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Realidade dos Hospitais 



Obras 
Reformas
Ampliações 
Expansões



Queda das torres em  

de 11 Setembro de 2001

Situações inesperadas 



Duvida do que é um hospital 

Promover saúde Canteiro de Obra 



Risco envolvidos nessa situação  

 Transmissão área de patógenos infecciosos por meio de poeira;

 Risco para pacientes com doenças hematológicas –

imunossuprimidos;

Transtorno  para pacientes, visitantes e acompanhantes;

Barulho e cheiro;

Limpeza da instituição;



 Revisão sistemática : taxas de mortalidade de pacientes infectados, distribuição de

Aspergillus spp, concentrações de esporos de aspergilus em amostras de ar e fontes de

surtos.

 356 pacientes: trato respiratório inferior como local primário de infecção por

aspergilose.

 Espécies mais identificadas: Aspergillus fumigatus (154) e Aspergillus flavus (101).

 Doenças malignas hematológicas foram as doenças predominantes (299 indivíduos).

 Construção ou demolição foi frequentemente (49,1%) considerado como provável ou

possível fonte do surto.

 Mesmo as concentrações de Aspergillus spp. abaixo de 1 UFC/m3 foram suficientes para

causar infecção em pacientes de alto risco.



Objetivo : Jan 2009 monitorar a carga de partículas e esporos fúngicos em um ambiente de
reforma

 Instaladas paredes protetoras contra poeira isolando a área

 A pressão negativa foi mantida nos quartos afetados durante a atividade de construção.

 O ar de exaustão foi filtrado com HEPA.

Resultado:

 Resultados são inconsistentes.



Conclusão:

 Estabelecer uma equipe multidisciplinar;

 Realizar a avaliação de risco e determinar as medidas de proteção antes de

iniciar a construção, reforma ou manutenção;

 Identificar os pacientes com risco aumentado e transferidos para outras áreas ;

 O efeito protetor do tratamento do ar por um filtro HEPA tem sido demonstrado;

 Controlar os gradientes de pressão de ar áreas ventiladas artificialmente.

 Controvérsias: medir a concentração de fungos durante a construção, obras ou

reformas;



 Set/93 a Dez/93: construção  e reforma de um hospital – casos esporádicos com 

aspergilose.

 Surtos: pacientes com leucemia aguda em uma enfermaria com ventilação natural. 

 Jan/94 : 6/12 (50%) pacientes com leucemia aguda - aspergilose invasiva.

 Início da reforma ;

 Amostras de ar com quantidades muito elevadas de esporos de Aspergillus -15 UFC/m3 

nas alas comparadas a 0,2-3 UFC/m3 na literatura. 

 Após esse período, inaugurada o serviço  de transplante de medula óssea com um 

sistema de filtragem de ar (HEPA)



Conclusão:

 3 anos seguintes:

- nenhum caso de aspergilose no TMO,

- 29% dos pacientes com leucemia aguda alojados em uma outra unidade devido

à escassez de leitos na nova instalação, ainda contraiu aspergilose pulmonar invasiva.

 Manter os pacientes em uma enfermaria especial com filtração de ar através de um

sistema HEPA eliminou a aspergilose pulmonar invasiva completamente.



O objetivo deste artigo de revisão foi:

1) examinar os surtos fúngicos relacionados à construção,

reforma e/ou demolição do hospital nas últimas 4 décadas; E

2) de medidas de prevenção e controle de infecções com base

em experiências anteriores, evidências e diretrizes.



Tendência de surtos de fungos e infecções associadas à construção, reforma e demolição

 Construção 

 Reforma 

 Demolição 

 Escavação



 Amostragem do ar demonstra:

- o comportamento da ventilação, manutenção e limpeza do sistema de ar;

- não são recomendados coletas rotineiras (falta de métodos padronizados

para comparação)

 Relação direta entre a concentração de esporos de fungos e infecções fungicas

durante construções e obras, independente da quantidade de UFC. (1 a 659

UFC/m3 )

 infecções fúngicas esporos de fungos mesmo momento da reforma e de

construção



Medidas de Controle 



CONCLUSÕES

 Queda  no número de artigos: adequação das diretrizes e políticas sobre prevenção 

e controle de infecções durante construções/obras

 Surtos fúngicos: acontecendo entre pacientes com neoplasias hematológicas e 

aqueles que são imunocomprometidos. 

 Mais investigação sobre as questões não resolvidas : na amostragem do ar e na 

tipagem molecular para investigação de fontes e medidas de controlo específicas. 

 Implementar adequadamente medidas de avaliação e mitigação de riscos e 

prevenir focos de infecções fúngicas .



Qualquer Construção, reforma ou 
serviço de manutenção  que possa 

gerar pó ou poeira

Deve ser planejamento 
antes do seu inicio

Diminuir os problemas 
para os pacientes 

Segurança dos 
pacientes

Da Teoria á Pratica 
Como fazer!!





 Medidas de controle de infecções para construções internas e projetos de 

reparo, apresentada a seguir:

Medida de controle de infecção Passos para a implementação
Preparação para o projeto. 1. Utilizar uma abordagem de equipe multidisciplinar para

incorporar o controle de infecção ao projeto.
2. Realizar uma avaliação de risco e uma visita ao local com os
gerentes e a equipe do projeto.

Educação da equipe e operários 
da construção.

1. Educar a equipe e os operários da construção sobre a
importância da adesão às medidas de controle de infecção
durante o projeto.
2. Fornecer materiais educativos na linguagem dos operários.
3. Incluir uma cláusula no contrato de construção exigindo que
os operários e empreiteiras participem do treinamento de
controle de infecções.

Utilizar cartazes de perigo e 
atenção.

1. Colocar cartazes para identificar as áreas de construção e
potenciais perigos.
2. Sinalizar as redondezas, pedindo que pedestres evitem a área
de trabalho.



Medida de controle de 
infecção

Passos para a implementação

Realocar os pacientes de alto 
risco de acordo

1. Identificar pacientes-alvo para realocação com base na
avaliação de risco.
2. Organizar a transferência com antecedência para evitar
atrasos.
3. Fazer com que pacientes sob risco usem equipamento de
proteção respiratória (ex.: uma máscara de alta eficiência)
quando deixarem os quartos para isolamento reverso.

Estabelecer padrões 
alternativos de trânsito para 
funcionários, pacientes, 
visitantes e operários.

1. Determinar caminhos alternativos a partir da avaliação de
risco.
2. Designar áreas (ex.: hall de entrada, elevadores e
entradas/saídas) para uso dos operários.
3. Não transportar pacientes no mesmo elevador que vão
materiais de construção ou fragmentos.

Erguer barreiras de detenção 
apropriadas.

1. Usar unidades de plástico pré-fabricadas ou coberturas de
plástico para projetos de curto prazo que gerarão mínima
poeira.
2. Usar barreiras duráveis rígidas para projetos de longo
prazo em andamento.



Medida de controle de 
infecção

Passos para a implementação

Estabelecer ventilação 
adequada.

1. Fechar aberturas de ar de retorno na área de construção, se possível,
e fazer vedação ao redor das grelhas.
2. Expelir ar e poeira para fora, se possível.
3. Se o ar recirculado da área de construção foi inevitável, usar um pré-
filtro e um filtro HEPA antes que o ar retorne ao sistema de ar
condicionado.
4. Quando estiverem ocorrendo atividades relacionadas à vibração que
possam desalojar poeira no sistema de ventilação ou quando forem
feitas modificações no sistema de dutos que atende às áreas ocupadas,
instalar filtros nas grelhas do ar de insuflamento temporariamente.
5. Definir os diferenciais de pressão para que a área de trabalho isolada
fique sob pressão negativa.
6. Usar dispositivos de monitoramento do fluxo de ar para verificar a
direção do padrão do ar.
7. Monitorar a temperatura, as renovações de ar por hora e os níveis de
umidade (níveis de umidade devem ser <65%).
8. Usar filtros HEPA portáteis de classificação industrial nas áreas
adjacentes e/ou na área de construção para obter uma renovação de ar
adicional.
9. Manter as janelas fechadas, se possível.



Medida de controle de infecção Passos para a implementação
Controlar poeira no ar e nas 
superfícies.

1. Monitorar a área de construção diariamente para verificação da
conformidade com o plano de controle de infecções.
2. Remover vestimentas externas de proteção dos operários antes
de entrarem em áreas limpas.
3. Usar tapetes com superfícies úmidas nas áreas de entrada da
construção; cobrir uma área suficiente a fim de que ambos os pés
tenham contato com o tapete enquanto passam pela entrada.
4. Construir uma antessala, de acordo com a necessidade, onde os
operários possam vestir e remover seus macacões.
5. Limpar a área de construção e todas as áreas utilizadas pelos
operários com um esfregão úmido.
6. Se a área for carpetada, passar aspirador de pó diariamente, com
um aspirador equipado com filtro HEPA.
7. Fornecer serviços essenciais temporários (ex.: banheiros) e
conveniências (ex.: máquinas de venda automática) na área de
construção, como apropriado.
8. Umedecer e secar ferramentas se forem removidas da área de
construção ou deixadas ali.
9. Garantir que as barreiras da construção permaneçam bem
vedadas; utilizar amostra de partículas de acordo com a
necessidade.
10. Garantir que o laboratório clínico esteja livre de contaminação
por poeiras.



Item Recomendação

Local da demolição  Cobrir o local, se possível, para reduzir a contaminação

ambiental.

Equipamento gerador de poeira  Antes de colocar equipamentos geradores de poeira, avaliar a

localização para garantir que a poeira produzida pelo

equipamento não entre no edifício por meio de portas ou janelas

abertas, ou pelas entradas de ar da ventilação.

Entradas de ar adjacente  Vedar as entradas afetadas, se possível, ou movê-las, se o

orçamento permitir.

Sistema de Ar Condicionado  Consultar o engenheiro responsável pelo edifício sobre os

diferenciais de pressão e as opções de recirculação do ar; manter

a pressão do ar do edifício positiva em relação ao ar externo.

Filtros  Garantir que os filtros estejam adequadamente instalados; trocar

filtros velhos frequentemente para evitar a formação de

camadas de poeira nos filtros de alta eficiência.



Item Recomendação

Janelas  Vedar e calafetar para evitar a entrada de esporos fúngicos
transmitidos pelo ar.

Portas  Manter fechadas tanto quanto possível; não deixe a porta aberta

escorada por qualquer objeto que a impeça de ser fechada e

calafetar portas não utilizadas (ex.: aquelas que não foram

designadas como saídas de emergência); utilizar tapetes com

superfícies úmidas do lado de fora das entradas.

Telhados  Fechar temporariamente, durante a demolição/construção ativa;

essas áreas de telhados que são normalmente abertas ao público

(ex.: átrio dos telhados).

Geração de poeira  Fornecer métodos (ex.: cobrir a área com água) para minimizar a

poeira.

Pacientes imunocomprometidos  Usar proteção nos locais de passagem da demolição/construção;

evitar áreas externas próximas ao local; evitar rooftops.

Tráfego de pedestres  Fechar as entradas para minimizar a intrusão de poeira.

Educação e conscientização  Estimular a divulgação de incidentes perigosos ou não seguros
associados à construção.



Recomendações :

 Avaliação de risco antes de iniciar demolição, construção ou de reforma :  

identificar exposições de pacientes susceptíveis e determinar as medidas de 

contenção; - áreas adjacentes;

 Equipe multidisciplinar: coordenar as etapas das atividades de construção (início 

do projeto, Implementação, andamento final e conclusão);

 Planos de ação para não conformidades (durante a obra) devem ser elaborados 

com antecedência;

 Padrões de fluxo de ar e diferenciais de pressão ajudam a minimizar dispersão 

de poeiras;



 Transferir pacientes (imunocomprometidos) para outra áreas  pacientes –

analisar a  filtragem do ar – uso de máscara N95 em caso de surtos , porem 

rotineiramente;

 Implementar limpeza diária e terminais e remoção de detritos após a 

conclusão; 

 Não realizar construções, obras com pacientes dentro da área.

 Estabelecer e manter a vigilância de doenças transmitidas pelo ar 

(aspergilose) durante a construção, reforma, demolição;

 Usar amostragem de partículas no ar como uma ferramenta para avaliar a 

integridade da barreira. 



 Auditoria de adesão as medidas de controle durante a construção e fornecer 

feedback imediato sobre falhas no controle; 

 Capacitação dos trabalhadores explicando as consequências catastróficas da 

saída de poeira durante o serviço;

 Materiais educativos visuais e impressos devem ser fornecidos na língua falada 

pelos trabalhadores;

 Informes e comunicados para funcionários, pacientes e visitantes sobre a obra;

 Incluir nos contratos as normas específicas de prevenção nos contratos e 

punições cabíveis;

 Estratégias para a demolição externa e construção como uma política 

permanente – ação rápida em situações de emergência



Como colocar em prática essa 
recomendações 

 Criar ou adaptar mapa/matriz de risco ou uma lista de verificação que 

auxiliarão o planejamento e acompanhamento da obra ou reforma 

 Objetivo alinhar as medidas de prevenção de infecção ambiental 

prevenindo as infecções transmitidas pelo ar. 

 Devem aplicados em todas as obras, reforma ou manutenção diária 

dentro do hospital 



Planejamento 

Definir o 
escopo da obra 
ou da reforma 

Natureza 
das 

atividades 

Medidas 
preventivas 



Opções de mapa de risco 
1 - Lista de verificação de inspeções do controle de infecções./ Departamento Inspecionado/ Data:/ Inspetores:

Itens de Inspeção Conforme

Não-

conforme

NA ou Não-

observado Comentários

18. O prazo de validade dos itens estéreis foi verificado (p. ex., tubos de

laboratório, fórmulas para bebês, etc.)?

19. Os itens limpos/contaminados estão separados?

20. Os sinais de isolamento estão de acordo com o tipo de isolamento?

21. As precauções para controle de infecções 

permanecem em vigor durante a construção/reforma?

22. A roupa de cama limpa está coberta/protegida para evitar contaminação?

23. Os sacos de roupa de cama contaminada foram colocados em cestos

cobertos?

38. As equipes conseguem localizar as políticas de controle de infecções?

39. As equipes conseguem indicar onde estão os equipamentos de proteção

individual (EPIs) da unidade/do departamento?

40. As equipes conseguem informar as condições de funcionamento dos

monitores das salas de pressão negativa?



2 - C) Monitor de adesão às inspeções de obras do controle de infecções.
Local: _________________ / Autorização : ________/ Campus: ___________________

Normas Atende Não Atende

Tipo de roupa usada pelos empreiteiros ID

Tipo de roupa usada pelos empreiteiros EPI

Barreiras ativas à pressão do ar (Pressão negativa) (Funcionamento dos exaustores)

(Sem excesso de fumaça ou vapores)

Práticas seguras de trabalho, isto é, segurança contra quedas e escadas Avisos de “É

Proibido Fumar”

Capachos limpos

Barreiras adequadas (Plástico, paredes sólidas)

Remoção de Equipamentos usados no tratamento de pacientes

Entrada da construção sem Poeira e Entulhos

Veículos de entulhos cobertos durante o transporte

Elevador exclusivo para transportar operários e materiais de construção

Recolocação de telhas não-utilizadas para acesso ao teto



3 - San Ramon Regional Medical Center – Construções e Reformas: Lista de Verificação do controle de 
infecções.
Projeto: ___________/ Revisto por: __________ Data: _____________ Hora: __________

Sim Não NA

As barreiras de construções temporárias estão protegidas contra poeira?

Os orifícios temporários para penetração em paredes e tetos estão cobertos?

As telhas que foram removidas para facilitar o acesso foram recolocadas no lugar no final do

turno?

As portas permanecem fechadas ou devidamente vedadas?

Os dutos existentes estão cobertos ou vedados?

A área externa da construção foi umedecida para minimizar o efeito do pó?

Os contêineres para remoção de entulho foram cobertos antes de saírem da área da

construção?

A sinalização para limitar e orientar o tráfego na área é adequada?

A área da construção é mantida sempre limpa?

O pó que ultrapassa as barreiras da construção é removido imediatamente?

A limpeza das áreas externas das barreiras da construção é feita com métodos aprovados pelo

coordenador do controle de infecções ou o supervisor de segurança do SRRMC?



4 - UNIVERSITY MEDICAL CENTER - CONSTRUCTION ROUNDS - ANEXO C
Localização do Projeto ou Número do Quarto: _________________________________________
Pessoa de Contato no UMC: _______________________________________________________
Telefone: ___________________________________ Pager: _____________________________
Data: ________________
Informar o Setor de Serviços de Utilidades qualquer problema de não-conformidade: __________
_____________________________________________________________________

SIM NÃO N/A Há algum nível de proteção adequada antes do início da execução do projeto?

As portas permanecem fechadas ou devidamente vedadas?

As separações de paredes ou divisórias temporárias estão devidamente vedadas?

As bordas das barreiras contra pó estão devidamente vedadas?

As janelas estão fechadas?

Os entulhos estão sendo removidos em veículos cobertos?

Os ocupantes de áreas adjacentes foram informados?

Há capachos para saída? Eles foram trocados?

A área foi limpa com esfregão umedecido ou com vácuo?

O tráfego foi desviado? A sinalização está no lugar?

As barreiras permanecem no lugar até a conclusão dos trabalhos e dos serviços de

limpeza?



Modelo utilizado pelo
Hospital Sírio Libanês 



- Bloco E possui uma área de 39.991 m² e será constituído por 16 pavimentos. 

- Bloco F possui uma área de 13.504 m² e será constituído por 11 pavimentos. 

- Bloco G possui uma área de 17.884 m² e será constituído por 7 subsolos e 6 
pavimentos.

Inicio: 2011









Mapa de risco utilizado no Hospital Sírio Libanês 

 1º momento utilizamos em : construção, obras , reformas – Equipe 

Terceirizada 

 2º momento utilizamos no: Serviço de Manutenção – Equipe Própria

Desafio maior !!!!!!!

 Criamos o instrumento para o nosso hospital com o objetivo de 

minimizar o risco durante obras, reformas ou construção;



Criamos uma equipe multidisciplinar para planejamento:

 Engenheiro/Arquiteta do Hospital;

 Engenheiro/Arquiteta da empresa terceirizada;

 Coordenador da área onde acontecerá a obra;

 Responsável pela Obra – Mestre de obras/Lider;

 Responsável pelo Ar Condicionado; 

 Serviço de Higiene;

 CCIH;

Mapa de risco utilizado no Hospital Sírio Libanês 



MAPA DE RISCO

Considerando : 

 Definição do local onde acontecerá a obra;

 Definição da atividade que será realizada na obra;

 Definição da classe e medidas a serem aplicadas.



Mapa de risco – Definição do local da obra 

Grupo 2

Risco médio

 Almoxarifado,

Ecocardiografia,Nutrição,

 Ressonância magnética.

 Reabilitação e fisioterapia.

 Corredores públicos por onde 

circulam pacientes, 

suprimentos e roupas de cama.

Grupo 1

Risco baixo

 Áreas administrativas.

 Áreas sem pacientes.

 Áreas técnicas

Grupo 3

Risco alto

 Pronto Atendimento.

 Laboratório de análises

clínicas e microbiologia.

 UTI

 Hemodiálise, Endoscopia e 

colonoscopia.

 Hospital dia.

 Farmácia.

 Recuperação pós anestésica.

 Unidades de internação

 Banco de cordões e Banco

de sangue.

Grupo 4

Risco muito 

alto

 Área de pacientes imunodeprimidos.

 Cardiologia intervencionista.

 Farmácias da UTI e oncologia.

 Central de material esterilizado.

 Centro de oncologia.

 Centro cirúrgico.

 Radioterapia.



TIPO A  Remoção de placas de forro para inspeção

 Pintura de parede ou forro sem lixamento

 Serviços elétricos

 Instalação de canos.

 Limpeza ou reparos de caixilhos.

 Troca de : luminárias, detectores, mobiliários.

 Instalação de cantoneiras.

Mapa de risco – Definição da atividade 

Tipo B  Furação de paredes, piso e forro.

 Pequenos reparos em parede.

 Fixação de bate-macas, cortinas, quadros, monitores, suporte de 

televisão.

 Pequenos serviços de marcenarias.

 Vedação de juntas.

 Trocas de filtros e grelhas de ar condicionado.



Tipo C  Troca de equipamentos de ar condicionado.

 Execução de marcenaria.

 Instalação de equipamentos eletromédicos de

grande porte ( estativas, tomógrafos, ressonâncias,

acelerador linear, raio x).

Mapa de risco – Definição da atividade

Tipo D Grandes demolições e projetos de construção de

grande porte.

 Atividades de exijam demolições pesadas ou

remoção de sistemas completos de cabos.

 Construções novas



Definição da classe a ser implantada

Identificação do 

Grupo de 

paciente de risco

Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D

Grupo 1 risco 

baixo

I II II III/IV

Grupo 2 risco 

médio

I II III IV

Grupo 3 risco alto I II III/IV IV

Grupo 4 risco 

muito alto

II III/IV III/IV IV



Classe I das medidas de prevenção 
1. Executar trabalhos por métodos que minimizem poeira durante a 
construção.
2. Programar com áreas envolvidas e com a segurança do trabalho.

Classe II das medidas de prevenção 
1. Criar meios para evitar a dispersão da poeira na atmosfera.

2. As superfícies de trabalho devem ser cobertas com névoa de água para controlar a poeira 

durante cortes e perfurações.

3. Vedar com fitas as portas não utilizadas.

4. Vedar e bloquear as passagens de ar.

5. Colocar filtros de pó e panos úmidos na entrada e na saída da área de trabalho.

6. Remover ou isolar o sistema de ar condicionado nas áreas onde estiverem sendo 

executadas as atividades de obra.

7. Programar com as áreas envolvidas e com a segurança do trabalho.



Classe III das medidas de prevenção 
1. Criar meios para evitar a dispersão da poeira na atmosfera.

2. As superfícies de trabalho devem ser cobertas com névoa de água para controlar a 

poeira durante cortes e perfurações.

3. Vedar com fitas as portas não utilizadas e vedar e bloquear as passagens de ar.

4. Colocar panos úmidos na entrada e na saída da área de trabalho.

5. Remover ou isolar o sistema de ar condicionado nas áreas onde estiverem sendo 

executadas as atividades de obra.

6. Usar tapumes usado para isolar outras áreas do local de trabalho antes do inicio da 

obra.

7. Manter o entulho em conteiners antes do transporte.

8. Cobrir os carros de transporte com plástico e pano úmido.

9. Manter a pressão negativa do ar dentro do local de trabalho

10. Utilizar sistema de filtra HEPA quando indicado.

11. Programar com as áreas envolvidas e com a segurança do trabalho.



Classe IV das medidas de prevenção 

1. Construir ante sala e exigir que o pessoal de obra circule por elas para

possibilitar a aspiração do pó com vácuo HEPA antes de deixar o local de

trabalho.

2. Todas as pessoas que entrarem no local da obra devem usar proteção

para sapatos. Essas devem ser trocadas todas as vezes que saírem da área

de trabalho.

3. Não remover barreiras da área até que a obra esteja concluída e

realizados todos os check lists de obra.

4. Programar com as áreas envolvidas e com a segurança do trabalho.



Instruções fixadas na obra 



Certificado de Aprovação da Obra 



Criamos um instrumento para acompanhar/auditar a obra/reforma:

 Pré – obra;

 Durante a obra;

 Pós obra.

Mapa de risco utilizado no Hospital Sírio Libanês 



Instrumento de auditoria antes da obra

Data

Conforme
Não 

Conforme
Não 

Aplica

1.1 - Reunião com a CCIH antes do inicio da obra 

1.2- Definido o fluxo de pacientes

1.3- Definido o fluxo de visitantes e 
acompanhantes

1.4- Definido o fluxo de retirada de entulho

1.4- Definido o fluxo dos elevadores

1.5 - Definido o horário de trabalho

1.6 - Definido o fluxo de entrada/saída dos 
trabalhadores



2.1 - O sistema de ar condicionado da obra esta isolado das demais áreas  

2.2- Tapumes e cortinas de lona estão sendo usados para isolar outras áreas do local de 

trabalho antes do início da obra

2.3 - Há pressão negativa do ar dentro do local de trabalho usando ventiladores dutados 

para fora do ambiente

2.4 - Há vedação adequadamente de todos os orifícios, tubos, conduites e dutos

2.5 - Construído antesalas exigindo que o pessoal circule por elas, sendo necessário o 
pessoal usar aventais ou capas descartáveis que devem ser removidas antes de 

deixar o local de trabalho

2.6 - Todas as pessoas que entrarem no local de trabalho estão com usado proteção para 
sapatos. 

2.7 - Estas proteções devem ser trocadas toda vez que saírem da área de trabalho

2.8 - Os veículos de transporte estão cobertos com plástico e pano úmido

2.9 - O entulho esta mantido em contêineres antes do transporte

2.10 - Mapa de risco fixado na porta 

2.11- Trabalhadores foram treinados sobre o mapa de risco

Instrumento de auditoria durante a obra



3.1 - Não remover as barreiras da área de trabalho até que o serviço seja concluído 

e inspecionado pela CCIH e totalmente higienizado

3.2 - Remover as barreiras com muito cuidado para não espalhar sujeira e entulho 
provenientes da obra

3.3 - Limpar a área de trabalho com aspiradores com filtro HEPA

3.4 - Limpar com esfregão umedecido toda a área de trabalho

3.5 - Remover o isolamento do sistema de HVAC onde o trabalho foi executado

3.6 -Limpeza da área de trabalho 

Instrumento de auditoria pós a obra



ERROS MAIS COMUNS NOS 
SERVIÇOS DENTRO DA 

INSTITUIÇÃO 











ACERTOS DENTRO DA 
INSTITUIÇÃO 













Instruções fixadas dentro da obra







Concluindo

 Parceria com Equipe de Obras e Manutenção 

 Criar um instrumento de avaliação ajustado para seu hospital;

 Criar uma instrumento para auditoria e acompanhar a obra/reforma do início 

ao término com objetivo de monitorar a adesão as medidas preventivas;

 Incluir no Programa de Controle de Infecção Hospitalar (PCI) um procedimento 

que defina as medidas de prevenção com as obras, reformas e reparos diários 

da instituição;

 Realizar vigilância epidemiológica das infecções respiratórias nessa população 

que  pode contribui para nortear se as medidas preventivas aplicadas na obra





Obrigada!
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