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Conflitos de Interesse

• Sou controlador de Infecções (Gestor de 
Riscos Infecciosos)

• Sou Infectologista
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• O que temos a aprender com a ” Gestão de 
Riscos”

• A cultura do Zero
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Certificação

• Desafios do Convívio





POR ONDE PASSAMOS...• 1970

 Benchmarkes/NNISS

conceitos homogênios

validação do controle  (SENIC)

• 1980

 Guidelines

Informática

• 1990

 Epidemiologia hospitalar

 Bactérias multiresistentes

 Novos procedimentos

 Novas técnicas

2OOO 

- Novas ferramentas de informática

- Internet

- Grandes epidemias

-Crise internacional

-Bacterias virtualmente intratáveis(PAN R)



















Vigilância
Passiva
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Ativa
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Vigilância
Epidemiológica

Recursos
Materiais

Recursos
Humanos

Nível de
Complexidade
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Porte da
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Informatização

Fatores determinantes da estratégia de VE



Vigilância Epidemiológica
Definição dos eventos a serem pesquisados

(1) Seleção dos dados necessários p/ caracterização do(s) evento(s)
(2) Identificação das fontes de informações

(3) Coleta contínua de dados --> Estabelecer  normas de periodicidade

Investigações Complementares

Produção de dados Epidemiológicos

Processamento
Análise
Interpretação

.Elaboração de tabelas e gráficos

.Cálculo de Indicadores

.Fixação de padrões para comparação

.Avaliação e comparação c/ padrões estabelecidos

Diagnóstico
Epidemiológica / Sistema de Informação 
/ Programas de Controle

Divulgação
Informes Periódicos / Medidas de Controle

Decisão
Operacional

Decisão
Técnica

Decisão
Política

Ações de Controle Avaliação de Resultados



MULTICENTER STUDY OF 

THE DEFINITIONS OF 

NOSOCOMIAL INFECTIONS

Carlos EF Starling, Silma MC Pinheiro, 

Bráulio RGM Couto,

and Nosocomial Infection Study Group

Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil



Multivariate analysis 

for accuracy  70% with 

CDC definitions

Accuracy >= 70% with CDC

Variable Odds Ratio p-value

Profession = nurse 0.89 0.874

Time working with NI >= 3 years 3.17 0.072

ICP working at a hospital > 250 beds 2.62 0.175

ICP working at a public hospital 1.00 0.518

Logistic regression model



Critério do CDC 2002

60 pacientes

Com critério
21 (35%)

Sem critério
39 (65%)

PNEU 1 = 10 (47.6%

PNEU 2 = 11(52.4%)

Rad (+)
13 (33.3%)

Rad (-)
26 (66.7%)

SG (+) = 8 (61.5%)

SResp (+) =3 (23%)

SG (+) =21 (80.8%)

SResp (+)=20 (76.9%)

Microb (+)=11 (42.3%)

BAL =9
HC=2



Impacto

• Na população estudada, a utilização do 

novo critério  reduziu em 65% a incidência 

de PNEU hospitalar
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Custo-benefício do CIH

• Custo do CIH por anos salvos de vida = 
US$2.000 a US$8.000

• Custo-efetividade da redução de colesterol em 
pessoas acima de 40 anos = US$ 32.500 por 
anos de vida salvos

• Mamografias em mulheres de 50 a 60 anos = 
US$ 130.000 por ano de vida salvos

Fraser UJ, AJIC, 30:77-85, 2002



Infectômetro: identificação “em 

tempo real” de surtos
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Análise comparativa das taxas de 
infecção por cirurgião



PRO-RIC: Projeção do Risco de 
Infecção em Cirurgia



Feedbacking information to surgeons: 
SSI rates overtime and comparison with 

other surgeons





... ONDE ESTAMOS?

• Vigilância

 manual informatizada

 IH  EAI

 Global: - dirigida

- objetivas

- problemas

- componentes

 Ajustes? → sim → Quais??
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A Padrão

DC
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DC
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Tempo

Melhoria

da Qualidade



... ONDE ESTAMOS?

• Investigações

 Descritivas → analíticas

 Microbiológica → molecular

 Lenta → rápida



... ONDE ESTAMOS?

Bandologia !!!

• Infecções Cirúrgicas
 maior abertura dos cirurgiões
 sedimentação de conceitos

(Guidelines CDC)
 novas técnicas e novos equipamentos

(CMI)
 ATB profilático
 início da robótica cirúrgica
 conceito de biofilme

Inteligencia Artificial



... ONDE ESTAMOS?

• Infecções Pulmonares

 conceito?

 critérios diagnósticos?

 tratamento limitado

 prevenção???



... ONDE ESTAMOS?

• Infecções Relacionadas a catéteres

 melhoria de técnicas diagnósticas

 melhoria dos catéteres

 melhoria dos cuidados

 tratamento - sem remoção

 prevenção - ATB

- incorporação de ATB

- Biofilme



... ONDE ESTAMOS?

• Cuidados Gerais

 ambiente

 água

 ar

 ser humano



The Emergence of Carbapenem-hydrolyzing                  β-

Lactamases in Acinetobacter baumannii
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Poirel L, Nordmann P. Clin Microbiol Infect. 2006;12:826-836.



Novas opções terapêuticas??!

USO RACIONAL!!!
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Letalidade das infecções causadas por microorganismos 

multirresistentes: 1994-2010



STARLING, 
CEF
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BIOQUELL implant in the US – side 

room bio-decon

















O que temos a aprender com a GR

Vamos adotar IH/IRAS  =  EAI

Investigação até a Raiz do problema  = 

Protocolo de Londres

A busca insana pelo Risco Zero



Curva endêmica: risco global de 

infecção
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• O risco de 
infecção no 
Hospital 
Vera Cruz 
está em 
torno de 
2%, com 
tendência 
de redução, 
sob 
controle, 
abaixo do 
respectivo 
benchmark 
e dos limites 
endêmicos,. 



Setembro/2018: casos de infecções 

cirúrgicas
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• Houve 
redução no 
número 
mensal de 
casos de 
infecções 
cirúrgicas 
no 
hospital: 
em 2017 
eram cinco 
infecções 
em média 
por mês, 
que passou 
para três 
casos em 
2018. 



Jan-Set/2018: taxas em cirurgias 

limpas
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• Apesar do 
ponto fora 
da curva 
em junho, a 
taxa de 
infecção do 
sítio 
cirúrgico em 
cirurgias 
limpas em 
2018 está 
sob 
controle, 
abaixo dos 
limites em 
endêmicos 
e do 
benchmark. 



Sepses associadas a cateter central 

no CTI
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• Assim como 
em 2017, em 
2018 são 
diagnosticada
s em média 
três casos 
por mês de 
sepses 
associadas a 
cateter no 
CTI.

• O número de 
sepses no 
CTI voltou a 
crescer em 
setembro. 



Taxa de sepses associadas a cateter 

central
• A taxa de 

densidade 
de sepse 
associada a 
cateter 
central no 
CTI, que 
havia 
recuado em 
julho e 
agosto, 
voltou a 
crescer em 
setembro, 
ficando 
acima do 
limite 
endêmico e 
do 
benchmark!54



Setembro/2018: sepse no CTI X 

benchmarks
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• Em Setembro, a taxa de sepse associada a cateter central em

pacientes do CTI ficou acima de todos os benchmarks.
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CASOS DE SEPSES ASSOCIADAS A CATETER 
CENTRAL- CTI

Nome: MCM, 82 anos, Prontuário: 77038

Diagnóstico: Insuficiência respiratória? Asma? FA? PNM?

Diagnóstico secundário: SAOS, Asma

Internação HVC: 06/08 CTI: 10/08

Implantação CVC: 22/08 (subclávia esquerda) Punção: Dr. João Carlos – 1

tentativa (Checklist: Conforme)

Permanência CVC até infecção: 14 dias

Data da infecção: 05/09

Agente etiológico da infecção: Enterococcus faecalis (VRE) em hemocultura e

refluído

Indicação do dispositivo: Instabilidade hemodinâmica

Fatores predisponentes: Tempo de permanência

Evolução: Óbito: 15/09
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CASOS DE SEPSES ASSOCIADAS A CATETER 
CENTRAL - CTI

Nome: ELB, 63 anos, Prontuário: 66356

Diagnóstico: Dispneia súbita, TEP?

Diagnóstico secundário: TEP, DM, HAS, DRC

Internação HVC: 01/09 CTI: 01/09

Implantação CVC: 04/09 - CDL em veia jugular

direita (Checklist: não realizado)

Permanência CVC até infecção: 04 dias

Data da infecção: 08/09

Agente etiológico da infecção: Staphylococus

epidermidis em hemocultura e ponta de cateter

Indicação do dispositivo: Hemodiálise

Fatores predisponentes: Manipulação do cateter

Evolução: Óbito: 11/10

Nome: ELB, 63 anos, Prontuário: 66356

Diagnóstico: Dispneia súbita, TEP

Diagnóstico secundário: TEP, DM, HAS, DRC

Internação HVC: 01/09 CTI: 01/09

Implantação CVC: 12/09 (jugular esquerda)

Punção: 1 tentativa – Dr. Leonardo Greco

(checklist: conforme)

Permanência CVC até infecção: 12 dias

Data da infecção: 24/09

Agente etiológico da infecção: Serratia

marcescens (MR) em hemocultura, refluído e

ponta de cateter

Indicação do dispositivo: Instabilidade

hemodinâmica

Fatores predisponentes: Tempo de permanência

Evolução: Óbito: 11/10
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CASOS DE SEPSES ASSOCIADAS A CATETER 
CENTRAL - CTI

Nome:ICD, 82 anos, Prontuário: 45939

Diagnóstico: Endocardite bacterina mitral; AVCi?

Diagnóstico secundário: FA, troca valvar (04/18) – Retroca valvar (30/08)

Internação HVC: 24/08 CTI: 24/08

Implantação CVC: 07/09 (subclávia esquerda) Punção: 1 tentativa – Dr. Rômulo

(checklist: quebra da barreira de proteção

Permanência CVC até infecção: 06 dias

Data da infecção: 13/09

Agente etiológico da infecção: Klebsiella pneumoniae (MR) em hemoculturas

Indicação do dispositivo: Instabilidade hemodinâmica

Fatores predisponentes: Idosa

Evolução: Óbito: 15/09
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CASOS DE SEPSES ASSOCIADAS A CATETER 
CENTRAL - CTI

Nome:JCMS, 55 anos, Prontuário: 84831

Diagnóstico: Pancreatite aguda biliar

Diagnóstico secundário: DM, HAS, nefrolítiase

Internação HVC: 20/09 CTI: 20/09

Implantação CVC: 21/09 (subclávia esquerda) Punção: 21/09 – Dr. David

(checklist: Não realizado?)

Permanência CVC até infecção: 06 dias

Data da infecção: 28/09

Agente etiológico da infecção: Candida tropicallis em hemoculturas e refluído

do cateter

Indicação do dispositivo: Monitoramento hemodinâmico

Fatores predisponentes: pancreatite, DM

Evolução: Permanece internado (UI)
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Ações SCIH

TIME DE 
CATETER

Equipe 
multidisciplinar 

focada nos cuidados 
diários com o 

Acesso Venoso 
Central



Root cause analysis

Problema ou Evento

inesperado

Sintomas

Causa Proximal

Causa Raiz

Correção

Recorrência do

Problema ou Evento

inesperado

Prevenção



Investigando a raiz do problema

• Definir o evento

– Descrever a ocorrência de forma precisa e 

suscinta 

– Identificar as áreas / setores envolvidos



Investigando a raiz do problema

• Identificação das causas proximais ( causas 

especiais de variação)

Utilização de ferramentas

para análise:

•Fluxogramas

•Diagrama de Causa-Efeito

•Gráfico de Pareto

•FMECA etc



Investigando a raiz do problema

Identificação das causas

subjacentes às causas 

proximais:

•RH

•Informação

•Comunicação

•Ambiente

•Cultura institucional



Desenvolvendo um Plano de Ação 

Planejar as intervenções considerando:

•Quem é o responsável pela ação?

•Quando as ações serão implementadas?

(Cronograma)

•Como será medida a efetividade 

das ações ? (Indicadores)



Palavras de ordem…

“Eliminação das IHs”

“Tolerância ZERO para IH”

“Meta ZERO de IH”

“Search and Destroy Policy”



...ele estava na catedral!!!



Origem do Slogan “tolerância 

Zero”

• Conceito de justiça criminal da polícia 

antidroga americana dos anos 80

• Nenhuma tolerância ao erro = punição

• Cultura do crime castigo
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Mas isto é real e factivel?!

Fruto de autoritarismo?

Científicamente correto?

Trás algum beneficio ao controle de IH??ou 

maleficios???



De onde veio a ideia de eliminar 

as IH?
• Evolução do controle e do conhecimento científico 

das últimas 5 decadas

• Anos 70 SENIC = 30% das IH evitáveis

• Avanços do controle :Cirurgias por video, alcool gel, 
estudos multicentricos, internet e comunicação, 
conhecimento científico da estrutura dos biofilmes.

• Sucesso dos Bundles

• “Sucesso” das Grandes Campanhas Internacionais

WHO-”Clean Care is Safer Care”

MARSA- “Search and Destroy”





Efeitos colaterais do ZERO

• Falsa percepção de que toda IH é fruto de ERRO ou culpa 

de alguem-CULTURA PUNITIVA

• Falsa ideia de que toda  IH é evitavel

• Gerar espectativas irreais na população e administradores 

com demandas inatingiveis sob o controle de IH = 

desmoralização do controle e controladores de IH

• Recusa de pagamento de ”never events” 

• Aumento de processos judiciais com condenação previa 

dos reus        



Meta ZERO é o produto de Tres 

Forças

• Pressões externas sobre o Controle de IH

• Incorporação de medidas de controle com 
evidências questionáveis

• Convergência do Controle de IH e controle 
de qualidade

Edmond,M B. ICHE,January, 2009



N Engl J Med 2011;364:1407-18



Huskins, C. NEJM,2011;324

• Objetivo- avaliar se o conhecimento do status de C/I afetava a 
adoção de PC e interferia na incidencia subsequente de C/I por 
MARSA e VRE

• Método- Estudo observacional em 18 UTIs, randomizadas em 2 
grupos (10 Intervenção, 8 Controles),acompanhadas em 3 
momentos distintos(baseline,implemetação e intervenção)

-Cultura de Vigilancia a admissão,semanal e na alta

-Intervenção- informar colonização e reforçar medidas de PC

-Controle- manter cuidados usuais(sem informar Status de 
colonização



Resultado 

• Não houve diferença na incidência de C/I 

por  MARSA ou VRE entre as unidades 

• O uso de PC foi abaixo do recomendado 

independentemente das pessoas saberem se 

o paciente era C/I por estes 

microorganismos

• BANALIZAÇÃO dos cuidados

Huskins, C.  N Engl J Med 2011;364:1407-18



A Cultura do ZERO…

• É rigida demais 

• Desonesta?!!

• Anti-intelectual

• Implementa a cultura da CULPA no 

controle de IH



Mudança de Estratégia

• Search and Distroy • All we need is love



Princípios do Controle de IH efetivo

• Inteligência

• Lógica

• Recursos adequados(humanos e financeiros)

• Tecnologia

• Intervenções que produzam reduções sustentadas 
das His

• Paciência

• Educação

• Amor…
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ONA no Brasil

• A Organização Nacional de Acreditação 
(ONA) e o Sistema Brasileiro de 
Acreditação (SBA) registraram crescimento 
de 12,3% de organizações certificadas em 
2011. Atualmente, 300 organizações 
possuem certificação vigente, totalizando 
aproximadamente 25.700 leitos, que 
representam quase 10% do total de leitos 
hospitalares clínicos e cirúrgicos do Brasil.



E as nossas finanças…

• Redução progressiva

• Giro de mão de obra dos CIH

• Desvio de função

• A Industria do Credênciamento e a l’ogica 

dos planos de Saúde

• Ganhamos mais um chefe…e dividimos a 

migalha com ele!



E a nossa remuneração…

• Redução progressiva 

• Tercerização

• Exigências crescentes

• Falso compromisso com segurança e 

qualidade(Fake quality)

• Ganhamos mais Chefes e compartilhamos 

migalhas…



... E O FUTURO?

• Pacientes e familiares mais conscientes

• Benchmarks na porta do consultório e do

hospital

• Auditorias internacionais $$$$

• Conhecimento e humanismo



... E O FUTURO?

Do epidemiologista hospitalar:
• Necessidade de novas habilidades

- informática/robótica
- estatística
- administração / economia
- psicologia
- filosofia (as viagens)
- microbiologia
- história

• Expansão do mercado de trabalho



CIH em Pacientes Especiais

• Imunossuprimidos

• Pediatria

• Gestantes

• Idosos

• Portadores de próteses



Medicina do Futuro- 5 Ps

• Preventiva

• Preditiva

• Personalizada

• Parceira

• Proativa





Quanto tempo até 

o paciente ser 

medicado?









...mais um C...
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