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Realidade Brasileira

 Estima-se que, no Brasil, a taxa de infecções 

hospitalares atinja 14% das internações. 



O que queremos? 

 Reduzir infeções

 Salvar vidas

 Diminuir custos

 Diminuir morbidade



Como queremos

 Práticas baseada em evidências

 Baixo custo



A importância do trabalho da 

CCIH

 O trabalho da ccih também é estimular o crescimento, 

aprendizagem e desenvolvimento pessoal

 Nossas ações podem ser transformadoras para o paciente e 

para a cultura da instituição.

 O trabalho da CCIH depende do trabalho do outro.

 Precisamos convencer o profissional de que aquilo que 

orientamos é melhor para o paciente



Como estamos preparando as 

equipes para gerenciar as infecção 

hospitalares?



Responsabilidade sobre os 

resultados de infecção

 Os dados de infecção são uma ferramenta para 

melhorar o cuidado.

 Não somos donos dos dados.Os resultados são do 

setor.

 O quanto estamos envolvidos com aquele setor 

para dar apoio às equipes e para sermos 

apoiados?



Como estamos nos 

comunicando com as 

pessoas?



Como estamos nos 

comunicando com as 

pessoas?

Um dos grandes problemas das empresas é a 

comunicação. “Ninguém se comunica com 

ninguém”.

Bohm, D. Diálogo - comunicação e rede de convivência. In:Comunicação: variável crítica na comunicação sistêmica. Cap.20, 2005



Importância da comunicação

A comunicação está para a organização assim como a 
corrente sanguínea está para o corpo humano. Quando esta 

está impedida de fluir normalmente, a morte é o destino final

Bohm, D. Diálogo - comunicação e rede de convivência. In:Comunicação: variável crítica na comunicação sistêmica. Cap.20, 2005



Formas de comunicação

Bohm, D. Diálogo - comunicação e rede de convivência. In:Comunicação: variável crítica na comunicação sistêmica. Cap.20, 2005



Comunicação é percepção

Bohm, D. Diálogo - comunicação e rede de convivência. In:Comunicação: variável crítica na comunicação sistêmica. Cap.20, 2005



Comunicação é percepção

 Devemos nos comunicar com as pessoas em 

termos de suas próprias experiências.

 Somente podemos nos comunicar se usarmos a 

linguagem do receptor.

 Termos utilizados devem estar apoiados nas 

vivências deles.

 É preciso que faça sentido vivencial para ao 

receptor

 A maneira como nos comunicamos deve ser 

sempre com respeito e gentileza

Bohm, D. Diálogo - comunicação e rede de convivência. In:Comunicação: variável crítica na comunicação sistêmica. Cap.20, 2005



O apoio institucional

 Recursos

 Apoio hierárquico



O apoio dos líderes

 Estimular suas equipes

 Manutenção das medidas de prevenção



Líderes eficazes

 As idéias do líder também precisam ser assimiladas 

pela equipe. 

 Ao invés de dizer aos subordinados o que devem 

fazer, é melhor explicar o que a CCIH quer que seja 

feito, deixando espaço para sugestões dos 

funcionários, até que se chegue ao resultado final. 

 Dessa forma, o trabalho será produto de toda a 

equipe, dando ao colaborador a sensação de ter 

contribuído para os avanços das ações em saúde.

 Invista nos líderes positivos

9 dicas para manter a equipe motivada. http://saudebusiness.com/noticias/9-dicas-para-manter-a-equipe-motivada/



Pare de fazer sempre a 

mesma coisa, do mesmo jeito. 

 Conheça a equipe que você está trabalhando e 

conheça o processo de trabalho deles.

 O que funciona para uma equipe, não funciona 

para outra. As pessoas escolhem as áreas por 

afinidades  e características próprias.

 Seja criativo! Aproveite este congresso para ver 

outras formas de fazer a mesma coisa.

 Troque ideias, peça a um colega para elaborar 

uma aula que você sempre deu. Você pode se 

surpreender!



Pare de fazer sempre a 

mesma coisa, do mesmo jeito. 

 Não dê às pessoas a forma de melhorar o 

indicador. 

 Não dê a resposta

 Pergunte:  Como pode ser feitos fazer?

 Estimule a tomada de decisão

 Encoraje a inovação

 Dê autonomia e responsabilidade para a equipe



Importante lembrar!

 Não espere resultados imediatos

 Se obtiver resultados imediatos, não espere 

resultados duradouros.

 Se a equipe não pode fazer 100%, aceite 50%, 

todos nós temos o nosso tempo.

 Feedback positivo: invista em dar elogios. 

 Avalie as ações, em parceria com a equipe, para 

intervir quando for necessário.



Recompense as equipes

 Brindes

 Reconhecimento institucional

 Recompensa financeira



Constipados Institucionais



“constipados institucionais”

 Não gaste todas as suas energias com uma equipe 

que não produz bons resultados. 

 Dê um tempo a você mesmo. 

 Mas não desista deles.



Experiências CCIH/ 

HCPA



Unidade oncopediatria
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Principais ações:

 Capacitação

 Observação das medidas de cuidados com 

cateter

 Feedback para as equipes médicas e de 

enfermagem



Unidade Clínica
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Enfermeiros Técnicos de Enfermagem



Principais ações

 Reunião com os enfermeiros líderes

 Pequenas reuniões na passagem de plantão

 Feedback quinzenal/mensal

 Observação com intervenção



UAA 3º andar
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Ações

 Reunião de indicadores – incluindo higiene de 

mãos, envolvendo as chefias das áreas

 Envolvimento direto do chefe médico

 Cultura de “time de qualidade”



Ação de reconhecimento







Obrigado!


