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 INTRODUÇÃO

 No Brasil, as IPCS são responsáveis por 40% da taxa de mortalidade nos

serviços hospitalares. Diante essa realidade, 65 a 70% dos casos poderiam ser

prevenidos a partir da adesão às medidas de precaução, como os bundles e a

otimização das práticas de manutenção dos dispositivos.

 Reconhece-se, portanto, a necessidade do Serviço de Controle de Infecção

Hospitalar (SCIH) na gestão eficiente de medidas de controle da IPCS.



 OBJETIVO

 Identificar as ações de prevenção de Infecção Primária da Corrente Sanguínea

(IPCS) na assistência à saúde de um hospital universitário do sudeste mineiro

no período de janeiro a dezembro de 2018.



 METODOLOGIA

 Foram coletados dados de janeiro a dezembro de 2018 através de busca ativa

nos setores de internação da instituição referida. As informações obtidas foram

exportadas e analisadas no programa Microsoft Office Excel, através de

cálculo percentual simples e frequência absoluta e relativa.



Serviço de Controle de Infecção Hospitalar

Monitoramento de Processos Assistenciais - Instrumento de Coleta de Dados

Avaliação da Adesão às Medidas Preventivas de Infecção da Corrente Sanguínea

UNIDADE:

Data: _____/ ____/ _____ Assinatura: _______________ Amostra: __________ Taxa: ________

Nº Registro
Paciente

O cateter periférico está 
identificado para controle 
do tempo de troca (96h)?

O equipo está 
identificado para 

controle do tempo de 
troca (96h)?

Remoção de qualquer 
cateter assim que não 

for essencial para o 
tratamento?

O cateter periférico 
está fixado com 

cobertura estéril? 

O curativo do CVC 
está identificado para 
controle do tempo de 

troca (48h: 
convencional/ 7 dias: 

película 
transparente)?

O sítio de inserção do 
CVC/CVP apresenta sinais 

de infecção? (observar 
quando CVC estiver 

coberto com película 
transparente)

Conclusão

C NC C NC C NC C NC C NC C NC C NC



RESULTADOS
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CTI Pediatria Cirurgia de
Mulheres
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Medula Óssea

Porcentagem de adesão às medidas de prevenção de 
Infecção Primária da Corrente Sanguínea (IPCS) 



 RESULTADOS

 Dentre os dados coletados, constatou-se que em relação as medidas preventivas

de IPCS por unidade de internação as porcentagens médias foram acima da meta

(≥70%) em todos os setores estudados,

 Obteve-se maior a adesão dos setores supracitados no mês de junho (100%) e

menor em janeiro (30,1%), dos quais, na pediatria a avaliação não ocorreu

somente em abril.



 DISCUSSÃO

 Os resultados acima da meta mostram um panorama

satisfatório para o SCIH.

 Foram identificados dois principais motivos para a não

conformidade nas ações de precaução, sendo o mais

frequente a fixação com fita não estéril e a cobertura do sítio

de inserção do cateter.

 As medidas de prevenção de Infecção Primária de Corrente

Sanguínea (IPCS) relacionadas à assistência à saúde

contribuem para a minimização da continuidade da cadeia de

transmissão, tempo de internação, custos hospitalares e

favorece para a segurança do paciente.



 CONCLUSÃO

 Obteve-se então a prevalência de um índice satisfatório na média de adesão às

medidas de prevenção a IPCS, o que evidencia o crescente fortalecimento nas

ações de prevenção de acordo com os protocolos vigentes e recomendações da

ANVISA. Nesse sentido o SCIH do hospital em questão apresentou um

monitoramento eficiente e eficaz dos processos.

 A manutenção das taxas acima da meta refere-se a uma articulação dinâmica

de todos os componentes envolvidos na atenção à saúde com monitoramento

eficiente do SCIH.
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