhoria baseada na 

análise de desempenho medido por indicadores. Para isso a defi -

nição de uma matriz de indicadores que sejam capazes de aferir 

adequadamente os processos avaliados é fundamental. Ainda, no 

que se refere ao uso de indicadores é importante avaliar se a ins  -

tuição está indo no “sen  do do melhor desempenho” – melhoria 

sobre si mesma, como também eleger referenciais internos e ex-

ternos (benchmarkings) para uma análise compara  va. A melhor 

forma de fazer um benchmarking é par  cipar de programas con  -

nuos de sistemas de indicadores com seus pares. Exemplo deste 

 po de programa é o SINHA”, sistema de indicadores de desempe-

nho dos hospitais da ANAHP (Associação Nacional dos Hospitais 

Privados) que publica um relatório periódico de resultados agrega-

dos – Observatório ANAHP(11), que pode ser u  lizado como refe-

rencial compara  vo nacional.

CENTRALIDADE NO PACIENTE

Finalizando, colocar o paciente no centro das atenções, para 

além do “Foco No” ou do “Foco Do” cliente, que já vem sendo dis-

cu  do desde o início dos movimentos de qualidade em serviços, 
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signifi ca “engajar” o paciente e família e implica forçosamente in-

cluí-lo nas decisões sobre seu tratamento de saúde, revisitando o 

signifi cado e alcance dos TCLE (Termos de Consen  mento Livre e Es-

clarecido). Esse conceito passa para um novo patamar que suplanta 

as avaliações de sa  sfação e chega à análise da experiência(12). Até 

agora as matrizes de análise de desempenho incluíam a sa  sfação 

do cliente. A par  r de agora vamos ter que incluí-lo nas decisões.

REFERÊNCIAS

1.  Ferreira ABH. Mini Aurélio. O dicionário da língua portuguesa. 8. ed. Curi  -
ba: Posi  vo; 2010.

2.  Wikipédia. Qualidade. [Internet] [acesso 2018 maio 10]. Disponível em: ht-
tps://pt.wikipedia.org/wiki/Qualidade.

3.  Deming WE. Qualidade: a revolução da administração. Rio de Janeiro: Mar-
ques Saraiva; 1990.

4.  Donabedian A. The seven pillars of quality. Arch Pathol Lab Med. 1990 
Nov; 114(11): 1115-8.

5.  Porter MC, Teisberg EO. Repensando a saúde: estratégias para melhorar a 
qualidade e reduzir custos. Porto Alegre: Bookman; 2007.

6.  Ins  tute of Medicine. To Err Is Human: Building a Safer Health System [In-
ternet]. Washington, DC: The Na  onal Academies Press; 2000 [acesso 2018 
maio 10]. Disponível em: h  ps://doi.org/10.17226/9728.

7.  Chassin MR, Galvin RW. The urgent need to improve health care quality. 
Ins  tute of Medicine Na  onal Round table on Health Care Quality, Ins  tu-
te of Medicine. Statementon Quality of Care. JAMA. 1998; 280:1000-5.

8.  Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RDC nº 36, de 25 de julho 
de 2013. Ins  tui as ações para a segurança do paciente em serviços de 
saúde e dá outras providências. Brasília, DF: Anvisa; 2013.

9.  Brook RH. The end of the quality improvement movement: long life impro-
ving value. JAMA. 2010 Oct; 304(16): 1831-2.

10. Rooney A, Ostenberg P. Licensure, Accredita  on and Cer  fi ca  on: approa-
ches to health services quality [Internet]. Bethesda: CHS; 1999 [acesso 
2018 maio 10]. Disponível em: h  ps://www.usaidassist.org/sites/assist/fi -
les/licenciamento_acreditacao_cer  fi cacao_2000.pdf 



40   Carla Maria Oppermann, Rita Catalina Aquino Caregnato e Marcelo Schenk de Azambuja (Orgs.)

11. Associação Nacional de Hospitais Privados. Observatório 2017 [Internet]. 
9ª ed. São Paulo: ANAHP; 2017 [acesso 2018 maio 10]. Disponível em: 
h  p://anahp.com.br/produtos-anahp/observatorio/observatorio-2017.

12. Wolf JA, Niederhauser V, Marshburn D, La Vela SL. Defi ning pa  ent experience. 
PXJ [Internet]. 2014 Apr [acesso 2018 maio 10]; 1(1): 7-19. Disponível em: 
h  p://pxjournal.org/cgi/viewcontent.cgi?ar  cle=1004&context=journal.

SITES DE INTERESSE

AC: h  ps://accredita  on.ca/intl-en/solu  ons/independent-health-facili  es/

ANS: h  p://www.ans.gov.br/prestadores/qualiss-programa-de-qualifi cacao-dos-
prestadores-de-servicos-de-saude

BERYL INSTITUTE: h  p://www.theberylins  tute.org/

DICQ: h  p://acreditacao.org.br/acreditacao-do-sistema-de-qualidade-do-labo 
ratorio-clinico-pelo-sistema-dicq-sbac/

IHI: h  p://www.ihi.org/

JCI: h  ps://www.jointcommissioninterna  onal.org/achieve-accredita  on/

ONA: h  ps://www.ona.org.br/Inicial

PADI: h  ps://cbr.org.br/category/qualidade-padi

PALC: h  p://www.sbpc.org.br/programa-da-qualidade/palc/

PELM: h  p://www.sbpc.org.br/programa-da-qualidade/ensaio-de-profi ciencia/

PROQUALIS: h  ps://proqualis.net/



INTRODUÇÃO

Segurança do paciente é um problema grave de saúde pública 

uma vez que os danos causados durante a assistência têm implica-

ções signifi ca  vas de mortalidade, morbidade e qualidade de vida, 

além de afetar nega  vamente a imagem dos profi ssionais e ins  tui-

ções que prestam assistência à saúde(1).

O Ministério da Saúde (MS) e a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa)(2), por meio da criação do Programa Nacional de 

Segurança do Paciente(3) e da RDC nº 36(4) estabelecem como ações 

obrigatórias para ins  tuições de saúde visando a segurança dos pa-

cientes: 1) criação de Núcleos de Segurança do Paciente; 2) implan-

tação de Protocolos de Segurança do Paciente; e 3) no  fi cação de 

incidentes e eventos adversos à Anvisa.

Todas as ins  tuições que prestam assistência à saúde deverão 

incorporar prá  cas baseadas em evidências e sustentáveis para re-

duzir o risco de dano desnecessário associado ao cuidado. 

A seguir apresentaremos, de forma prá  ca e sucinta, as reco-

mendações direcionadas especialmente para serviços e clínicas am-

bulatoriais.

4
Segurança do paciente em 

serviços ambulatoriais
Cassiana Gil Prates
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IMPLANTAÇÃO DE PROTOCOLOS DE 
SEGURANÇA DO PACIENTE

Identificação do paciente(5)

Obje  vo. Reduzir a ocorrência de incidentes relacionados a 

falhas na iden  fi cação dos pacientes. O processo de iden  fi cação 

deve assegurar que o cuidado seja prestado à pessoa para a qual 

se des  na.

Ações recomendadas(5):

a) Iden  fi car os pacientes com pelo menos dois iden  fi cado-

res (nome completo, data de nascimento, número de re-

gistro, nome da mãe, etc.). O ideal é u  lizar um iden  fi ca-

dor que o paciente saiba de cor;

b) Educar o paciente explicando os propósitos da conferência;

c) Confi rmar a iden  fi cação do paciente antes de prestar 

qualquer assistência (exames, procedimentos, administra-

ção de vacina, medicamentos, sangue);

d) Iden  fi car por meio de pulseiras, placas junto ao assento, 

crachás, e  quetas ou conferência verbal;

e) Sinalizar pacientes com riscos estabelecidos como alergia, 

quedas ou outras situações especiais.

Comunicação efetiva

Obje  vo. Reduzir a ocorrência de incidentes relacionados a 

fa lhas de comunicação.

Ações recomendadas(5):

a) Desenvolver diretrizes para o recebimento de ordens e co-

municações verbais (ex.: dupla checagem);

b) Limitar a comunicação verbal de pedido de medicamentos 

a situações de urgência, quando a comunicação escrita ou 

eletrônica imediata não seja possível;
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c) Registrar as informações do paciente no seu prontuário, 

que é um documento legal, onde deverão constar as infor-

mações do seu processo assistencial.

Procedimento seguro(6)

Obje  vo. Assegurar a realização do procedimento certo, no 

lado certo e no paciente certo, minimizando o risco de incidentes e 

eventos adversos.

Ações recomendadas(6):

Desenvolver uma lista de verifi cação com itens importantes a se-

rem checados antes, durante e depois da realização do procedimento:

a) Iden  fi cação do paciente (dois iden  fi cadores);

b) Procedimento;

c) Lateralidade (ex.: biópsia mamária, renal);

d) Alergia;

e) Preparo para o procedimento;

f) Termo de Consen  mento Livre e Esclarecido;

g) Iden  fi cação anatomopatológico.

Prevenção de quedas(7)

Obje  vo: Reduzir a ocorrência de queda de pacientes nos 

pontos de assistência e o dano dela decorrente, por meio de medi-

das que contemplem a avaliação de risco, garantam o cuidado mul-

 profi ssional em um ambiente seguro e promovam a educação do 

paciente, familiares e profi ssionais.

Ações recomendadas(7):

a) Iden  fi car e sinalizar os pacientes com risco de queda;

b) Assegurar ambiente  sico adequado como pisos an  derra-

pantes, barras de segurança, corrimão em escadas, mobiliário 

e iluminação adequados, corredores livres de obstáculos;
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c) Educar pacientes e profi ssionais sobre o risco de queda e 

ações preven  vas;

d) Inves  gar os casos de queda para iden  fi cação de suas 

possíveis causas e estabelecer planos de ação.

Segurança no uso de medicamentos(8)

Obje  vo. Promover prá  cas seguras relacionadas ao uso de 

medicamentos em todos os processos desde a aquisição (compra) 

até a administração.

Ações recomendadas(8):

a) Adquirir somente medicamentos com registro na Anvisa;

b) Desenvolver processo seguro de prescrição, preferencial-

mente eletrônico;

c) Disponibilizar um manual de interação medicamentosa e 

ajuste de doses;

d) Dispor de um ambiente adequado, atendendo à legislação, 

para guarda e acondicionamento dos medicamentos;

e) Atentar para medicamentos de alta vigilância e desenvol-

ver ro  na específi ca para como sinalização (invólucro e e  -

quetas), guarda e dispensação diferenciada;

f) Implantar os cinco certos relacionados a administração de 

medicamento: garan  r que o medicamento certo seja ad-

ministrado no paciente certo, na dose certa, na via certa e 

no horário certo.

Higiene de mãos(9)

Obje  vo. Prevenir e controlar as infecções, visando a segu-

rança do paciente, dos profi ssionais de saúde e de todos aqueles 

envolvidos nos cuidados aos pacientes.
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Ações recomendadas(9):

a) Adotar e implementar diretrizes para higiene de mãos ba-

seadas em evidências;

b) Capacitar a equipe para realização da técnica correta;

c) Disponibilizar recursos matérias (álcool gel, sabão, an  s-

sép  co, papel toalha) em todas as áreas onde a higiene de 

mãos de faz necessária.

GERENCIAMENTO DE INCIDENTES E EVENTOS ADVERSOS

Os serviços de saúde são impulsionados a implementar ações 

para o gerenciamento dos seus incidentes como uma estratégia 

para melhoria da qualidade e segurança assistencial. Um sistema 

efi ciente de gerenciamento deve contemplar fundamentalmente 

quatro etapas:

No  fi cação de um incidente

A escolha do tipo de sistema para notificação (informatiza-

do ou manual), da identificação do notificador (anônima ou 

aberta) e do método de busca da informação (ativa ou passiva) 

dependerá das condições e características de cada serviço, bem 

como do nível de maturidade da cultura organizacional. Impor-

tante desenvolver um processo em que os profissionais se sin-

tam à vontade para relatar.

Classifi cação dos incidentes

Conceitos, conforme a Classifi cação Internacional de Seguran-

ça do Paciente(10):
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Quanto ao grau de dano, os incidentes podem ser classifi ca-

dos em:

� Nenhum: Nenhum sintoma detectado e não foi necessário 

nenhum tratamento;

� Leve: Sintomas leves, perda de função ou danos mínimos ou 

moderados, mas com duração rápida, e apenas interven-

ções mínimas sendo necessárias;

� Moderado: Paciente sintomá  co, com necessidade de inter-

venção, aumento do tempo de internação, dano ou perda 

de função permanente ou de longo prazo;

� Grave: Paciente sintomá  co, necessidade de intervenção para 

suporte de vida, ou intervenção clínica/cirúrgica de grande 

porte, causando diminuição da expecta  va de vida, com gran-

de dano ou perda de função permanente ou de longo prazo;

� Óbito: Dentro das probabilidades o evento causou ou acele-

rou a morte.

Métodos de inves  gação

A inves  gação visa compreender as circunstâncias que ocasio-

naram e contribuíram para a ocorrência do incidente, buscando 

iden  fi car as possíveis causas para que então ações corre  vas e pre-

ven  vas possam ser discu  das e implementadas. A literatura apon-

ta vários métodos e ferramentas de inves  gação de riscos e inciden-

tes sendo a Análise de Causa Raiz (ACR), a Análise do Modo e Efeito 

Incidente
Evento ou circunstância que poderia 

ter resultado, ou resultou em 
dano desnecessário ao paciente

Incidente que não 
a  ngiu o paciente

Incidente que 
a  ngiu o paciente, 

mas não causou dano

Incidente que 
a  ngiu o paciente, 

e causou dano: 
leve, moderado, grave

Não aconteceu o 
incidente, mas em 

evento com 
expressivo potencial 

para dano ao paciente

Circunstância

no  fi cável

Incidente 
SEM dano

Incidente 
COM dano

(Evento Adverso)
Near miss



Manual de prevenção de infecções em serviços ambulatoriais de saúde   47      

da Falha (FMEA) e o Protocolo de Londres os métodos mais difundi-

dos relacionados à Assistência à Saúde(11).

Tratamento dos incidentes

A úl  ma etapa consiste na construção do plano de ação que 

poderá seguir o Modelo 5W2H: O quê (What), Quem (Who), Quan-

do (When), Onde (Where), Como (How), Porque (Why) e Quanto 

(How much). A construção de um plano efi caz pressupõe:

1. As ações devem ser claras e direcionadas para os fatores 

contribuintes, causas e riscos iden  fi cados na etapa de in-

ves  gação;

2. A comunicação é um processo importante em todas as etapas;

3. As recomendações devem ser fundamentadas na literatura 

cien  fi ca;

4. Prioridades nas ações estabelecidas devem ser consideradas;

5. Defi nição de metas e prazos fac  veis.

Os Serviços de Saúde, diante das atuais evidências, precisam 

evoluir e incorporar uma Cultura de Segurança que seja Justa, Transpa-

rente e Educa  va: estabelecendo consenso entre comportamento 

aceitável e inaceitável, dis  nguindo erro humano, comportamento de 

risco e comportamento imprudente e/ou negligente, com tolerância 

zero para este úl  mo; privilegiando a no  fi cação de incidentes, a aná-

lise e divulgação das informações, encorajando os profi ssionais a falar 

sobre seus erros; e, promovendo o aprendizado ins  tucional a par  r 

da ocorrência de um incidente.
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5
Vigilância epidemiológica 

das infecções relacionadas 
à assistência à saúde

Michéle da Silva Borges

INTRODUÇÃO

Vigilância Epidemiológica (VE) pode ser defi nida como a ob-

servação sistemá  ca da ocorrência de um evento e a avaliação de 

fatores que determinam a tendência de aumento ou diminuição 

desse evento. A VE das infecções relacionadas à assistência à saú-

de (IRAS) compreende a análise dos pacientes hospitalizados ou 

que foram subme  dos a atendimentos em serviços de saúde, e 

visa a elaboração de estratégias de controle para as ocorrências 

observadas(1).

Podemos afi rmar que a VE permite: obter taxas que demons-

trem a realidade epidemiológica (determinar parâmetros aceitá-

veis); conhecer o perfi l epidemiológico de cada ins  tuição (traçar 

planos de ação bem defi nidos); detectar situações de surtos preco-

cemente (fazer com que o plano de con  ngência seja mais efe  vo); 

avaliar a efi cácia das medidas de prevenção desenvolvidas, além de 

complementar a análise da vigilância de processos realizada.

É importante ressaltar que devem ser considerados como 

IRAS: as infecções manifestadas antes de 72 horas de assistência 

(com ou sem internação), quando associadas aos procedimentos 

diagnós  cos e terapêu  cos realizados durante este período; quan-

do for isolado um microrganismo diferente na mesma topografi a em 

que foi diagnos  cada infecção comunitária, seguido de agravamen-

to do quadro clínico do paciente, entre outros(2).
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É possível reconhecer a Epidemiologia como uma importante 

ferramenta no processo de trabalho, principalmente, do enfermei-

ro, tanto como base teórica para interpretação das constatações e 

da realidade obje  va, quanto como instrumento capaz de aprimo-

rar prá  cas profi ssionais frente aos modelos polí  cos e de saúde vi-

gentes o que garante, aliado à execução e análise constante dos 

processos, melhoria na qualidade e segurança assistencial(3).

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE 
IRAS EM HEMODIÁLISE

Pacientes subme  dos à hemodiálise (HD) crônica sofrem alte-

rações no sistema imunológico e invasões por punções, cateteres e 

próteses, tornando-se susce  veis a IRAS. Dessa forma, é importante 

estabelecer a VE para conhecer o perfi l epidemiológico e estabele-

cer medidas preven  vas(4).

Todos os serviços de saúde de diálise deverão: cadastrar a sua 

ins  tuição até o 15º dia ú  l do mês, realizar o preenchimento do 

formulário, u  lizando o seguinte formulário eletrônico: 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_

aplicacao=35074.

A seguir, os indicadores nacionais que são monitorados em 

HD:

a) Taxa de hospitalização de pacientes em HD (número de in-

ternações hospitalares de pacientes subme  dos a HD no 

mês x 100/número de pacientes subme  dos a HD no mês);

b) Taxa de u  lização de cateter venoso central (CVC) não tuneli-

zado por mais de 3 meses (número de pacientes subme  dos 

a HD com CVC não tunelizado por mais de 3 meses no mês x 

100/número de pacientes subme  dos a HD no mês);

c) Taxa de soroconversão por hepa  te C (HCV) (número de 

pacientes subme  dos a HD com soroconversão para HCV 

no mês x 100/número de pacientes subme  dos a HD no 

mês com an  -HCV nega  vo);
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d) Taxa de mortalidade de pacientes em HD (número de óbi-

tos de pacientes subme  dos a HD no mês x 100/número 

de pacientes em HD no mês);

e) Infecção do acesso vascular (IAV) associada (número de 

pacientes subme  dos a HD com IAV do determinado aces-

so x 100/pacientes subme  dos a HD com o determinado 

acesso): cateter temporário/não tunelizado; cateter per-

manente/tunelizado;  stula arteriovenosa;

f) Bacteremia a associada a (número de pacientes com deter-

minado acesso subme  do a HD com hemocultura posi  va 

x 100/número de pacientes com determinado acesso): ca-

teter temporário/não tunelizado; cateter permanente/tu-

nelizado;  stula arteriovenosa;

g) Taxa de tratamento com Vancomicina em pacientes em HD 

(número de pacientes que receberam Vancomicina no mês 

x 100/pacientes subme  dos a HD no mês);

h) Taxa de microrganismos isolados em hemoculturas (HMC) 

de pacientes com bacteremia (número de microrganismos 

isolados em HMC de pacientes em HD com bacteremia x 

100/total de microrganismos isolados em HMC de pacien-

tes em HD com bacteremia).

Mensalmente, os serviços de diálise devem informar o núme-

ro de sessões de hemodiálise (denominador) dos pacientes ambula-

toriais. Esta contagem é u  lizada para es  mar o número de pacien-

tes que estão em risco de adquirir IRAS.

Em ordem crescente de risco de infecção temos as  stulas 

arteriovenosas, logo a seguir as  stulas arteriovenosas com enxer-

to, os cateteres vasculares permanentes e, em primeiro lugar, 

como o acesso que mais se associa a IPCS, temos o cateter vascu-

lar temporário(5).
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VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
DE IRAS EM ONCOLOGIA

A vigilância epidemiológica em serviços de quimioterapia de-

ve compreender: punção do cateter implantado, aplicação de qui-

mioterápicos e imunobiológicos injetáveis e cateterismo vesical de 

demora para aplicação de quimioterapia.

Em relação à Infecção do Trato Urinário (ITU) associada ao ca-

teterismo vesical, sabe-se que o crescimento bacteriano se inicia 

após a instalação do cateter, numa proporção de 5-10% ao dia, e es-

tará presente em todos os pacientes ao fi nal de quatro semanas. Em 

muitos casos, essa infecção poderá estar relacionada à inserção do 

cateter, por esse mo  vo, é imprescindível o uso de técnica assép  ca 

(considerando o primeiro uso de clorexidina e de gel lubrifi cante, 

além da escolha de um cateter de menor calibre)(6). A taxa de infec-

ção deverá considerar: número de pacientes que foram subme  dos 

à cateterização e que desenvolveram ITU no mês x 100/número de 

pacientes que foram subme  dos a cateterização no mês.

Quanto aos demais procedimentos, a VE deverá ser feita con-

siderando sempre o número de eventos dos pacientes no mês x 

100/pelo número total de pacientes expostos.

Importante considerar que a taxa de adesão à higienização 

das mãos, cons  tui-se como importante indicador de qualidade as-

sistencial.

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE IRAS 
EM CIRURGIAS AMBULATORIAIS

As Infecções do Sí  o Cirúrgico (ISC) são as complicações mais 

comuns decorrentes do ato cirúrgico e ocorrem no pós-operatório 

em cerca de 3 a 20% dos procedimentos realizados, podendo apre-

sentar impacto signifi ca  vo na morbidade e mortalidade do pacien-

te. Por esse mo  vo faz-se fundamental o acompanhamento mensal 

das taxas relacionadas a procedimentos para que seja possível iden-
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 fi car inconsistências relacionadas aos processos e promover estra-

tégias para prevenção e adequação dos mesmos(6).

A vigilância epidemiológica em cirurgias ambulatoriais deve 

compreender: vasectomia, re  rada de sinais e tumor de pele, can-

toplas  a, postectomia, colocação de DIU (disposi  vo intrauterino) 

incluindo os procedimentos o  almológicos, tais como: cirurgia de 

catarata, trabeculectomia, injeção intravítrea e implante de lentes 

intraoculares, e a VE deverá ser feita considerando sempre o núme-

ro de eventos dos pacientes no mês x 100/pelo número total de pa-

cientes expostos.

Importante a revisão constante dos processos relacionados ao 

reprocessamento dos materiais, limpeza e desinfecção de super  -

cies e técnica de execução da an  ssepsia cirúrgica das mãos da 

equipe cirúrgica(6).

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE 
IRAS EM ENDOSCOPIA

A vigilância epidemiológica em serviços de endoscopia deve 

compreender: endoscopia e colonoscopia com biópsia.

Quanto aos procedimentos citados, a VE deverá ser feita con-

siderando sempre o número de eventos dos pacientes no mês x 

100/pelo número total de pacientes expostos.

Importante ressaltar que o controle rigoroso da limpeza e de-

sinfecção dos endoscópios é fundamental para garan  r a segurança 

no procedimento.

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 
DE IRAS EM RADIOIMAGEM

A vigilância epidemiológica em serviços de Radioimagem deve 

compreender: punção mamária, tomografi a e ressonância magné  -

ca com contraste injetável.
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Quanto aos procedimentos citados, a VE deverá ser feita con-

siderando sempre o número de eventos dos pacientes no mês x 

100/pelo número total de pacientes expostos.

Importante considerar que a taxa de adesão à higienização 

das mãos e o rigoroso controle de desinfecção de super  cies cons  -

tuem-se como importantes indicadores de qualidade assistencial.
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Vigilância de processos

Francyne Lopes

INTRODUÇÃO

A gestão de indicadores é uma conhecida ferramenta u  lizada 

para qualifi car os serviços e a prestação de cuidados em saúde. Pro-

gramas de melhoria da qualidade e cer  fi cadoras nacionais e inter-

nacionais de serviços de saúde exigem que esta prá  ca seja adota-

da. Entretanto, para chegar aos resultados e a  ngir as metas pro-

postas permeamos os processos que, segundo Fleming(1), estão ine-

vitavelmente na dependência da estrutura e do meio ambiente. O 

autor defi ne processo como toda a tecnologia envolvida nos cuida-

dos ao paciente (Figura 1)(1).

Figura 1. Modelo Fleming (1981)(1)
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Outros autores defi nem processo como um conjunto de a  vi-

dades de trabalho que se interrelacionam e se caracterizam por re-

querer insumos e tarefas par  culares, implicando em um valor agre-

gado com vistas a obter resultados(2).

A garan  a de que os processos ocorram de forma adequada é 

fundamental para agregar valor ao cliente e gerar desfechos favorá-

veis. Para isso, é necessário que os processos sejam monitorados 

através de auditorias e vigilâncias.

As auditorias fundamentam-se na busca da qualidade do con-

junto de a  vidades desenvolvidas. Este conjunto é denominado pro-

cesso de trabalho que deve ser enfocado e analisado quando os in-

dicadores assistenciais apontam falhas no resultado(3).

De acordo com Chiavenato(4), auditoria é um sistema de revi-

são e controle, para informar a administração sobre a efi ciência e 

efi cácia dos programas em desenvolvimento, tendo como função 

não somente indicar as falhas e problemas, mas também, apontar 

as sugestões e soluções, assumindo um caráter eminentemente 

educacional.

Na prá  ca, para estruturar a vigilância de processos/auditoria 

em saúde, devemos seguir os seguintes passos:

1) Iden  fi car os potenciais riscos para ocorrência do evento;

2) Defi nir os obje  vos da auditoria;

3) Método de auditoria: quais profi ssionais serão envolvidos, 

a área auditada será comunicada com antecedência;

4) Elaboração de instrumento embasado em evidências cien-

 fi cas e/ou exigências legais;

5) Método de compilar os dados, agrupamento de não con-

formidades ou oportunidades de melhorias;

6) Con  nuidade/sistema  zação das auditorias;

7) Método de comunicação dos resultados encontrados;

8) Planejamento para correção das oportunidades de melho-

rias encontradas;

9) Correlação dos resultados encontrados na vigilância de 

processos com os indicadores de desfechos.
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Após a realização da auditoria, uma ferramenta bem difundi-

da para aplicar as melhorias iden  fi cadas, que auxilia no planeja-

mento e mensuração dos resultados, é o PDCA (Plan-Do-Check-Ac-

 on).Trata-se de um método gerencial u  lizado para controlar o 

processo através de fases básicas: planejar, executar, verifi car e atuar 

corretamente, refl e  ndo a base da melhoria con  nua(5).

Para prevenção e controle das infecções, as auditorias/vigilân-

cias de processos são amplamente u  lizadas com o obje  vo de auxi-

liar na avaliação, análise crí  ca dos desfechos e propostas de melho-

rias. Podem ser auditorias que avaliam processos, estruturas com im-

pacto na prevenção e no controle das infecções ou ambos simultane-

amente como, por exemplo: em um centro cirúrgico é possível avaliar 

a adequação da estrutura, como rotulagem de an  ssép  cos e deger-

mantes u  lizados para an  ssepsia de pele, situação do local onde o 

arsenal de material estéril é armazenado e processos como a an  s-

sepsia cirúrgica das mãos, paramentação das equipes cirúrgicas, ro  -

na de limpeza das salas e até mesmo u  lização da autoclave de ciclo 

rápido (fl ash) que deve ser limitado a situações pontuais.

A seguir serão apresentados alguns exemplos de instrumen-

tos para realização das auditorias.

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

A higiene das mãos é o principal indicador de processo u  liza-

do para monitoramento na prevenção e controle das infecções, pois 

tem impacto fundamental na transmissão de microrganismos entre 

pacientes. A Organização Mundial de Saúde (OMS) propõe em sua 

principal publicação sobre o tema, um instrumento para que as Ins-

 tuições de Saúde mensurem através de observação direta a higie-

nização das mãos dos profi ssionais que atuam em seu quadro fun-

cional. Esse modelo se baseia nos cinco momentos prioritários indi-

cados para a higiene das mãos, onde estão representadas as situa-

ções de maior risco para transmissão de microrganismos para o pa-

ciente, profi ssional ou ambiente (Figura 2).
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Figura 2. Cinco Momentos para Higiene das Mãos(6)

Com base no modelo proposto pela OMS, os Serviços de Saú-

de podem customizar seu próprio instrumento, incluindo informa-

ções conforme suas necessidades (Figura 3)(6).

Figura 3. Formulário de observação da Higiene das Mãos(7)

Para u  lização do instrumento, como a observação será base-

ada nas oportunidades contempladas nos cinco momentos preconi-

zados pela OMS, em um mesmo procedimento será possível obser-

var várias oportunidades, conforme exemplo abaixo:
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No procedimento de punção venosa periférica, podemos 

iden  fi car a oportunidade de higienizar as mãos antes de tocar no 

paciente (momento 1), antes de procedimentos assép  cos (momen-

to 2), neste caso antes de calçar as luvas e após exposição a fl uidos 

corporais (momento 3), após a remoção das luvas.

Para compilação dos dados, basta somar o número de ade-

sões à higiene das mãos e o número de oportunidades observadas, 

após divide-se o número de adesões sobre o número de oportuni-

dades de mul  plica-se por 100, conforme a fórmula: número ade-

sões à higiene das mãos/número de oportunidades x 100 = % ade-

são à higiene das mãos.

PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS E MANIPULAÇÃO 
DE DISPOSITIVOS VASCULARES

Para evitar erros e eventos infecciosos relacionados à admi-

nistração de medicamentos e manipulação de disposi  vos vascu-

lares, é imprescindível que esses processos sejam padronizados 

com base no preparo seguro de medicamentos e prá  cas reco-

mendadas para manipulação dos disposi  vos vasculares. O acom-

panhamento dessas prá  cas reduz desfechos desfavoráveis como 

medicamentos contaminados, fl ebites de origem bacteriana e in-

fecção de corrente sanguínea relacionada a disposi  vos vascula-

res. A seguir apresentamos um modelo de instrumento para verifi -

cação dos processos supracitados (Figura 4).
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Figura 4. Instrumento adaptado de um hospital da região metropolitana 
de Porto Alegre

Para verifi cação de administração de medicamentos em cateter 

totalmente implantado como o port-a-cath, por exemplo, ainda po-

demos incluir itens como o uso da máscara cirúrgica pelo profi ssional 

e pelo paciente, uso de luvas estéreis, e a an  ssepsia da pele com clo-

rexidina alcoólica > 0,5% antes de puncionar o reservatório(8).

Na fi nalização do processo de auditoria, para compilar os da-

dos soma-se o número de conformidades e divide-se pelo número 

total de itens observados mul  plicando-se por 100, obtendo-se o 

percentual de conformidades da unidade, conforme fórmula a se-

guir: número de itens conformes/Total de itens avaliados x 100 = % 

de conformidade da unidade.

CHECKLIST PROCESSO DE ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS 
E MANIPULAÇÃO DE DISPOSITIVOS VASCULARES

DATA: TURNO:

CATEGORIA PROFISSIONAL OBSERVADA CONFORME NÃO 

CONFORME

OBSERVAÇÕES

Conferência nome do paciente com a 

prescrição

Conferência da prescrição com o 

medicamento que será administrado

Conferência da prescrição com a via de 

administração

Conferência da prescrição com o horário da 

medicação

Conferência da prescrição com a dose 

correta

Cálculo correto da diluição da medicação

Desinfecção de bancada/bandeja para o 

preparo da medicação

Higiene das mãos antes do preparo

Desinfecção de frasco/ampola

Realizou preparo da medicação com técnica 

assép  ca (sem contaminação)

Avaliação do sí  o de inserção do 

disposi  vo vascular (atentar para sinais de 

infi ltração, infecção fl ebite)

Higiene das mãos antes de calçar as luvas

Desinfecção das conexões do acesso 

vascular

Realização da lavagem do acesso com 

solução salina após a administração

Registros corretos
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ESTRUTURA FÍSICA, AMBIENTE E MATERIAIS

A estrutura  sica, o ambiente e materiais também possuem 

um impacto importante na transmissão da infecção em serviços de 

saúde, pois são fontes de contaminação cruzada. Para evitar a disse-

minação de microrganismos através dessas fontes, devemos estar 

atentos a estruturas e materiais inadequados, que não são passíveis 

de limpeza ou até mesmo que não sofrem processo de desinfecção.

Durante as auditorias/vigilâncias de processos devemos in-

cluir questões ambientais, de estrutura e limpeza e desinfecção de 

materiais. A seguir alguns exemplos:

• As super  cies do local avaliado são compostas de materiais 

adequados que facilitam a limpeza?

• As almotolias, se não são descartáveis, sofrem processo cor-

reto de limpeza e secagem antes de cada reenvase?

• A caixa de descarte de perfurocortantes está sendo monta-

da corretamente, disposta em local livre de umidade, com 

altura adequada para descarte?

• O acionamento da roupa suja está sendo realizado no ham-

per, em saco plás  co, sem contato com o ambiente?

• As saídas de ar condicionado central ou limpeza do fi ltro do 

ar é realizada periodicamente?

• Os materiais de uso comum (uso em diversos pacientes) so-

frem processo de desinfecção entre pacientes?

Para compilar os dados da vigilância/auditoria de estrutura, 

deve-se seguir a mesma fórmula u  lizada para o preparo, adminis-

tração de medicamentos e manipulação de disposi  vos vasculares: 

número de itens conformes/Total de itens avaliados x 100 = % de 

conformidade da unidade.

As auditorias/vigilância de processos devem ser instrumentos 

u  lizados com caráter educacional, apontando o percentual de con-

formidades observadas e também as oportunidades de melhorias; 

estas podem ser u  lizadas em capacitações, apresentadas em reu-

niões de serviços e outras reuniões com o obje  vo de desenvolver 

um olhar mais proa  vo acerca dessas melhorias.
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INTRODUÇÃO

A prevenção e o controle das infecções relacionadas à assis-

tência à saúde (IRAS) são elementos essenciais para a segurança do 

paciente. Reduzir os riscos de IRAS evitáveis requer a compreensão 

dos fatores que infl uenciam na estrutura, organização e prá  cas 

assistenciais(1). A regulamentação cons  tui uma ferramenta substan-

cial de atuação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e 

tem o papel de fortalecer a assistência à saúde, de maneira a pro-

mover a mi  gação do risco, segurança e qualidade nos serviços de 

saúde, através de padrões mínimos exarados em suas normas.

LEGISLAÇÃO

O Brasil possui um conjunto de regulamentações criadas nas 

esferas Federal, Estadual e Municipal para nortear a atuação do se-

tor regulado nos diversos serviços de saúde do país. A seguir estão 

apresentadas as regulamentações de âmbito nacional, ordenadas 

nos seguintes grupos:

Estrutura  sica e ambiente

RDC nº 50/2002. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para 

planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos  si-
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cos de estabelecimentos assistenciais de saúde. Nessa legislação po-

demos localizar as orientações conforme a a  vidade desenvolvida no 

serviço, como, por exemplo: endoscopia, radiologia, diálise, quimiote-

rapia e atendimento ambulatorial. As condições ambientais de con-

trole de infecção são abordadas no Capítulo 6. Enfa  za-se a classifi ca-

ção dos ambientes em áreas crí  cas, semicrí  cas e não crí  cas, as 

barreiras  sicas e as condições relacionadas aos lavatórios/pias(2).

Portaria nº 3.526/1998. Medidas básicas referentes aos procedi-

mentos de verifi cação visual do estado de limpeza, remoção de sujida-

des por métodos  sicos e manutenção do estado de integridade e efi ci-

ência dos componentes dos sistemas de clima  zação. Destaca-se a ne-

cessidade de implantar e manter disponível um Plano de Manutenção, 

Operação e Controle (PMOC), para o sistema de clima  zação(3).

ABNT NBR nº 7.256/2005. Tratamento de ar em estabeleci-

mentos assistenciais de saúde (EAS). Requisitos para projeto e exe-

cução das instalações(4).

RDC nº 222/2018. Regulamenta as Boas Prá  cas de Geren-

ciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providên-

cias. Publicada em 29 de março de 2018, no DOU, essa regulamen-

tação entra em vigor dentro de 180 dias(5). Ressalta-se os critérios 

de risco para os resíduos(1-4) e a classifi cação dos mesmos em gru-

pos (A-E) com descrição do seu respec  vo descarte; a necessidade 

de um plano de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde 

(PGRSS): documento que descreve todas as ações rela  vas ao ge-

renciamento dos resíduos de serviços de saúde. Salienta-se tam-

bém que os materiais perfurocortantes devem ser descartados em 

recipientes iden  fi cados, rígidos, providos de tampa, resistentes à 

punctura, ruptura e vazamento(5).

Biossegurança e Processos de Trabalho

RDC nº 63/2011. Dispõe sobre os Requisitos de Boas Prá  cas 

de Funcionamento para os Serviços de Saúde, dentre as prá  cas 

abrangentes elencadas em nove seções (gerenciamento da qualida-

de, segurança do paciente, condições organizacionais, prontuário do 
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paciente, gestão de pessoal, gestão de infraestrutura, proteção à 

saúde do trabalhador, gestão de tecnologias e processos e controle 

integrado de vetores e pragas urbanas) destaca-se as relacionadas à 

defi nição e descrição de todas as a  vidades técnicas, administra  -

vas e assistenciais; a obrigatoriedade do serviço de saúde ter um 

responsável técnico, o controle da qualidade da água com limpeza 

dos reservatórios a cada seis meses, manutenção corre  va e pre-

ven  va dos equipamentos e instrumentos, fornecimento de Equipa-

mentos de Proteção Individual (EPIs) aos trabalhadores, e a garan  a 

do serviço quanto à qualidade dos processos de desinfecção e este-

rilização de equipamentos e materiais(6).

NR nº 32/2005. Estabelece as diretrizes básicas para a imple-

mentação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos traba-

lhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem 

a  vidades de promoção e assistência à saúde em geral. A referida 

norma foi publicada através da Portaria nº 485, no DOU em 16 de 

novembro de 2005. Nesta norma ressalta-se a proibição do uso de 

adornos nos postos de trabalho e a disponibilização dos EPIs em nú-

mero sufi ciente nos postos de trabalho, de forma que seja garan  do 

o seu imediato fornecimento ou reposição(7).

RDC nº 36/2013. Ins  tui Ações para a Segurança do Paciente 

em Serviços de Saúde e dá outras providências. Esta Resolução se 

aplica aos serviços de saúde, sejam eles públicos, privados, fi lantró-

picos, civis ou militares, incluindo aqueles que exercem ações de 

ensino e pesquisa. Excluem-se do escopo dessa regulamentação os 

consultórios individualizados, laboratórios clínicos e os serviços mó-

veis e de atenção domiciliar(8).

RDC nº 08/2009. Dispõe sobre as Medidas para redução da 

ocorrência de Infecções por Microbactérias de Crescimento Rápido 

(MCR) em serviços de saúde. Enfa  za-se nessa resolução que os 

acessórios u  lizados para biópsias ou outros procedimentos que 

atravessem a mucosa são classifi cados como ar  gos crí  cos e que é 

obrigatória a esterilização dos produtos para saúde classifi cados 

como crí  cos(9).
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RDC nº 42/2010. Dispõe sobre a obrigatoriedade de disponi-

bilização de preparação alcoólica para fricção an  ssép  ca das mãos, 

pelos serviços de saúde do País(10).

Portaria nº 344/1998. Aprova o Regulamento Técnico sobre 

substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. As subs-

tâncias constantes nas listas deste Regulamento Técnico e de suas 

atualizações deverão ser obrigatoriamente guardadas sob chave nos 

estabelecimentos de saúde(11).

Recursos Materiais

RDC nº 02/2010. Dispõe sobre o Gerenciamento de Tecnologias 

em estabelecimentos de saúde. Destaque ao gerenciamento de equi-

pamentos, com o obje  vo de garan  r a rastreabilidade, qualidade, efi -

cácia, efe  vidade, segurança e desempenho desses. Também estabele-

ce a necessidade de gerenciamento de risco através de polí  cas de ges-

tão, procedimentos e prá  cas na análise, avaliação, controle e monito-

ramento de risco das tecnologias em saúde(12).

RDC nº 15/2012. Dispõe sobre Requisitos de Boas Prá  cas 

para o Processamento de Produtos para Saúde e dá outras provi-

dências. De acordo com a regulamentação, cada etapa do processa-

mento do instrumental cirúrgico e dos produtos para saúde deve 

seguir Procedimento Operacional Padrão (POP) elaborado com base 

em referencial cien  fi co e norma  zação, e o serviço deve prover 

meios para garan  r a rastreabilidade dessas etapas. Também deve 

ser realizada qualifi cação de instalação, da operação e do desempe-

nho para os equipamentos u  lizados na limpeza automa  zada e na 

esterilização de produtos para saúde com periodicidade anual. Ou-

tro ponto para destaque são os ar  gos que tratam da desinfecção 

química dos produtos para saúde(13).

RDC nº 156/2006. Dispõe sobre o registro, rotulagem e re-

processamento de produtos médicos, e dá outras providências. 

Essa resolução contempla a lista de produtos para saúde, publi-

cada através da RE 2605/06, que têm seu processamento proibi-

do pela Anvisa(14).
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NT nº 001/2013. Nota Técnica que tem como obje  vo elucidar 

as informações sobre a rotulagem de produtos para a saúde, tais 

como: produto de uso único, reesterilização e proces samento(15).

Legislação Específi ca por Área de Atuação

RDC nº 06/2013. Dispõe sobre os Requisitos de Boas Prá  cas 

de Funcionamento para os Serviços de Endoscopia com via de aces-

so ao organismo por ori  cios exclusivamente naturais(16).

RDC nº 220/2004. Regulamento Técnico de Funcionamento 

para os Serviços de Terapia An  neoplásica(17).

RDC nº 11/2014. Dispõe sobre os Requisitos de Boas Prá  cas 

de Funcionamento para os Serviços de Diálise e dá outras provi dên-

cias(18).

RDC nº 11/2006. Dispõe sobre o Regulamento Técnico de 

Funcionamento de Serviços que prestam Atenção Domiciliar(19).

Portaria nº 158/2016. Redefi ne o Regulamento Técnico de Pro-

cedimentos Hemoterápicos(20).

RDC nº 20/14. Dispõe sobre Regulamento Sanitário para o 

Transporte de Material Biológico Humano(21).

NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS 
RELACIONADOS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE

A informação e comunicação são de grande relevância para a 

gestão de riscos em serviços de saúde, pois o conhecimento da 

ocorrência de eventos adversos permite a iden  fi cação de padrões 

e semelhanças entre os casos e suas principais fontes de risco, que 

balizam a cadeia de formação do dano ao paciente(22).

As notificações de eventos adversos relacionados à assis-

tência à saúde não têm caráter punitivo, visam à promoção da 

cultura de investigação para a melhoria contínua dos processos 

dos serviços de saúde, por meio dos dados coletados. Do ponto 
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de vista regulatório, estabelece um padrão nacional para a cons-

trução de uma série histórica dos incidentes detectados nos ser-

viços de saúde do país, permitindo análise e intervenção do ce-

nário epidemiológico(23).

NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS 
INFECCIOSOS RELACIONADOS À ASSISTÊNCIA 
À SAÚDE DE INTERESSE NACIONAL

A iden  fi cação de eventos adversos infecciosos em serviços de 

saúde deve ser comunicada oportunamente às diferentes esferas que 

compõem o SNVS e a inves  gação deve ser iniciada imediatamente 

após a no  fi cação. Evento adverso infeccioso de interesse nacional é 

entendido como o caso, agregado de casos ou surto causado por agen-

te infeccioso adquirido após a admissão do paciente no serviço de saú-

de, sempre que es  ver relacionado aos procedimentos assistenciais(24).

São de no  fi cação obrigatória agravos infecciosos para o ser-

viço de saúde civil e militar, público e privado situados no território 

brasileiro, que atendam quaisquer das seguintes defi nições:

a) Surto ou agregado de casos de pacientes infectados ou colonizados que apresente confi r-
mação laboratorial para microrganismos listados como agentes mul  rresistentes de interesse 
nacional.

b) Surto infeccioso, caso ou agregado de casos de e  ologia desconhecida, microrganismos 
novos na epidemiologia do país ou como forma de transmissão ignorada pela literatura.

c) Surto ou agregado de casos em pacientes imunocomprome  dos (recém-nascidos, renais 
crônicos, idosos e outros) que resulte em incapacidade permanente ou morte.

Não estão incluídos os agravos, doenças e eventos de no  fi -

cação compulsória relacionados na Portaria MS nº 104/2011 e suas 

atualizações.

A no  fi cação de agravos infecciosos de interesse nacional de-

verá ser preenchida por meio do formulário eletrônico padrão, de 

livre acesso no portal da Anvisa, por qualquer profi ssional responsá-

vel pela inves  gação nos serviços de saúde (h  p://formsus.datasus.

gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=8934).
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Relação dos agentes mul  rresistentes de interesse nacional:

Acinetobacter spp. Bactérias gram-nega  vas entéricas.

Burkholderiacepacia. Micrococcusspp.

Fungo fi lamentoso. Microrganismo produtor de ESBL.

Microrganismo produtor de 
carbapenemase.

Microrganismo produtor de 
metalobetalactamase.

Clostridium SP. Mycobacterium sp (MCR).

Outro mul  rresistente

Fonte: Brasil, Anvisa(24).

A relação mínima dos agentes mul  rresistentes poderá ser 

atualizada a qualquer momento pela Anvisa, de acordo com o perfi l 

epidemiológico local de interesse dos Estados e Municípios(24).

NOTIFICAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS 
NÃO INFECCIOSOS RELACIONADOS À 
ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Atendendo aos obje  vos do Programa Nacional de Segurança do 

Paciente e no sen  do de regulamentar as ações para a segurança na as-

sistência à saúde, a Anvisa publicou a RDC nº 36/2013, que incorpora 

conceitos de gestão de risco e traz a obrigatoriedade da criação do Nú-

cleo de Segurança do Paciente (NSP) nos serviços de saúde, além da no-

 fi cação, vigilância e monitoramento de inciden tes(8). A Resolução se 

aplica aos serviços de saúde, sejam eles públicos, privados, fi lantrópicos, 

civis ou militares, excluindo-se apenas os consultórios individualizados, 

laboratórios clínicos e os serviços móveis e de atenção domiciliar(8).

As no  fi cações de eventos adversos não infecciosos relacio-

nados à assistência à saúde ao SNVS devem ser realizadas através 

do preenchimento de formulários do módulo denominado ASSIS-

TÊNCIA À SAÚDE, do Sistema NOTIVISA 2.0. Ressalta-se que os even-

tos adversos relacionados a medicações devem ser no  fi cados em 

formulário próprio no sistema NOTIVISA, módulo 1.0. O acesso aos 

módulos está disponível no Portal da Anvisa www.anvisa.gov.br ou 
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por meio do hotsite Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços 

de Saúde h  p://www20anvisa.gov.br/segurançapaciente/.

O módulo de no  fi cação de eventos adversos do NOTIVISA 

apresenta as possibilidades de no  fi cação pelo NSP do serviço de 

saúde e pelos cidadãos (pacientes, familiares, acompanhantes e cui-

dadores). A no  fi cação pelo NSP é obrigatória e a iden  fi cação do 

serviço de saúde é confi dencial, obedecidos aos disposi  vos legais. 

Os dados, analisados pelo SNVS, serão divulgados de forma agregada, 

não sendo possível iden  fi car a fonte geradora da informação. Já a 

no  fi cação do cidadão é voluntária, os dados sobre os no  fi cadores 

são confi denciais e a sua guarda é de responsabilidade do SNVS. Nos 

formulários disponibilizados para no  fi cação, a iden  fi cação do pa-

ciente que sofreu o evento adverso não é necessária. Nenhuma no  -

fi cação (nem aquela gerada pelo NSP e nem pelo cidadão) será anali-

sada individualmente e não resultará na punição dos envolvidos(25).

A Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 01/2015 tem o pro-

pósito de reforçar o fl uxo de informação de modo a fornecer subsí-

dios e orientações gerais para a no  fi cação de eventos adversos rela-

cionados à assistência à saúde(26). Pode ser acessada através do portal 

da Anvisa: h  p://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Not

a+t%C3%A9cnica+N%C2%BA+01+de+2015+-GVIMS-GGTES-ANVISA/

b98ec033-1676-4443-9603-24a4edae1505.
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PARTE II
Medidas Técnicas





INTRODUÇÃO

As infecções associadas aos cuidados de saúde são mul  fa-

toriais e dentre as inúmeras ações para a prevenção desses agra-

vos, a prá  ca de higiene de mãos (HM) pode ser considerada a 

que possui maior impacto, pelo fato de as mãos serem a principal 

ferramenta u  lizada pelos profi ssionais para o exercício das suas 

a  vidades, sendo capazes de transportar e transferir microrga-

nismos entre pacientes, super  cies e materiais(1). A adesão à HM 

também cons  tui um dos principais indicadores de qualidade 

assistencial(2).

Desde a década de 70, o Centers for Disease Control and Pre-

ven  on (CDC), uma das principais agências norteadoras das prá  cas 

de HM, publica guias orientando essa medida, recomendando a u  -

lização de sabão não an  microbiano para lavagem de mãos antes e 

após a maioria dos contatos com pacientes e sabão an  microbiano 

antes de procedimentos invasivos(3). No Brasil, o principal an  ssép  -

co associado aos sabões é a clorexidina.

A u  lização de solução alcoólica foi recomendada pelo ma-

nual de lavagem e an  ssepsia das mãos publicado pela Associa  on 

for Professionals in Infec  on Control dos Estados Unidos (APIC), 

em 1988, e é o principal método es  mulado pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e Agência Nacional de Vigilância Sanitá-

ria (Anvisa) a par  r do Protocolo publicado em 2013(4).

8
Higienização das mãos

Juliana Prates
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Para evitar a persistência da contaminação microbiana das 

mãos e a disseminação de infecções, não somente a realização da 

higienização das mãos quando indicada é importante, mas também 

a técnica adequada, a quan  dade sufi ciente de produto para cobrir 

todas as áreas das mãos e a execução pelo tempo indicado(5).

Apesar da incontestável infl uência da prá  ca de higiene de 

mãos na transmissão das infecções, a adesão pelos profi ssionais 

ainda é considerada baixa, fenômeno amplamente discu  do na 

literatura(6-8). Esse fato representa um desafi o para a melhoria da 

qualidade da assistência à saúde mundialmente, tanto em nível hos-

pitalar quanto ambulatorial.

Com o intuito de transpor essa barreira, a OMS propôs o con-

ceito dos “5 Momentos para a Higienização das Mãos”, recomen-

dando que as mãos fossem higienizadas em determinados momen-

tos do processo assistencial(9), os quais seriam os mais favoráveis à 

transmissão, conforme apresentado na Figura 1:

Figura 1. Os 5 Momentos para Higienização das Mãos(9).

O termo Higienização das Mãos contempla quatro prá  cas: higie-

nização simples, higienização an  ssép  ca, fricção an  ssép  ca e higieni-

zação cirúrgica das mãos. Todas possuem a fi nalidade de remoção da 
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sujidade, suor, oleosidade, pelos, células descama  vas e microbiota da 

pele, interrompendo a cadeia de transmissão de infecções(1).

Apesar da importância da qualidade dos produtos u  lizados para 

a higienização das mãos, parece ser a adesão dos profi ssionais o princi-

pal obstáculo para o sucesso na prevenção de infecções. Por esse mo  -

vo, é essencial que os serviços de saúde realizem a mensuração da ade-

são dos profi ssionais a essa prá  ca, u  lizando esse resultado em capa-

citações para os profi ssionais, buscando melhorias con  nuas.

Devem higienizar as mãos todos os profi ssionais que traba-

lham em serviços de saúde, que mantém contato direto ou indireto 

com os pacientes, que atuam na manipulação de medicamentos, 

alimentos e material estéril ou contaminado, além de familiares, 

acompanhantes e visitantes, antes e após contato com o paciente, 

nem todos os serviços de saúde(1).

A orientação quanto à técnica de HM também se torna neces-

sária, a par  r do fato de que frequentemente são observadas falhas 

nesse procedimento, principalmente relacionadas à não observân-

cia das super  cies a serem friccionadas.

A seguir são apresentadas as 4 prá  cas de higienização das 

mãos, baseadas nas recomendações nacionais vigentes(1).

1. Higienização simples

Indicações:

a) Quando as mãos es  verem visivelmente sujas ou contami-

nadas com sangue e outros fl uidos corporais;

b) Ao iniciar e terminar o turno de trabalho;

c) Antes e após ir ao banheiro;

d) Antes de preparo de alimentos;

e) Antes de preparo e manipulação de medicamentos;

f) Antes e após contato com paciente colonizado ou infecta-

do por C. diffi  cile.

A técnica recomendada deve ter a duração de 40 a 60 segun-

dos, u  lizar sabão neutro e seguir o procedimento (Figura 2):
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Figura 2. Técnica de Higienização simples e an  ssép  ca das mãos(1).

2. Higienização an  ssép  ca

Indicações: Nos casos de precaução de contato recomenda-

dos para pacientes portadores de microrganismos mul  rresistentes; 

em surtos. A técnica é idên  ca à higienização simples, porém com a 

u  lização de sabão an  ssép  co.

3. Fricção an  ssép  ca

Higienizar as mãos com preparação alcoólica (sob a forma gel, 

líquida ou spray) quando estas não es  verem visivelmente sujas, 

dentro dos 5 momentos preconizados pela OMS, conforme a seguir:

1) Antes do contato com o paciente;

2) Antes de procedimentos assép  cos;
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3) Após risco de contato com sangue e/ou secreções;

4) Após contato com o paciente;

5) Após contato com o ambiente ao redor do paciente.

A fricção an  ssép  ca das mãos deve ter a duração de 20 a 30 

segundos e deve obedecer a técnica exposta (Figura 3):

Figura 3. Técnica de Fricção an  ssép  ca das mãos(1).
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An  ssepsia cirúrgica

Indicações: No pré-operatório, antes de qualquer procedi-

mento cirúrgico (indicado para toda equipe cirúrgica).

Antes da realização de procedimentos invasivos (inserção de 

cateter intravascular central, punções, drenagens de cavidades, ins-

talação de diálise, pequenas suturas, endoscopias, entre outros). 

Pode ser realizada por meio de duas técnicas: 

Degermação das mãos. Envolve a u  lização de escovas impreg-

nadas com agente an  ssép  co. Deve ter duração de 3 a 5 minutos 

para a primeira cirurgia do dia e de 2 a 3 minutos para as cirurgias 

subsequentes, além de seguir o procedimento exposto (Figura 4):

Figura 4. Técnica de escovação cirúrgica(1).



Manual de prevenção de infecções em serviços ambulatoriais de saúde   83      

4. Fricção cirúrgica an  ssép  ca das mãos

Técnica que recentemente vem sendo introduzida no país, 

apesar de já ser u  lizada na Europa há 30 anos. Possui inúmeras 

vantagens, como menor índice de lesões cutâneas, incluindo resse-

camento, e economia de recursos, visto que não demanda u  lização 

de água, sabão e compressas estéreis. A duração do procedimento 

deve seguir a orientação do fabricante do produto, porém deve con-

templar o procedimento (Figura 5):

Figura 5. Técnica de Fricção cirúrgica an  ssép  ca das mãos(10).
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A prá  ca de HM é um indicador sensível da qualidade assis-

tencial prestada, e pode ser evidenciada por meio de três indicado-

res, conforme a Anvisa, sendo os dois primeiros obrigatórios e o ter-

ceiro recomendável(10):

a) Consumo de preparação alcoólica para as mãos: monitora-

mento do volume de preparação alcoólica para as mãos 

u  lizado para cada 1.000 pacientes-dia;

b) Consumo de sabão: monitoramento do volume de sabão 

para as mãos u  lizado para cada 1.000 pacientes-dia;

c) Percentual de adesão à HM: número de ações de higiene 

das mãos realizados pelos profi ssionais de saúde/número 

de oportunidades ocorridas para higiene das mãos, mul  -

plicado por 100.

A melhoria da prá  ca de higienização das mãos requer a adoção 

de uma estratégia ampla, capaz de transpor eventuais obstáculos e bar-

reiras. Por esse mo  vo, a OMS propôs ferramentas que compõem a Es-

tratégia Mul  modal para a Melhoria da Higienização das mãos, confor-

me descrito a seguir(10):

a) Melhorias no sistema, que assegurem a disponibilização de 

infraestrutura necessária para a HM;

b) Educação e capacitação regulares aos profi ssionais, basea-

das nos 5 momentos para a HM e nas técnicas apropria-

das;

c) Mensuração e avaliação da adesão dos profi ssionais à HM 

e devolu  va desses achados;

d) Lembretes no local de trabalho sobre a importância, indi-

cações e técnicas para HM;

e) Promover um clima ins  tucional favorável para a promo-

ção da segurança dos pacientes e da HM como prioridade.

Por fi m, a promoção da prá  ca de HM requer apoio verdadei-

ro do nível gerencial e uma atuação próxima da operação, iden  fi -

cando as barreiras e promovendo soluções.
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INTRODUÇÃO

Nas úl  mas décadas, uma mudança signifi ca  va ocorreu na 

prestação de serviços de saúde. Uma ampla variedade de procedi-

mentos diagnós  cos e terapêu  cos, que não demandam a interna-

ção hospitalar do paciente, são oferecidos em consultórios médicos 

e clínicas especializadas. Em comparação com ambientes hospitala-

res, os ambientes ambulatoriais tradicionalmente carecem de infra-

estrutura e recursos para apoiar as a  vidades de prevenção e con-

trole de infecções(1).

A u  lização de medicamentos injetáveis para prevenção, diag-

nós  co e tratamento de várias doenças não são mais restritas ao 

ambiente hospitalar. A injeção segura inclui prá  cas des  nadas a 

prevenir a transmissão de doenças infecciosas entre um paciente e 

outro, ou entre um paciente e um profi ssional de saúde durante o 

preparo e administração de medicamentos parenterais. Devido aos 

diversos surtos relacionados com a transmissão de doenças infec-

ciosas por manipulação inadequada de medicamentos injetáveis 

nos Estados Unidos, desde 2007, o Centers for Disease Control and 

Preven  on (CDC) considera as prá  cas de injeção segura como um 

elemento formal das Precauções Padrão(2).

As prá  cas inseguras de injeção colocam os pacientes e os 

profi ssionais de saúde em risco de eventos adversos infecciosos e 

não infecciosos e têm sido associados a uma ampla variedade de 

9
Injeção segura

Raquel Bauer Cechinel



88   Carla Maria Oppermann, Rita Catalina Aquino Caregnato e Marcelo Schenk de Azambuja (Orgs.)

procedimentos e serviços de saúde. Este dano é evitável, se o uso 

de técnicas assép  cas em conjunto com prá  cas básicas de preven-

ção de infecção é seguido pelos profi ssionais de saúde no preparo e 

administração de medicamentos injetáveis e parenterais(2,3).

PRÁTICAS GERAIS DE INJEÇÃO SEGURA(1-5)

Higienizar as mãos antes de acessar materiais/suprimentos, 

frascos de medicamentos e soluções intravenosas, e durante prepa-

ro e administração de medicamentos.

U  lizar técnica assép  ca em todos os aspectos do preparo e 

administração de medicamentos parenterais, u  lização de frasco de 

medicamento e injeção.

U  lizar uma máscara para conter go  culas respiratórias ao 

preparar e injetar solução no espaço intracapsular (ar  culação), na 

coluna e durante a punção lombar.

Armazenar, acessar e preparar medicamentos e materiais/su-

primentos em uma área limpa ou super  cie limpa.

Evitar o contato não estéril com áreas estéreis dos disposi  -

vos, recipientes (frascos/bolsas) e medicamentos.

Após um evento de emergência, descarte todos os frascos de 

produtos parenterais estéreis abertos ou perfurados com agulha, 

soluções intravenosas e recipientes de uso único, tais como: bolsas, 

frascos e seringas.

Nunca guarde seringas e agulhas desembrulhadas, pois a es-

terilidade não pode ser assegurada.

Desinfetar o diafragma (borracha) do frasco-ampola e ampola 

de vidro com álcool 70% antes de inserir uma agulha ou quebrar a 

ampola.

U  lizar sistema livre de agulhas para todos os aspectos da ad-

ministração de medicamentos e transferência de soluções entre re-

cipientes.

Desinfetar os hubs (canhão) do cateter e do sistema de infusão 

(torneirinha de 3 vias, por exemplo), os conectores sem agulha antes 
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de acessar. U  lizar uma tampa protetora contendo an  ssép  co (de-

sinfecção passiva) ou aplicar por meio de fricção mecânica álcool a 

70% ou clorexidina alcoólica (swab estéril) por 5 a 15 segundos.

Não misturar as sobras de medicamentos parenterais (frascos 

ou soluções intravenosas) para administração posterior.

Sempre que possível u  lizar seringas preenchidas fabricadas 

comercialmente ou preparadas em ambiente ISO classe 5 (por 

exemplo, solução salina e heparina).

Não u  lizar seringa preenchida para diluir medicamentos.

Não transportar seringas de medicamentos em bolsos ou roupas.

Nunca u  lizar um recipiente de solução intravenosa (por 

exemplo, bolsa ou frasco de soro) para obter soluções de fl ushing 

para mais de um paciente. 

Nunca u  lizar materiais de infusão, tais como: agulhas, serin-

gas, sistemas de infusão, para mais de um paciente. 

U  lizar um ambiente ISO Classe 5 para preparar soluções/me-

dicamentos estéreis quando o uso urgente não é necessário.

Se um frasco mul  dose for u  lizado, usá-lo apenas para um 

paciente e depois descartá-lo. U  lizar uma nova agulha e uma nova 

seringa para cada entrada no frasco.

Quando um medicamento precisa ser recons  tuído fora do 

ambiente ISO classe 5 (por exemplo, posto de enfermagem) prepa-

rar de acordo com as instruções do fabricante e imediatamente an-

tes da administração.

Frascos de medicamentos mul  doses u  lizados por mais de 

um paciente devem ser armazenados e rotulados de forma adequa-

da e não devem entrar na área de atendimento imediato ao pacien-

te (por exemplo, sala de procedimento, carro de anestesia). Se fras-

cos mul  doses entrarem na área de assistência ao paciente, eles 

devem ser dedicados para administração em um único paciente e 

descartados imediatamente após o uso.

Remover agulha, seringa, cânula e/ou acessórios para infusão 

intravenosa imediatamente antes do uso.

Nunca u  lizar uma seringa para mais de um paciente mesmo 

se a agulha  ver sido trocada entre pacientes.
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CHECKLIST PARA INJEÇÃO SEGURA 
(INJECTION SAFETY CHECKLIST)(6)

Os itens do Checklist a seguir podem ser encontrados no Ma-

nual do CDC(1) e da ANVISA(4), tem como fi nalidade:

1.  Assegurar que o serviço de saúde tenha polí  cas e procedi-

mentos adequados de prevenção de infecção e suprimen-

tos para permi  r que o profi ssional de saúde forneça um 

cuidado seguro.

2.  Avaliar sistema  camente a adesão dos profi ssionais de saúde 

às prá  cas corretas de prevenção de infecções. A avaliação da 

adesão deve ser realizada por observação direta do profi ssio-

nal de saúde durante o desempenho de suas funções.

Quadro 1. Injeção segura(6).

Injeção Segura
Prá  ca 

realizada?

Se a resposta for 

não, documente 

o plano de ação

A higiene das mãos, u  lizando álcool ou sabonete líquido e água, é 

realizada antes de preparar e administrar os medicamentos.

Sim (  ) 

Não (  )

Os medicamentos injetáveis/parenterais são preparados u  lizando 

técnica assép  ca em uma área limpa, livre de contaminação ou 

contato com sangue, fl uidos corporais ou equipamento contaminado.

Sim (  ) 

Não (  )

Agulhas e seringas são u  lizadas para apenas um paciente (isso inclui 

seringas preenchidas).

Sim (  ) 

Não (  )

O diafragma de borracha do frasco ampola e/ou a ampola de vidro de 

medicamento são desinfetados com álcool antes de inserir uma agulha 

ou quebrar a ampola.

Sim (  ) 

Não (  )

Os frascos de medicamentos são acessados com uma nova agulha e 

uma nova seringa, mesmo quando se obtêm doses adicionais para o 

mesmo paciente.

Sim (  ) 

Não (  )

Ampolas, frascos e bolsas de solução intravenosa de uso único são 

u  lizados para apenas um paciente.

Sim (  ) 

Não (  )

Equipos e os conectores sem agulha (sistema de infusão) para 

administração de medicamentos são u  lizados para apenas um 

paciente.

Sim (  ) 

Não (  )

Frascos de medicamentos mul  doses são rotulados quando abertos e 

descartados conforme orientação do fabricante. 

Sim (  ) 

Não (  )

Frascos de medicamentos mul  doses são dedicados a pacientes 

individuais sempre que possível.

Sim (  ) 

Não (  )

Frascos de medicamentos mul  doses a serem u  lizados em mais 

de um paciente são man  dos em uma área de armazenamento 

centralizada e não entram na área de atendimento imediato ao 

paciente.

Sim ( ) 

Não ( )
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INTRODUÇÃO

A transmissão da Síndrome da Angús  a Respiratória Grave 

(SARS) nos serviços de emergência pelos pacientes e seus familia-

res, durante os surtos generalizados da chamada pneumonia asiá  -

ca, em 2003, destacou a necessidade de implementar medidas de 

vigilância e bloqueio da transmissão respiratória da doença(1). 

Em 2007, o Centro de Controle de Doenças (CDC), dos Estados 

Unidos, par  cipante a  vo na contenção dos surtos mundiais, incluiu 

na revisão do guia de Precauções para Isolamento, nas Precauções 

Padrão, novas medidas de controle de infecção para bloqueio da 

transmissão, chamadas de Higiene Respiratória/E  queta da tosse(2).

A estratégia é dirigida aos pacientes, acompanhantes, visitantes 

e profi ssionais de saúde com sinais da doença que incluem: tosse, 

congestão nasal, rinorreia ou aumento da produção de secreções res-

piratórias. Controlar a disseminação de patógenos de pacientes infec-

tados (controle de origem) é fundamental para evitar transmissão 

para contatos desprotegidos. Assim, os cuidados de bloqueio devem 

ser ins  tuídos ao entrar em uma ins  tuição de saúde(3).

Considera-se que os vírus sazonais da infl uenza sejam trans-

mi  dos de pessoa a pessoa principalmente através de go  culas de 

saliva carregadas de vírus, que são geradas quando pessoas sinto-

má  cas tossem, espirram e falam. O risco ainda é presente em cer-

tos procedimentos como aspiração, intubação endotraqueal, indu-
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ção da tosse para coleta de escarro e fi sioterapia pulmonar e res-

suscitação cardiorrespiratória(2). 

As go  culas são par  culas maiores que 5 mícrons de tamanho 

e pela força de propulsão e gravidade viajam geralmente até 1 me-

tro a  ngindo mucosas respiratórias e conjun  vas. Outra forma de 

transmissão é através do contato direto ou indireto de mãos que se 

contaminam com as secreções respiratórias depositadas em super-

 cies e distribuem material infectante para os olhos nariz e boca(4). 

Exemplos de agentes infecciosos que são transmi  dos através de 

go  culas incluem o vírus da gripe e o meningococo.

Para prevenir a transmissão das doenças respiratórias nos ser-

viços de saúde, as seguintes medidas de controle devem ser implan-

tadas no primeiro ponto de contato com o paciente com sinais e 

sintomas de infecção respiratória. Estas medidas devem ser incor-

poradas nas prá  cas de controle de infecção como um dos compo-

nentes das Precauções Padrão(2,5,6).

RECOMENDAÇÕES PARA SERVIÇOS 
AMBULATORIAIS DE SAÚDE

Instale as medidas para contenção das secreções respiratórias 

em pacientes e acompanhantes com sinais e sintomas de infecção 

respiratória, começando no ponto de entrada da ins  tuição e con  -

nuando por toda a duração do atendimento no serviço.

Alerta visual

Coloque um alerta visual na entrada do serviço instruindo pa-

cientes, acompanhantes e visitantes para informar aos profi ssionais 

do local se es  verem apresentando sintomas respiratórios.

Eduque os profi ssionais de saúde, pacientes e visitantes sobre 

a E  queta da Tosse, informando sobre como prevenir a dispersão 

dos germes pela tosse, como usar os equipamentos de proteção e 

realizar a higiene de mãos.
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Higiene respiratória etiqueta da tosse

Ofereça toalha ou lenços de papel para os pacientes cobrirem 

a boca e nariz ao tossir e espirrar. Mantenha uma lixeira próxima 

para o descarte.

Disponibilize solução alcoólica ou pia com água, sabão neutro 

e toalhas descartáveis para higiene das mãos logo após o contato 

com secreções respiratórias e objetos contaminados. Cer  fi que-se 

de que os suprimentos estejam disponíveis.

Uso de máscara de pessoas com sintomas respiratórios

Durante períodos de aumento das infecções respiratórias na co-

munidade, quando há um aumento de pessoas com queixas respirató-

rias, podem ser u  lizadas máscaras  po cirúrgicas para conter as secre-

ções. Não tem necessidade de u  lizar respiradores  po N95 ou P2. 

Oriente os profi ssionais de saúde a usarem a máscara cirúrgi-

ca, além das Precauções Padrão, ao prestarem cuidados aos pacien-

tes com sinais e sintomas respiratórios. É indicado o uso da máscara 

ao se aproximar a uma distância inferior a um metro. Mantenha 

esta medida até que seja excluída a possibilidade de transmissão 

por go  culas ou que o paciente tenha alta.

Separação de espaço físico

Quando a disponibilidade de espaço mantenha as pessoas 

distantes pelo menos um metro umas das outras pessoas em áreas 

comuns de espera. Alguns serviços podem achar logis  camente 

mais fácil ins  tuir essa recomendação durante todo o ano.

Cuidados com equipamentos e superfícies do ambiente

Mantenha ro  nas de processamento de produtos para a saú-

de e de limpeza e desinfecção de super  cies durante o atendimento 

e após a alta do paciente do sintomá  co respiratório.
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Orientação ao profissional sintomático

O profi ssional de saúde que está com sintomas de infecção res-

piratória é aconselhado a evitar o contato direto com pacientes, espe-

cialmente àqueles de alto risco. Se isso não for possível, uma máscara 

deve ser usada pelo profi ssional durante o atendimento ao paciente.
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INTRODUÇÃO

Bactérias ou Germes mul  rresistentes (GMR) são microrganis-

mos que apresentam resistência aos an  bió  cos aos quais seriam 

originalmente sensíveis. Estes agentes podem causar infecção ou 

colonização em seres humanos, sendo capazes de permanecer no 

corpo de meses a anos sem causar doença(1,2).

As ins  tuições que prestam assistência à saúde são a principal 

fonte geradora de GMR, isso porque a transmissão e a proliferação des-

tes microrganismos se devem a vários fatores como a vulnerabilidade 

dos pacientes, seja por enfermidade ou procedimentos invasivos, ao 

tempo de internação, a não adesão às boas prá  cas de prevenção favo-

recendo a transmissão cruzada, sem citar a pressão sele  va causada 

pelo uso prolongado e indiscriminado de an  microbianos(1).

A classifi cação em GMR de uma bactéria varia de acordo com 

cada ins  tuição de saúde, isso porque deve ser analisado em cada local 

o perfi l de sensibilidade dos microrganismos aos an  microbianos. De 

forma geral, comumente são enquadradas como GMR as enterobacté-

rias, a Pseudomonas aeruginosa e o Acinetobacter sp. resistentes aos 

carbapenêmicos e o Staphylococcus aureus resistente à oxacilina.

Nas ins  tuições hospitalares, quando um paciente é iden  fi -

cado com GMR, são instaladas as medidas de precaução de contato 

que correspondem(3):

a) Internação em quarto priva  vo ou coorte;

11
Medidas de bloqueio epidemiológico 

para pacientes portadores de 
germes multirresistentes

Nádia Mora Kuplich e Thaís Faber



98   Carla Maria Oppermann, Rita Catalina Aquino Caregnato e Marcelo Schenk de Azambuja (Orgs.)

b) Higiene de mãos nos cinco momentos preconizados pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS);

c) Uso de luvas de procedimento ao contato com o paciente;

d) Uso de avental durante o atendimento ao paciente;

e) Equipamentos de cuidado ao paciente de uso individual: 

estetoscópio, esfi gmomanômetro e termômetro;

f) Limpeza e desinfecção das super  cies próximas ao pacien-

te a cada turno.

Entretanto, quando o paciente com GMR tem alta, muitos são os 

ques  onamentos acerca das medidas de precaução que devem ser se-

guidas, tanto no domicílio quanto na assistência à saúde em estabeleci-

mentos ambulatoriais, isso porque não existem evidências que demons-

trem bene  cio ou não em seguir o uso da precaução de contato.

A real magnitude do problema é desconhecida, pois há recomen-

dações de prevenção focadas na área de imunização e risco biológico no 

Brasil, sem outras norma  vas específi cas ou roteiros de inspeção. A RDC 

nº 48/2000 cons  tui-se em roteiro de inspeção específi co para área hos-

pitalar e a Portaria nº 2.616/1998 vigente, da área de controle de infec-

ção não abrange ins  tuições não hospitalares(4,5).

No sen  do de se controlar a emergência da resistência an  mi-

crobiana em pacientes ambulatoriais, devemos entender que a trans-

missão envolve a ciné  ca de cada microrganismo. Por várias razões, a 

precaução de contato não está indicada para pacientes ambulatoriais 

infectados ou colonizados com bactérias patogênicas. Primeiro porque 

embora essa transmissão seja bem documentada em hospitais, isso já 

não acontece em clínicas. Pelo menos um estudo demonstrou que sig-

nifi ca  va transmissão e aquisição de patógenos ocorre quando pacien-

tes de hemodiálise são admi  dos em ambiente hospitalar, diferente-

mente do que ocorre em clínicas de hemodiálise. No entanto é possível 

que o reconhecimento desses patógenos seja menos frequente ou re-

sulte em colonização não detectada em vez de infecção evidente. 

A segunda razão de que as precauções de contato não sejam reco-

mendadas em pacientes ambulatoriais é de que a contaminação da pele 

do paciente, roupas de cama e super  cies ambientais com bactérias pa-
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togênicas é menos provável que ocorra nessas instalações, onde os pa-

cientes podem passar de 9 a 15 horas por semana quando comparado a 

hospitais (onde pacientes passam as 24 horas do dia). Finalmente, a ro  -

na das prá  cas de controle de infecção em ins  tuições ambulatoriais é 

menos estrita e, dessa forma, as precauções padrão pode atender com 

segurança as prá  cas de prevenção em relação aos GMR(6,7).

Entendendo também que após a alta hospitalar o paciente 

está apto a voltar ao convívio na comunidade. Tem sido consenso 

entre os hospitais a orientação de que deverá seguir uma vida nor-

mal, com contato familiar habitual, sem restrições quanto a circula-

ção, ao manejo das suas roupas e utensílios como talheres, por 

exemplo. Os cuidados devem priorizar a ênfase na higiene de mãos, 

tanto pelo paciente quanto pelas pessoas que têm contato com ele: 

profi ssionais de saúde e cuidadores.

RECOMENDAÇÕES PARA O ATENDIMENTO 
DOS PACIENTES COM GMR EM CLÍNICAS

a) Orientação e es  mulo para higiene das mãos dos profi ssio-

nais de saúde e dos pacientes;

b) Ênfase no uso da solução alcoólica;

c) Educação em saúde para os pacientes/cuidadores; 

d) Desenvolvimento de cultura de segurança para todos os 

procedimentos envolvendo a assistência à saúde;

e) U  lização da precaução padrão durante a assistência;

f) Priorização do atendimento.

Dessa forma, sugere-se que nos atendimentos ambulatoriais 

sejam seguidos rigorosamente as medidas de precaução padrão, 

que são aquelas que devem ser adotadas para todos os pacientes, 

independentemente do status infeccioso(8):

a) Higiene de mãos: nos cinco momentos preconizados pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) com solução alcoóli-

ca ou água e sabonete;
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b) Luvas: limpas e não estéreis (de procedimento), devem ser 

calçadas imediatamente antes do contato ou risco de con-

tato com fl uidos corporais, pele não íntegra ou mucosas e 

re  radas logo após o uso;

c) Óculos de proteção e máscara cirúrgica: devem ser usados 

nas a  vidades que expõe a risco de respingos ou aerossóis 

para proteger as mucosas dos olhos, nariz e boca;

d) Avental: limpo e não estéril é recomendado quando hou-

ver risco de umedecimento ou respingos na roupa do pro-

fi ssional;

e) Agulhas, seringas e materiais cortantes: dispensados em 

recipientes rígidos;

f) Acomodação (localização) dos pacientes: a fi m de facilitar 

a logís  ca de atendimento, quando é de conhecimento o 

status epidemiológico do paciente, pode-se optar por aco-

modar pacientes GMR em 2 ou 3 leitos mais afastados, evi-

tando a contaminação cruzada;

g) Limpeza de materiais e equipamentos: após o uso devem 

ser levados protegidos para a área específi ca e proceder a 

limpeza u  lizando EPI adequado;

h) Desinfecção concorrente: proceder à fricção com álcool a 

70% ou outro desinfetante padronizado na ins  tuição, três 

vezes ao dia, no ambiente do paciente: cadeira, maca ou 

poltrona e mesa auxiliar.
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INTRODUÇÃO

As prá  cas de processamento (limpeza, desinfecção, esterilização, 

armazenamento e transporte) dos instrumentos e equipamentos, tam-

bém chamados materiais ou ar  gos médico-hospitalares hoje denomi-

nados no Brasil de Produtos para a Saúde (PPS) têm como obje  vo ga-

ran  r a reu  lização segura durante os cuidados aos pacientes.

O processamento de PPS é uma a  vidade complexa. Por esse 

mo  vo essa deve ser realizada por profi ssionais capacitados e com 

atualização con  nua e sistemá  ca. Além disso, devem possuir a a  -

vidade regulamentada junto ao seu conselho de classe(1).

Para os procedimentos cujo cuidado envolve o contato de um 

PPS com tecido estéril, membranas mucosas ou pele de um pacien-

te, faz-se necessário a observação de defi nições básicas para o pro-

cessamento para que o processo seja realizado adequadamente, 

bem como para que sejam iden  fi cados os diferentes insumos ne-

cessários para que o resultado fi nal seja seguro.

DEFINIÇÕES

De acordo com a defi nição de Spaulding(2), que con  nua sen-

do atual(3), os PPS podem ser classifi cados dida  camente em crí  -

cos, semicrí  cos e não crí  cos.
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O nível de desinfecção ou esterilização depende do uso pre-

tendido do objeto: crí  co (itens que entram em contato com teci-

dos estéreis como instrumentos cirúrgicos), semicrí  co (itens que 

entram em contato com membranas mucosas como endoscópios) e 

não crí  cos que só entram em contato com a pele intacta; itens re-

querem esterilização, desinfecção de alto nível e desinfecção de bai-

xo nível, respec  vamente. A limpeza deve sempre preceder a desin-

fecção e a esterilização de alto nível.

Essa é uma classifi cação idealizada pensando na possibilidade 

de contato do ar  go com o organismo humano, seja com tecidos ín-

tegros ou não íntegros. Os métodos indicados relacionam-se a capa-

cidade progressiva de redução da carga microbiana, indo desde a 

limpeza até a esterilização.

Artigos críticos

Os PPS são ar  gos des  nados à penetração através da pele e 

mucosas adjacentes, nos tecidos subepiteliais e no sistema vascular, 

bem como todos os que estejam diretamente conectados com este 

sistema. De forma geral requerem esterilização para sa  sfazer os 

obje  vos a que se propõem. Como exemplos os instrumentais cirúr-

gicos e os cateteres venosos enquadram-se nesse grupo.

Artigos semicríticos

Os PPS são ar  gos des  nados ao contato com a pele não ínte-

gra ou com mucosas íntegras, e requerem no mínimo desinfecção 

dependendo do fi m a que se des  nam. Os produtos para assistência 

ven  latória como traqueias, máscaras são exemplos caracterís  cos 

de ar  gos semicrí  cos.

Artigos não críticos

Os PPS des  nados ao contato com a pele íntegra a simples 

limpeza pode ser sufi ciente. Como exemplo termômetro axilar e es-

fi gmomanômetro.
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Embora utensílios sanitários como comadres e papagaios, por 

exemplo, possam se enquadrar nessas caracterís  cas, quando suji-

dade abundante, a possibilidade de a matéria orgânica possuir 

maior contagem bacteriana em ar  gos não crí  cos pode requerer 

desinfecção. Ar  gos classifi cados nesta categoria se forem termor-

resistentes, poderão ser subme  dos à termodesinfecção, por facili-

dade operacional.

O manuseio de ar  gos requer que cada procedimento seja 

acompanhado da u  lização do Equipamento de Proteção Individual 

(EPI) específi co, em relação à natureza do risco a qual o pessoal 

operacional se expõe. O uso EPIs conforme preconizado em precau-

ções padrão se refere à prevenção da transmissão de infecções atra-

vés de contato com material biológico e é indispensável para a se-

gurança ocupacional. No entanto os riscos são em relação não ape-

nas ao material biológico, mas também químico e térmico, já que os 

diferentes procedimentos de descontaminação têm diferentes prin-

cípios de a  vidade.

Quanto ao processamento é importante ter em mente que 

toda matéria orgânica, de qualquer paciente, independentemente 

de portador de infecção é considerada potencialmente infectante.

Portanto, todo material após o contato com matéria orgânica 

e organismo humano é considerado contaminado e antes de ser u  -

lizado por outro paciente deve ser subme  do ao processamento in-

dicado independentemente, do grau de sujidade/microrganismos.

PROCESSOS DE LIMPEZA, ENXÁGUE E SECAGEM

Limpeza

A limpeza é a redução parcial da carga microbiana de ar  gos, 

por meio da redução de sujidade, aumentando a segurança no ma-

nuseio, pois teoricamente ocorrerá redução de microrganismos 

sempre que for reduzida a matéria orgânica que os alberga. 

O processo de limpeza pode ser manual ou automa  zado e é 

considerado básico. Para que qualquer procedimento mais comple-
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xo (como desinfecção e esterilização) que vise destruição de micror-

ganismos seja efe  vo é fundamental que a limpeza seja realizada 

adequadamente. A falha em procedimentos de limpeza implica em 

falha nos procedimentos posteriores(4).

A limpeza de PPS é realizada com o auxílio de um composto 

tensoa  vo e água, de forma geral, embora pistolas que realizam a 

limpeza com jatos d’água sob pressão ou vapor fl uente possam ter 

efi cácia mesmo sem o uso de tensoa  vos. Existem diversas formas 

de realizar limpeza entre elas a escovação manual com detergente, 

equipamentos automá  cos que realizam ao mesmo tempo desin-

fecção em virtude do aquecimento da água (termodesinfetadoras) e 

equipamentos de ultrassom. 

A escolha dos  pos de detergentes enzimá  co, neutro ou al-

calino depende do  po de procedimento e equipamento a ser u  li-

zado, bem como do PPS. Em materiais com ranhuras e ori  cios de 

di  cil acesso obtém-se resultado melhor da limpeza com o auxílio 

de um detergente enzimá  co(5).

Escovas específi cas para PPS com diâmetros específi cos de-

vem igualmente ser escolhidos de acordo com o PPS respeitando o 

diâmetro dos diferentes  pos de lumens. 

Mesmo quando o obje  vo de um processo inicial seja a lim-

peza, no caso da u  lização de máquinas lavadoras com água quente 

ocorrerá a termodesinfecção, em virtude da temperatura que a  n-

gem, em geral, acima de 70°C (graus Celsius). A maioria das bacté-

rias na forma vegeta  va é eliminada nessa temperatura assim como 

grande maioria dos vírus. Os vírus HIV, por exemplo, são susce  veis 

a par  r de 56°C.

Enxágue

O enxágue é realizado com o obje  vo de remover os produtos 

tensoa  vo porventura u  lizados no processo de limpeza. A água 

para enxágue deve ser purifi cada por meio de osmose reversa ou 

outro procedimento que garanta remoção de toxinas e outras impu-

rezas. Em situações de procedimentos o  almológicos e cateteres, 
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por exemplo, esse cuidado é fundamental, pois as impurezas da 

água podem causar danos irreversíveis aos pacientes subme  dos a 

cirurgias o  almológicas.

O enxágue pode ser realizado de diferentes maneiras confor-

me a etapa, o  po de tratamento do material e seu des  no. Para o 

enxágue após a limpeza a água deve ser potável e corrente.

Para o enxágue após desinfecção a água deve ser potável e 

corrente se a desinfecção for com o obje  vo de manuseio e uso se-

guro de material não crí  co.

A água pode ser potável e corrente no caso de material semi-

crí  co desde que com controles biológicos periódicos com período 

estabelecido pelo Serviço, conforme legislação vigente.

Secagem

A secagem dos ar  gos obje  va evitar a interferência da umi-

dade nos processos e produtos posteriores e poderá ser feita por 

uma das seguintes alterna  vas pano limpo ou seco, secadora de ar 

quente/frio, ar comprimido, secagem em equipamento próprio pós-

limpeza.

PREPARO DE PPS

A etapa de preparo de PPS inicia com a inspeção que ocorre 

após a limpeza e secagem. Nessa fase, poderão ser iden  fi cadas fa-

lhas nas etapas anteriores como a presença de matéria orgânica (suji-

dade), umidade, integridade do produto alterada, bem como falhas, 

mecânicas e funcionais possíveis de estarem presentes em produtos 

que são reu  lizados. Essas falhas quando não iden  fi cadas podem 

causar danos ao paciente bem como difi culdades na realização de 

procedimentos. Recomenda-se u  lizar para a inspeção no mínimo 

uma lente com aumento de 8 vezes(1). A remontagem dos produtos 

que foram desmontados para limpeza também deve ser revisada nes-

sa etapa e sempre seguindo um protocolo para minimizar erros.
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EMBALAGEM OU SISTEMA DE BARREIRA

Após o preparo tanto os produtos crí  cos como os semicrí  cos 

devem ser acondicionados em sistema de barreira próprio que pre-

servem a integridade e impeçam a recontaminação dos produtos. O 

sistema deve ser compa  vel com o processo de desinfecção ou este-

rilização e com o produto a ser embalado. Para esterilização com va-

por, os  pos mais u  lizados são papel grau cirúrgico, manta de poli-

propileno, tecido de algodão, papel crepado e ainda a nível hospitalar 

os containers(6), e para desinfecção Embalagem Para Produtos Desin-

fetados Alto Nível(7). Além da u  lização da embalagem o fechamento, 

selagem ou dobradura são imprescindíveis na manutenção da esterili-

dade ou desinfecção do produto. A iden  fi cação do produto por e  -

queta deve ser clara, sem rasuras e contendo no mínimo o nome do 

produto, método de esterilização ou desinfecção data do processo, 

data de limite de uso e nome do responsável pelo processamento.

DESINFECÇÃO

A Desinfecção descreve o método capaz de eliminar muitos ou 

todos os microrganismos patogênicos, com exceção dos esporos(8).

O processo de desinfecção pode ser afetado por diferentes fa-

tores:

a) limpeza prévia do material;

b) período de exposição ao germicida;

c) concentração da solução germicida;

d) temperatura e o PH do processo de desinfecção.

O espectro de ação desejado determina o nível de desinfec-

ção conforme as caracterís  cas do agente desinfetante. Embora do 

ponto de vista acadêmico a desinfecção pode ser de baixo, médio e 

alto nível conforme a concentração do germicida ou a temperatura, 

no caso da termodesinfecção, a desinfecção de alto nível e baixo ní-

vel são u  lizadas na prá  ca. 
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De forma geral, a desinfecção de baixo nível é u  lizada para 

PPS u  lizados entre pacientes, que tocam pele íntegra. A limpeza 

bastaria, mas é desejada uma margem de segurança pelo uso em 

outro paciente.

Embora equipamentos de terapia respiratória e anestesia, en-

doscópios gastrointes  nais, broncoscópios, laringoscópios, sondas 

de manometria esofágica, cateteres de manometria anorretal, entre 

outros entrem em contato com mucosas, e não requeiram necessa-

riamente processo de esterilização, eles devem estar livres de mi-

crorganismos. Esses PPS por terem  do contato com outros pacien-

tes podem albergar microrganismos indesejados e desconhecidos. 

Portanto a desinfecção de médio ou alto nível é necessária. 

Membranas mucosas intactas, como as dos pulmões ou do 

trato gastrointes  nal, geralmente são resistentes à infecção por es-

poros bacterianos comuns, mas são susce  veis a outros organis-

mos, como bactérias, micobactérias e vírus. Itens semicrí  cos mini-

mamente requerem desinfecção de alto nível por meio de desinfe-

tantes químicos ou por meio de calor. No Brasil poucos desinfetan-

tes são aprovados para uso. O glutaraldeído u  lizado por muito 

tempo hoje tende a ser descon  nuado em virtude da necessidade 

de desprezar com maiores cuidados e por sua toxidade. O peróxido 

de hidrogênio, orto  alaldeído, ácido peracé  co com peróxido de hi-

drogênio e cloro (via a  vação eletroquímica) podem ser desinfetan-

tes de alto nível conforme a concentração em que se apresentarem. 

O tempo de exposição para a maioria dos desinfetantes de alto nível 

varia de 8 a 45 minutos a 20°C a 25°C(5). 

A termodesinfecção, tendência maior na atualidade, é realizada 

por máquinas específi cas denominadas lavadoras termodesinfetadoras. 

Esses equipamentos realizam o processo da limpeza através de jatos de 

água sob pressão com auxílio de detergentes, e a desinfecção térmica, 

com água em temperatura elevada, de 70°C a 90°C(9).
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ESTERILIZAÇÃO

Entende-se por esterilização o processo que destrói todas as 

formas de vida microbiana mediante a aplicação de agentes  sicos 

e químicos. Convencionalmente um produto é considerado estéril 

quando a probabilidade de sobrevivência dos microrganismos que o 

contaminavam seja menor que 1:1.000.000 (10-6)(6).

Os métodos disponíveis para esterilização nos serviços de saúde 

são  sicos e químicos gasosos. Métodos  sicos u  lizam calor úmido e 

seco; métodos químicos gasosos u  lizam agentes esterilizantes, sendo 

os mais presentes: peróxido de hidrogênio em vapor ou plasma; óxido 

de e  leno e vapor a baixa temperatura de formaldeído(10).

No Brasil a esterilização química por imersão está proibida 

desde 2008(11).

Todos os equipamentos u  lizados nos CMEs devem ser sub-

me  dos a qualifi cação da instalação: evidência documentada, for-

necida pelo fabricante ou distribuidor, de que o equipamento foi 

entregue e instalado de acordo com as suas especifi cações.

Qualifi cação de operação: evidência documentada, fornecida 

pelo fabricante ou distribuidor, de que o equipamento, após a qualifi ca-

ção da instalação, opera dentro dos parâmetros originais de fabricação.

Qualifi cação de desempenho: evidência documentada de que 

o equipamento, após as qualifi cações de instalação e operação, 

apresenta desempenho consistente por no mínimo três ciclos suces-

sivos do processo, com parâmetros idên  cos, u  lizando-se pelo me-

nos a carga de maior desafi o, determinada pelo serviço de saúde.

Só poderão processar os serviços que apresentarem capacidade 

técnica para as a  vidades, podendo os estabelecimentos de assistência 

à saúde recorrer aos serviços de terceiros para processarem(1).

ARMAZENAMENTO

Os produtos esterilizados ou desinfetados devem ser subme-

 dos à manipulação mínima após o processamento e armazenados 
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em local limpo e seco, sob proteção da luz solar direta. Devem ser 

dispostos de forma a não agredir a embalagem.

São premissas para o processamento seguro: pessoal capaci-

tado, estrutura  sica adequada, equipamentos qualifi cados, uso de 

insumos regularizados e descrição de todas as etapas do processa-

mento em Procedimento Operacional Padrão (POP), específi co de 

cada serviço, com referencial teórico e disponível a todos os colabo-

radores envolvidos no processamento. À medida que os PPS se tor-

nam mais complexo, complexidade essa alavancada por novas tec-

nologias nos procedimentos e microrganismos mais resistentes, o 

processamento também requisita maior habilidade e requer profi s-

sionais cada vez mais preparados.
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INTRODUÇÃO

Durante os úl  mos anos, os profi ssionais que atuam na área 

de prevenção e controle de infecções tornaram-se mais conscientes 

da importância que tem as unidades de saúde que prestam atendi-

mento extra-hospitalar e ambulatorial. Isto se deve não somente a 

variedade de cuidados prestados nestas unidades que vão desde 

exames  sicos simples a procedimentos de alta complexidade (gas-

troenterologia, diálise, ginecologia e obstetrícia, geriatrias entre ou-

tros), mas também a circulação de pacientes provenientes do am-

biente hospitalar portadores de germes mul  rresistentes, podendo 

inclusive infl uenciar a microbiota regional(1).

A higiene do ambiente e super  cies nos serviços de assistên-

cia à saúde é essencial para a prá  ca da saúde e segurança do pa-

ciente. É uma das medidas fundamentais para prevenir e controlar a 

transmissão de agentes patogênicos e vem tendo crescente desta-

que como componente efi caz no controle das infecções associadas 

à assistência à saúde, devido à contaminação das super  cies am-

bientais pelas mãos dos profi ssionais e dos pacientes(2).

LIMPEZA E DESINFECÇÃO

Limpeza e desinfecção de super  cies consistem na remoção de su-

jidade depositada nas super  cies u  lizando-se meios mecânicos (fricção), 

13
Higienização do ambiente
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 sicos, e ou químicos (detergentes e desinfetantes). Independente da cri-

 cidade do local a ser higienizado, é fundamental que se faça a remoção 

da sujidade mecanicamente(2). A limpeza e a desinfecção de super  cies 

em serviços de saúde são elementos primordiais e efi cazes nas medidas 

de controle para romper a cadeia epidemiológica das infecções(3).

Teoricamente pode-se dizer que a limpeza tem duas funções: 

aparência do ambiente através da conservação, conforto e qualida-

de; e tornar o ambiente seguro microbiologicamente, pois a matéria 

orgânica é o substrato da carga microbiana nas super  cies.

Neste sen  do é importante classifi car as áreas de acordo com 

os procedimentos que serão executados:

Áreas crí  cas: áreas que têm um potencial maior de transmis-

são de infecção, nelas que se realizam procedimentos de alta com-

plexidade. Sendo assim, a limpeza e desinfecção de super  cies de-

vem ser adequadas ao risco que oferecem.

Áreas semicrí  cas: são áreas onde o risco de transmissão de 

infecções é menor, pois embora existam pacientes, estes não reque-

rem cuidados de alta complexidade.

Áreas não crí  cas: são áreas com risco baixo de desenvolver 

infecção, pois não são ocupadas por pacientes. 

Entretanto é importante ressaltar que essa classifi cação tende a 

desaparecer porque leva a um conceito duvidoso do risco de infecção 

para o paciente, pois não é o  po de área que oferece risco, mas sim o 

procedimento realizado no paciente. Entretanto pode nortear o líder, 

supervisor encarregado do Serviço de limpeza na divisão de a  vidades, 

dimensionamento de equipamentos, profi ssionais e materiais(2).

A ênfase na limpeza e desinfecção deve ser direcionada para 

as super  cies com maior probabilidade de contaminação por pató-

genos incluindo as áreas mais próximas ao paciente e super  cies 

mais frequentemente tocadas (alto toque) durante a assistência ao 

paciente. Também deve ser levada em consideração a presença de 

sangue e material orgânico(4).

Importante a elaboração de procedimentos operacionais 

padrão e manuais com a incumbência clara das responsabilidades 
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da equipe de higienização do serviço e dos profi ssionais que pres-

tam à assistência à saúde. As responsabilidades deverão ser defi -

nidas em conjunto com os responsáveis pelas equipes de limpeza, 

enfermagem e do serviço de controle de infecção(5). A falta da de-

fi nição clara das atribuições resulta na não realização dos proce-

dimentos, muito comuns em estabelecimentos de saúde, pois as 

diferentes equipes não entendem como sendo suas as responsa-

bilidades e as super  cies acabam não sendo limpas ou desinfeta-

das. A construção de um checklist de verifi cação, tanto da limpeza 

concorrente como terminal, contribui para a verifi cação se todos 

os itens que compõe as limpezas concorrentes e terminais estão 

sendo contemplados. 

TIPOS DE LIMPEZA

A limpeza pode ser concorrente e deve ser realizada entre o 

atendimento de um paciente e outro ou terminal onde todas as su-

per  cies horizontais e ver  cais devem se limpas. Paredes, janelas, 

portas, tetos e pisos não cons  tuem risco de infecção, desde que 

man  dos limpos. Deve-se estabelecer uma ro  na de limpeza perió-

dica, de acordo com a área ou quando houver sujidade visível(6).

PERIODICIDADE DA LIMPEZA

A periodicidade da limpeza das super  cies horizontais deverá 

levar em consideração: o  po de toque (se alto ou não), a frequên-

cia dos procedimentos realizados (entre pacientes), a natureza do 

procedimento (invasivo ou não) e a presença de matéria orgânica 

(sangue ou outros materiais)(1).

Considerando que a limpeza inadequada do ambiente é um fator 

de risco para a aquisição de infecção, a Agency for Health Protec  on and 

Promo  on(7), de Ontario - Canadá u  liza o método de avaliação de risco 

para determinar a frequência da limpeza/desinfecção de super  cies em 

serviços de saúde. O método u  lizado pela agencia canadense avalia as 
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seguintes variáveis: probabilidade de contaminação, a vulnerabilidade 

dos pacientes e o potencial de exposição. As etapas são as seguintes: 

1º. Categorize os fatores que irão impactar na limpeza do am-

biente: probabilidade de contaminação (pesada, moderada, baixa); 

vulnerabilidade da população para infecção ambiental (mais susce-

 veis e menos susce  veis); potencial de exposição (super  cies de 

alto contato ou de baixo contato). 

2o. Atribua valores (scores) conforme a frequência dos fatores 

descritos acima e crie uma matriz de estra  fi cação de risco para de-

terminar a frequência de limpeza dos setores.

3o. Determine a frequência de limpeza baseado na matriz de 

estra  fi cação de risco.

Para maiores detalhes acesse o site: h  ps://www.publicheal-

thontario.ca/fr/eRepository/Best_Practices_Environmental_

Cleaning_2012.pdf(7).

No atendimento ambulatorial, o ambiente do paciente são as 

imediações da mesa de exame ou cadeira e áreas de espera (especialis-

tas sugerem que a mesa de exames deva ser coberta com papel descar-

tável ou lençol e que seja trocado entre pacientes. Deve ser limpa sem-

pre que es  ver suja. Se es  ver suja com fl uidos corporais limpar e após 

desinfetar. Deve-se estabelecer ro  na de limpeza diária das mesas de 

exame e cadeiras de atendimento, pias e outras super  cies frequente-

mente tocadas (por exemplo, interruptores de luz, teclados, telefones, 

maçanetas). Banheiros devem ser limpos diariamente e quando sujos. 

Observar a demanda de uso para limpeza e reposição de insumos.

Nas salas administra  vas (recepção), super  cies como banca-

das, cadeiras e piso geralmente não são um risco de infecção e de-

vem ser limpas ro  neiramente ou quando sujas. Outras super  cies 

incluindo armários, paredes, janelas e saídas de ar devem ser lim-

pas pelo menos uma vez por ano e sempre que necessário para 

manter um adequado padrão de limpeza(8).

Nos estabelecimentos prestadores de Serviços de Diálise a lim-

peza e desinfecção da máquina e das super  cies que entram em con-

tato com o paciente deverá ser realizada ao fi nal de cada sessão(9,10).
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O Centers for Disease Control and Preven  on recomenda esta-

belecer polí  cas e procedimentos para limpeza ambiental, selecionar 

desinfetantes registrados pela EPA, e seguir as recomendações do fa-

bricante; no entanto não especifi ca a frequência de limpeza(9).

O responsável da limpeza deve ser orientado quanto aos se-

guintes aspectos: 

a) Riscos de infecção;

b) Uso de EPIs (luvas de borracha, avental impermeável e sa-

patos fechados);

c) Técnicas de limpeza;

d) Higienização dos materiais de limpeza(11).

No entanto, neste momento, não há recomendações claras 

sobre a frequência com que as super  cies devem ser desinfetadas 

no ambiente ambulatorial. 

Uma razão potencial para a falta de padronização nas reco-

mendações é a escassez de dados mostrando que a transmissão ho-

rizontal de patógenos ocorre nas áreas do ambulatório. Além disso, 

os pacientes tendem a permanecer apenas por um tempo limitado 

no ambiente ambulatorial e, portanto, têm uma interação limitada 

com o ambiente(9).

PRODUTOS UTILIZADOS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO

Para que a limpeza a  nja seus obje  vos, torna-se imprescin-

dível a u  lização de produtos saneantes, como sabões e detergen-

tes na diluição recomendada. 

Detergentes possuem efe  vo poder de limpeza. O detergente 

tem a função de remover sujeira. A fricção com detergente e o en-

xágue das super  cies permitem a remoção de parte dos microrga-

nismos e matéria orgânica.

Em locais onde há  presença de matéria orgânica, após a lim-

peza, torna-se necessária a u  lização de outra categoria de produ-

tos saneantes, que são os chamados desinfetantes. Para que a de-
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sinfecção a  nja seus obje  vos, torna-se imprescindível a u  lização 

das técnicas de limpeza e posteriormente, a u  lização de desinfe-

tante especifi cado.

Desinfetantes u  lizados para desinfecção de super  cies: álco-

ol 70 GL, compostos liberadores de cloro orgânico e inorgânico, 

compostos de quaternário de amônia, monopersulfato de potássio, 

biguanida polimérica, glucoprotamina, ácido peracé  co. 

Atualmente alguns produtos associam ação detergente e desin-

fetante, o  mizando o tempo profi ssional. Todos os produtos devem 

ter registro na ANVISA. Na escolha do produto deve-se levar em con-

sideração a composição da super  cie (plás  co, borracha, acrílico, sili-

cone, metal, entre outros) que será u  lizado o determinado princípio 

a  vo (compa  bilidade, infraestrutura para diluição e distribuição 

(pronto uso ou não), tempo de ação, recursos humanos e materiais 

disponíveis, além do custo do produto no mercado. Atender as espe-

cifi cações do fabricante(12). Na escolha do produto também deverá ser 

observado à validade e estabilidade do produto após a sua diluição, 

bem como o efeito residual do desinfetante na super  cie.

A NR 32(13) estabelece que deva ser man  da a rotulagem do 

fabricante na embalagem original dos produtos químicos u  lizados 

e os recipientes que forem manipulados ou fracionados deverão 

possuir iden  fi cação legível com as seguintes informações: compo-

sição química, concentração, data de envase e de validade, nome do 

responsável pela manipulação ou fracionamento.

PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO

Os procedimentos de limpeza e desinfecção deverão ser reali-

zados levando-se em consideração o sistema u  lizado e a padroni-

zação dos materiais e equipamentos para a limpeza das diferentes 

super  cies ambientais.

São estabelecidas regras básicas para a adoção do sistema a ser 

adotado tais como a padronização de baldes e panos de cores dife-

rentes para a limpeza de paredes, mobiliários, pisos e sanitários. A fi -
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nalidade desta padronização é evitar a veiculação de microrganismos 

entre super  cies e de um ambiente para outro, para evitar as infec-

ções cruzadas, bem como facilitar a supervisão das lideranças.

A literatura indica que os panos, mops e soluções de sanean-

tes podem ser reservatórios e fontes de contaminação durante os 

procedimentos de limpeza. As soluções de produtos quando u  liza-

das em baldes, diluídas incorretamente, acondicionadas em reci-

pientes contaminados ou armazenadas inadequadamente, podem 

ser fonte de disseminação de microrganismos(4). Para reduzir este 

risco, o tradicional sistema duplo balde com solução detergente 

para a limpeza e outro com água para o enxágue, vem sendo aboli-

da, principalmente para a limpeza das super  cies superiores e dos 

pontos de alto toque dos pacientes e equipes.

A u  lização de panos e mops de microfi bras reprocessáveis e 

panos descartáveis vem sendo adotadas com maior frequência em 

subs  tuição aos panos de algodão devido à maior vida ú  l e o custo 

de reprocessamento. Assim como a padronização de fi bras abrasi-

vas descartáveis de cores diferentes para a limpeza pesada dos mo-

biliários, banheiros e pisos.

Independente do material reprocessável padronizado cabe 

destacar a importância do acompanhamento da limpeza e desinfec-

ção dos panos e mops, que não deverão ser realizadas na sala de 

u  lidades ou DML dos serviços, muito comum em estabelecimentos 

que terceirizam o serviço de limpeza. Deverão ser encaminhados 

para processamento na lavanderia do estabelecimento ou se forem 

encaminhadas para fora, o serviço deverá ser licenciado para o pro-

cessamento de roupas de serviços de saúde, ou seja, o mesmo pro-

cedimento adotado para o processamento do enxoval de roupas 

u  lizadas no estabelecimento(14).
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TÉCNICAS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO

Limpeza manual úmida de superfícies superiores

Sistema com enxágue consiste na realização do procedimen-

to u  lizando os produtos acondicionados em frascos dispensadores 

de até 1.000 ml e de um balde com água para a realização do enxá-

gue do pano e super  cies.

A adoção deste sistema somente é indicada quando da u  liza-

ção de produtos que necessitem de enxágue após o uso e em casos 

que o serviço não possua o enxoval de panos e mops necessários 

para os procedimentos de limpeza concorrente e terminal. É reco-

mendado que a troca de panos ocorra a cada mudança de ambien-

te, assim como a água do enxágue seja trocada se suja e sempre na 

mudança de salas.

Limpeza: borrifar o detergente no pano ou mop, realizar a lim-

peza manual úmida da super  cie no sen  do unidirecional, após reali-

zar o enxágue do pano ou mop na água do balde com a cor padroni-

zada para as super  cies superiores e realizar o enxágue da super  cie.

Desinfecção: caso seja indicada a desinfecção após a limpeza, 

borrifar o desinfetante no pano ou mop, passar no sen  do unidire-

cional e realizar o enxágue do pano ou mop. A super  cie não deverá 

ser enxaguada para permi  r o tempo de atuação do produto.

Para a desinfecção das super  cies de alto toque é recomen-

dado subs  tuir o pano usado na limpeza e sempre que possível à 

u  lização da técnica de dobras no procedimento. 

Sistema sem enxágue consiste na realização do procedimento 

com produtos que dispensem o enxágue, acondicionados em fras-

cos dispensadores de até 1000 ml.

Na adoção deste sistema é imprescindível que o serviço tenha 

o enxoval de panos e mops sufi cientes para as limpezas concorren-

tes e terminais. Na u  lização dos panos para a limpeza e desinfec-

ção dos mobiliários e super  cies de alto toque deverá ser implanta-

da a técnica de duas ou quatro dobras.

Limpeza de mobiliários e pontos de alto toque: borrifar o de-

tergente no pano padronizado e realizar a limpeza úmida da super-
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 cie no sen  do unidirecional, alternar as faces do pano à medida 

que apresentar sujidade e sempre na mudança de super  cie. Quan-

do todas as faces forem u  lizadas, descartar o pano para reproces-

samento ou no lixo comum caso descartável.

Limpeza de teto e paredes: borrifar o produto no pano ou 

mop e realizar a limpeza úmida no sen  do unidirecional. O pano 

pode ser virado quando sujo e depois encaminhado para reproces-

samento ou descartado. Os mops devem ser subs  tuídos sempre 

que sujos e encaminhados para reprocessamento.

Desinfecção: repe  r o mesmo processo adotado na limpeza, 

porém com panos ou mops limpos e u  lizar o desinfetante.

Caso o produto padronizado seja uma solução de detergente/de-

sinfetante o procedimento de limpeza e desinfecção será simultâneo.

Importante reforçar que nos procedimentos operacionais a 

sequência da limpeza das super  cies deverá estar descrita sempre 

levando em conta a recomendação de iniciar o procedimento pela 

super  cie menos suja para a mais suja. 

Na limpeza e desinfecção das super  cies de equipamentos e de 

alto toque de responsabilidade da enfermagem não é u  lizado o bal-

de para o enxágue do pano, deverá ser u  lizada a técnica de dobras.

LIMPEZA MANUAL ÚMIDA DE PISOS

Sistema duplo balde com enxágue: consiste na realização da 

limpeza u  lizando baldes de cores diferentes, um com solução de 

detergente e outro com água. A limpeza deverá ser realizada ini-

ciando o procedimento com a varredura úmida e após o enxágue na 

água do balde. Após a varredura úmida deverá ser iniciada a lava-

gem do piso com o detergente, enxágue do pano na água limpa e 

após o enxágue do piso. Este sistema pode ser adotado com o uso 

de baldes e rodos convencionais ou com duplo balde com prensa e 

mop cabeleira.

Sistema com um balde para enxágue: consiste na realização 

da limpeza u  lizando um balde com água para o enxágue do piso e 
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os produtos acondicionados em frascos dispensadores. A limpeza 

deverá ser realizada iniciando o procedimento com a varredura úmi-

da e após o enxágue na água do balde. Após a varredura dispensar 

o detergente no piso, realizar a lavagem, enxaguar o pano na água 

do balde e após enxaguar o piso.

Este sistema pode ser adotado com o uso de baldes e rodos 

convencionais ou suporte para mops planos.

Sistema mop plano sem enxágue consiste na realização da 

limpeza com a u  lização de um suporte para mop plano que possui 

um reservatório para o armazenamento e ejeção do produto direta-

mente no piso com acionamento manual do operador. Dispensa o 

uso do balde e o enxágue. A limpeza deverá ser iniciada realizando 

a varredura seca coma u  lização de uma fi bra descartável ou repro-

cessável com a função pó. Após deverá ser realizada a lavagem do 

piso com a fi bra apropriada para a lavagem. A fi bra deverá ser subs-

 tuída quando suja e na mudança de ambiente(5).

Para a limpeza úmida do piso o sistema do mop plano sem enxá-

gue é o mais recomendado. Possui muitas vantagens se comparado aos 

demais tanto no ponto de vista ergonômico, pra  cidade e sustentabili-

dade, como na prevenção de acidentes e na minimização da transfe-

rência de microrganismos de um ambiente para outro(5).

Nos dois sistemas que u  lizam o enxágue do piso, se houver ne-

cessidade de desinfecção não é indicado o uso do desinfetante no bal-

de. O produto deverá ser acondicionado no frasco dispensador e apli-

cado diretamente no piso, somente o pano deverá ser enxaguado.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO COM 
PRESENÇA DE MATÉRIA ORGÂNICA

As super  cies com derramamento de fl uidos corpóreos podem 

atuar como reservatório microbiano e necessitam de limpeza imediata.

O CDC estabelece que o tratamento das super  cies com ma-

téria orgânica difere de acordo com o local e o volume de matéria 

orgânica presente na super  cie. Estabelece que a técnica de desin-
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fecção que deverá ser adotada está relacionada a quan  dade de 

matéria orgânica(4).

Nas super  cies com presença de pequena quan  dade de ma-

téria orgânica deve ser realizada a remoção da sujidade com pano 

ou papel-toalha e após a limpeza e a desinfecção. Se sujidade resse-

quida, colocar o detergente sobre a matéria orgânica e após realizar 

a remoção e desinfecção da super  cie. Este  po de contaminação 

normalmente ocorre durante os procedimentos e as equipes assis-

tenciais devem ser capacitadas para a execução do procedimento. A 

u  lização dos detergentes desinfetantes são os mais indicados.

Nas super  cies com presença de grande quan  dade de maté-

ria orgânica deve ser realizada a remoção da sujidade com o pano 

padronizado para limpeza de pisos ou recolher com rodo e pá. Após 

realizar a limpeza e desinfecção da super  cie(6).

Importante destacar que ao término do procedimento de de-

sinfecção todos os materiais reprocessáveis deverão ser encaminha-

dos para lavagem e o restante dos materiais u  lizados, tais como: 

baldes, rodos e as luvas deverão ser desinfetados.

MONITORAMENTO DA LIMPEZA

Para o acompanhamento e avaliação dos procedimentos e ro-

 nas de limpeza é necessário à implantação de um programa de 

monitoramento, auditoria e feedback à equipe que realiza a limpeza 

e desinfecção das super  cies ambientais de serviços de saúde. O 

monitoramento poderá ser u  lizado como ferramenta de gestão e 

principalmente para contribuir com que as técnicas de limpeza se-

jam executadas corretamente.

Um estudo publicado demonstrou que a educação e a observação 

passiva da supervisão na execução das tarefas de limpeza resultaram em 

uma melhora signifi ca  va na desinfecção ambiental e, se associada à in-

tervenção e feedback imediato, os resultados foram ainda melhores. Tais 

medidas sugerem que a desinfecção ideal ocorre quando houver estreita 

intervenção e colaboração das lideranças com a equipe de limpeza(15).
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O sistema usualmente adotado para o monitoramento da lim-

peza é a inspeção visual direta que tem como obje  vo avaliar a pre-

sença de sujidades aparentes como poeira, matéria orgânica ou pro-

dutos químicos que não foram removidos no processo de limpeza 

mecânica das super  cies horizontais e ver  cais(3). Esta metodologia 

é u  lizada através da construção de um checklist como roteiro para 

a avaliação da qualidade da limpeza, porém é um sistema que con-

fere subje  vidade no processo de avaliação.

A inspeção visual deverá ser complementada através da u  li-

zação de marcadores fl uorescentes e do Trifosfato de Adenosina 

(ATP) para o monitoramento da efi ciência da limpeza em ambientes 

de cuidados de saúde(16).

Para a avaliação da carga microbiológica no ambiente deverão 

ser u  lizados outros métodos de monitoramento. A cultura de am-

biente em unidades de saúde somente é recomendada quando 

houver necessidade de uma inves  gação microbiológica em situa-

ções de surto e é considerada uma medida coadjuvante, entre ou-

tras medidas, para a contenção do surto(3).

Estabelecer prá  cas de limpeza e desinfecção ambiental é im-

prescindível para interromper a cadeia epidemiológica de transmis-

são de infecções, bem como proporcionar um ambiente seguro para 

pacientes e equipes. A defi nição clara das responsabilidades das 

equipes assistenciais e de limpeza é fundamental na construção dos 

procedimentos e consequente contribuição na prevenção e controle 

de infecção em estabelecimentos de saúde.
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