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PACIENTE APRESENTA RISCO PARA QUEDA

ATENÇÃO!
Manter grades do leito elevadas
Campainha próxima as mãos
Luz da cabeceira acesa
Presença de acompanhante
Auxílio ao levantar e caminhar

Distribuição das Notificações de Evento e Eventos Potenciais
(quase-eventos) de Erros de Medicação - 2008
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Fonte: Banco de Dados do Serviço de Vigilância de Risco

O objetivo principal do
Programa de Controle de Infecção
Hospitalar (PCIH) é reduzir ao
máximo o número e a gravidade das
infecções hospitalares (IH), já que a
maioria delas é prevenível. Desta
forma, o Serviço de Controle de
Infecção Hospitalar (SCIH) por meio
da vigilância sistemática das
infecções gera dados que a gestão
local utiliza para monitorar este
evento e implementar medidas
preventivas.
Eventualmente, observamos
aumento da ocorrência de infecções
causadas por determinado agente,
além das expectativas. A este
excesso de casos chamamos surto.
Estes episódios ocorrem com mais
freqüência em unidades de terapia
intensiva (UTI) e tem a participação
de bactérias resistentes a múltiplas
drogas. Alguns surtos têm resolução
espontânea, outros são controlados
com o reforço de medidas como
precaução de contato e higienização
das mãos. Por fim, outros são
perpetuados pela existência de fonte

Evidentemente, falhas na
limpeza ambiental e procedimentos
incorretos nos serviços de suporte
como Rouparia, Nutrição e
Dietética, Central de Material e
Esterilização, Manutenção e outros,
também podem determinar surtos
de fonte comum. Isto demonstra
que todos os funcionários da área da
saúde e serviços de apoio são
responsáveis pela prevenção e
resolução dos surtos hospitalares,
alcançados através do cumprimento
das medidas preventivas pensadas
em conjunto pelo Serviço de
Controle de Infecção Hospitalar e
áreas assistenciais e de apoio.

comum (por exemplo, uma solução
de uso comum contaminada) ou pela
baixa adesão às medidas de controle
citadas acima.
Pacientes portadores de
bactérias resistentes ou envolvidos
em surtos devem ser mantidos em
isolamento (precaução de contato)
devidamente identificado com
placas em local visível para que haja
sinalização efetiva antes do primeiro contato desprotegido entre
profissional e paciente. A higienização das mãos deve ocorrer antes do
profissional vestir o avental e calçar
as luvas para prestar cuidado ao
paciente isolado e após o fim do
cuidado, ao retirar avental e
luvas. Além da tradicional
lavagem com água e sabão, o
uso do álcool se mostrou
efetivo para a prevenção de
transmissão cruzada em vários
estudos científicos, pois o
álcool possui boa atividade
antimicrobiana, dispensa pia e
reduz o tempo utilizado para
esta atividade.
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