
CCIH/SCIH

CCIH/SCIH: 
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prevenção de infecções hospitalares
A adesão dos profissionais de saúde e o envolvimento de pacientes e 

familiares nas medidas de prevenção reduzem o risco de contaminação
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As infecções hospitalares são um grande 
problema de saúde pública e um desafio 
a ser vencido. Passados quase 25 anos da 

morte do presidente eleito Tancredo Neves – que foi 
vítima de infecção hospitalar, depois de sofrer sete 
cirurgias e receber dezenas de antibióticos – o pro-
blema ainda preocupa as instituições de saúde, sejam 
estas públicas ou privadas. Dados da Associação Na-
cional de Biossegurança (Anbio) apontam que 100 
mil pessoas morrem, por ano, vítimas de infecção 
hospitalar. Enquanto nos EUA e Europa o índice gira 
em torno de 8%, no Brasil ele varia entre 15 e 19%, 
Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), infecção hospitalar é aquela adquirida após 
a internação do paciente, que se manifesta durante a 
internação ou mesmo após a alta, quando estiver re-
lacionada com a internação ou procedimentos hospi-
talares. Em todo o mundo, a prevenção de infecções 
hospitalares depende muito mais da instituição de 
saúde e de seus trabalhadores do que dos pacientes.
O treinamento e a adesão dos profissionais de saúde 
às medidas de prevenção reduzem o risco de aquisi-
ção de infecção hospitalar relacionado aos cuidados 
prestados. Esse trabalho é coordenado pela Comis-
são de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), que 
tem caráter gestor, e colocado em prática pelo Ser-
viço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH). Os 
dois setores são responsáveis pelo desenvolvimento 
do Programa de Controle de Infecção Hospitalar 
(PCIH), que deve ser instituído em todos os hospitais 
do País, obrigatoriamente.
A enfermeira epidemiologista do Hospital Israeli-
ta Albert Einstein (HIAE), Julia Yaeko Kawagoe, 
doutora em Enfermagem pela Universidade de São 
Paulo (USP), ressalta a importância da Enfermagem 
na CCIH do hospital. Os profissionais ajudam na ela-
boração das políticas gerais para a área, e também in-

tegram o SCIH na execução das diretrizes propostas 
pelo grupo gestor. “A CCIH e o SCIH se completam 
e são ferramentas de segurança aos profissionais, 
pacientes e acompanhantes. Evitar as infecções hos-
pitalares é sinal também de bem-estar ao assistido e 
redução significativa de custos e do tempo de inter-
nação”, destaca.
Para melhorar as tarefas ligadas ao combate das in-
fecções hospitalares todos são orientados, inclusive 
os enfermeiros, a utilizar o método conhecido como 
“Ciclo de Deming” ou PDCA (Planejar, Executar, 
Verificar, Agir, na sigla traduzida do inglês). Essa é 
uma das primeiras ferramentas gerenciais, criada na 
década de 1920 por Walter A. Shewart, e dissemina-
da pelo mundo a partir da década de 1950 pelo “guru 
do gerenciamento da qualidade” William Edward 
Deming.
A diretora explica que além do plano anual estipu-
lado pelo CCIH, ocorrem reuniões bimestrais de 
avaliação e uma série de campanhas específicas so-
bre o tema. No dia 9 de abril, por exemplo, todos os 
funcionários, pacientes e visitantes participaram da 
Blitz 4 Estações, uma campanha interna do Einstein 
para prevenir as infecções da corrente sanguínea. A 
atividade, liderada pela equipe de Enfermagem, tem 
como objetivo a conscientização sobre a correta la-
vagem das mãos, considerada a medida mais eficien-
te para combater infecções dentro do ambiente hos-
pitalar. Na blitz a pessoa higieniza as mãos com um 
gel específico, que faz a vez do álcool ou da água e 
sabão, e em seguida, coloca as mãos em uma câmara 
provida de luz especial. “Essa luz mostra as partes 
que não foram higienizadas da forma adequada. Des-
ta forma, a pessoa se conscientiza se está fazendo a 
limpeza das mãos corretamente ou se precisa rever 
seus conceitos sobre isso”, avalia.

 |      41 



Responsabilidade compartilhada
Envolver os profissionais de todas as áreas do hospital, sensi-
bilizando também os pacientes, familiares e acompanhantes. 
É assim, aplicando o princípio da corresponsabilidade, que o 
Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, lida com a questão 
da infecção hospitalar. “Todos têm sua parcela de responsabi-
lidade quando o assunto é a prevenção e controle da infecção 
hospitalar”, afirma a enfermeira Tatiana Herrerias, que integra 
a CCIH do hospital há mais de 2 anos e tem 15 anos de expe-
riência na área. 
Tatiana conta que a tendência nos Estados Unidos, que aos 
poucos começa a ganhar corpo no Brasil, é envolver os pa-
cientes e seus acompanhantes no processo, mostrando-lhes a 
responsabilidade que têm em relação à prevenção da infecção 
hospitalar. “Nós aqui no Sírio-Libanês entregamos material 

impresso explicativo quando da internação, distribuímos fras-
cos com álcool em gel, dentre outras ações, além de preparar 
o enfermeiro para orientar esse público, sob a ótica da corres-
ponsabilidade”, detalhou.
Na opinião de Tatiana, o profissional de Enfermagem é ele-
mento-chave nesse processo. “É ele quem está com o paciente 
24 horas por dia. É ele quem se relaciona com a equipe e com 
os colegas enfermeiros. Ele é fundamental porque faz o inter-
câmbio entre as prescrições dos médicos e os pacientes. Tam-
bém é ele quem conversa e orienta os acompanhantes. Enfim, 
ele precisa ser um estimulador das boas práticas de higiene 
entre todos à sua volta”, analisa a enfermeira.
A tecnologia também é apontada como uma grande aliada 
nesse processo. Herrerias diz que no Sírio-Libanês há grande 
intercâmbio para que os profissionais da área fiquem sabendo 
das novidades no setor e que os novos funcionários tomam 
conhecimento de todas as regras de assepsia requeridas pelo 
hospital por meio de um programa de integração. “Vamos in 
loco explicar os procedimentos e os enfermeiros mais expe-
rientes atuam como uma espécie de tutor dos profissionais de 
Enfermagem recém-admitidos”, conta Tatiana.
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A luz negra deixa fluorescentes as partes mal lavadas

CCIH/SCIH

Profissional verifica a higienização das mãos em blitz interna do 
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Qualidade e segurança do paciente
O Hospital Geral de Pirajussara, no município de Taboão da 
Serra (SP), é prova de que o trabalho e empenho da CCIH/
SCIH dão resultados efetivos. A diretora de Enfermagem da 
unidade, Cristina Aparecida Betta, revela que após a imple-
mentação do serviço, em 2000, houve quedas significativas 
dos casos de infecção hospitalar. “Reduzimos em mais de 50% 
as ocorrências de pneumonia associada à ventilação; em mais 
de 30% as infecções relacionadas ao uso de cateter venoso e 
acima de 10% as ocorrências de infecções em sítio cirúrgico”, 
comemora.
Na opinião da diretora, que trabalha na unidade há 10 anos 
e desde 2008 está na coordenação, a Enfermagem tem papel 
decisivo e fundamental nestes bons índices. Ao todo, estão sob 
sua supervisão 512 profissionais, entre enfermeiros, técnicos 
e auxiliares de Enfermagem. São realizadas, mensalmente, no 
hospital, que é público, cerca de 1.000 cirurgias (entre as de 
urgência e seletivas) e, em média, 250 partos. 
Betta diz que quando se trata de infecção hospitalar a informa-
ção é uma arma poderosa. De acordo com a OMS, a correta 
higienização das mãos é uma das medidas essenciais para a 
prevenção e controle das Infecções Relacionadas à Assistên-

cia à Saúde (IRAS). “Higie-
nizar corretamente as mãos é 
considerado o procedimento 
mais importante e barato para 
se evitar a transmissão de in-
fecções nos serviços de saú-
de. Daí toda a nossa atenção 
nesse campo, sobretudo entre 
os profissionais da Enferma-
gem”, ressalta.
Uma das tarefas da CCIH/
SCIH é orientar os novos funcionários quanto às práticas e pro-
tocolos adequados. “Nessa área a informação é fundamental e 
colocar em prática o que se aprende é fator determinante para 
a redução das infecções hospitalares”. 
A diretora de Enfermagem do Pirajussara conta que há um 
acompanhamento semanal nas unidades críticas, e que são fei-
tas diversas campanhas para conscientização dos profissionais, 
pacientes e acompanhantes. “A responsabilidade deve ser com-
partilhada”, destaca Cristina, concordando com a opinião da en-
fermeira Tatiana Herrerias, do Hospital Sírio Libanês.
Assim como no hospital da Capital, os enfermeiros da unida-
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de de Taboão da Serra são treinados 
para serem disseminadores das boas 
práticas de higiene e não simplesmen-
te cumpridores de regras que lhes são 
impostas. “O profissional de Enfer-
magem precisa tomar consciência do 
importante papel que desempenha, 
inclusive na orientação de quem está 
à sua volta”, frisa.

Aprimoramento
Preocupado com a formação teórica 
dos trabalhadores, o Hospital Israeli-
ta Albert Einstein criou em 2007 um 
curso de pós-graduação em Preven-
ção e Controle de Infecção Hospita-
lar, que tem duração de um ano e é 
direcionado a profissionais de vários 
setores da saúde. Cada turma tem, 
em média, 25 alunos. A grade cur-
ricular reforça conceitos, apresenta 

novos procedimentos e traz informa-
ções detalhadas sobre indicadores 
que oferecem parâmetros para uma 
avaliação segura sobre o controle 
das infecções hospitalares. 
“No curso conseguimos ter uma 
visão mais ampla sobre os procedi-
mentos, que em nosso dia a dia são 
feitos com rapidez. Além disso, a 
análise dos indicadores oferece uma 
visão mais sistêmica sobre o pro-
cesso”, afirma a enfermeira Helena 
Maria Fernandes Castagna, 25 anos, 
que está cursando a pós-graduação. 
“Esse embasamento dá mais segu-
rança nas atividades do cotidiano, 
que devem associar sensibilidade 
com espírito prático”, endossa a 
também aluna da pós e enfermeira 
do SCIH do Einstein, Camila Mar-
ques dos Santos, 23 anos.
A enfermeira Julia Kawagoe, que 
coordena o curso de pós-graduação 
em Prevenção e Controle de Infec-
ção Hospitalar do Einstein, diz que 
os enfermeiros da unidade são es-
timulados a fazer a pós-graduação 
para se desenvolverem dentro do 
plano de carreira do hospital. “Eles 
estão na linha de frente e, além do 
conhecimento na prática, devem se 
aprofundar na teoria, sem deixar de 
lado a sensibilidade, que é funda-
mental para a harmonia de uma equi-
pe multidisciplinar e para o bom re-
lacionamento dos enfermeiros com 
pacientes e acompanhantes.”
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Santa Joana é finalista 
de prêmio da OMS sobre 

lavagem das mãos

O Hospital e Maternidade Santa Joana/
Pro Matre, localizado na capital pau-
lista, é um dos cinco finalistas do Prê-
mio Latino Americano de Excelência 
na Higienização das Mãos, concedido 
pela OMS (Organização Mundial da 
Saúde) em conjunto com as Sociedades 
Europeias de Controle de Infecções e 
Aesculap Academia. Ao todo, 85 hos-
pitais e centros de saúde inscreveram-se 
à premiação. Do Brasil, foi selecionado 
também o Hospital Mater Dei, de Belo 
Horizonte.
No Santa Joana/Pro Matre o trabalho de 
higienização das mãos é coordenado, 
desde 2010, pelas enfermeiras do Servi-
ço de Controle de Infecção Hospitalar, 
que é formado por uma equipe multidis-
ciplinar. “A higienização das mãos é um 
desafio para todas as instituições de saú-
de. Esse prêmio é um estímulo à criati-
vidade e às novas soluções para promo-
ver melhorias”, comentou a enfermeira 
Tatiane Rodrigues, coordenadora do 
Grupo de Higiene das Mãos do hospital. 
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