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ITU- AC : Prevenção

Resultados adversos 
evitáveis que 
aumentam a 
morbidade, 

mortalidade e 
custos hospitalares.

Prevalência na 
terapia intensiva.

Implementação de 
estratégias e 

métodos de controle 
específicos reduzem  
significativamente 
as taxas de CAUTI

Estimativa de que 
65% a 70% das 
BSIS e CAUTIS 

sejam evitáveis.

Hospitais 
enfrentam 

crescentes pressões 
financeiras para 
evitar os eventos 

adquiridos (política 
de não pagamento 

das condições 
adquiridas).
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ITU- AC  : Estratégias de Intervenção

Envolver enfermeiros (esforço significativo de melhoria através do 
envolvimento ativo no programa de prevenção).

Avaliar as práticas e discutir o problema é tão importante quanto as medidas 
de intervenção.

UTIs precisam de motivação e ajuda para prevenção das IRAS relacionadas a 
dispositivos.

Intervenção



ITU-AC: Prevenção

Educação sistemática e abrangente de todos os
profissionais de saúde e o desenvolvimento e a prática de
protocolos de remoção do cateter podem contribuir para a
prevenção da CAUTI (J Clin Nurs; 2018)

Campanhas de prevenção da CAUTI podem levar a taxas
mais baixas e mudar a perspectiva dos profissionais de
saúde.(Am J Infect Control, 2016 Jan)

O conhecimento pelos profissionais sobre as diretrizes de
prevenção, não asseguram sua aplicação em cenários
clínicos e na rotina prática fica aquem dos objetivos.
(Infection Control Hosp Epidemiol; 2015 Nov)





Educar os enfermeiros sobre a prevenção de infecções
do trato urinário associadas ao cateter em pacientes
submetidos à cirurgia de fratura de quadril diminuiu
significativamente a taxa de infecções do trato
urinário associadas ao cateter e a duração do
cateterismo.

Educação sistemática e abrangente de todos os
profissionais de saúde e o desenvolvimento e a prática
de protocolos de remoção do cateter podem contribuir
para a prevenção da CAUTI.

ITU-AC: Prevenção





ITU-AC: Prevenção

1 Feedback para unidades 

específicas e reavaliar 

estratégias em andamento. 

4 Revisão dos processos quando houver 

novas evidências

2 Gerenciamento dos “dificultadores”  

organizacionais.

3 Todas as partes interessadas 

no processo devem ser 

incluídas, a fim de obter a 

cooperação de todos.

5 Definição de objetivos –

específico e mensurável; 

definição da população 

específica de pacientes que 

serão afetados.

6 Ferramentas informatizadas a fim de 

diminuir o esforço e recursos 

necessários para monitorar o uso do 

cateter.

7 Estudo de cinco hospitais em países 

baixos empregaram uma intervenção 

multimodal incluindo lembretes.





• Investigação prospectiva, cega, randomizada (pacientes em uso de 
SVD por 3 dias).

• Resultados: cateteres de prata são seguros, reduzem 
significativamente a taxa de CAUTI  após 3 dias de uso.

• OUTRO ESTUDO: Cateter impregnado com prata e hidrogel (redução 
de 31% na incidência de CAUTI no grupo revestido de prata). Efeito 
protetor  foi mais pronunciado em usuários de longo prazo e pacientes 
do sexo feminino. 

(Hong Kong Med J;2017 Jun)

ITU-AC: Prevenção

Eficácia de cateteres de prata na UTI do
Hospital King Fahad, na Arábia Saudita:



BUNDLES: MARCADORES 
CRÍTICOS DE ADESÃO

• Indicação apropriada para utilização do cateter.

• Prática de higienização das mãos na inserção e
manipulação do cateter ou bolsa.

• Técnica asséptica na passagem do cateter vesical de
demora (check list).

• Adequaç ̧ão na manutenç̧ão do cateter vesical de

demora.

• Revisão diária da indicaç ̧ão do cateter vesical de

demora (remover quando nao for necessário).



• Critérios de observação bem definido.

• Tempo de observação bem estabelecido.

• Variação dos horários de observação.

• Numero de observações significativas.

• Formulário de observação.

• Analise dos dados.

ITU-AC: Prevenção (Bundles)

Metodologia de aplicação dos 
bundles na terapia intensiva:



ITU-AC:  Prevenção (Bundles)

Bundles ITU - SVD



Bundles ITU - SVD

ITU-AC: Prevenção (Bundles)



Adesão ao Bundle: Diurno x Noturno

ITU-AC:  Prevenção (Bundles)



Adesão 100% ao Bundle:
Análise comparativa das UTIs | Fevereiro a outubro de 2019
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Adesão 100% ao Bundle:
Performance das UTIs | Fevereiro a outubro de 2019



ITU-AC:  Prevenção (Bundles)



CONTATO: jussara.pessoa@hospitallifecenter.com.br
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