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Comissão Municipal de  

Controle de Infecção 

 Formada por membros representantes dos SCIH dos 
hospitais do município. 

 

Grupo técnico nomeado em Portaria no Diário Oficial. 

 

 Reuniões mensais. 

 

 Ações para prevenção e controle de infecção 
hospitalar. 

 



Campanha Limpeza e Desinfecção 

das Áreas Próximas ao Paciente 

Objetivo: realizar ações de prevenção e controle para a 

redução das infecções relacionadas à assistência à saúde 

(IRAS) nos hospitais do município de Porto Alegre. 

 

 Elaboração de material técnico/informativo para a equipe 

de enfermagem. 

 

 Semana de lançamento da campanha em todos os 

hospitais do município. 
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O Papel do Ambiente na Transmissão de 

Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde 

 Evidências científicas que as superfícies contaminadas desempenham 
um importante papel na transmissão de microrganismos de 
importância epidemiológica. 

 

 Superfícies e equipamentos podem servir de reservatório secundário e 
acarretar contaminação cruzada secundária, por meio das mãos dos 
proofissionais e de instrumetos ou produtos contaminados. 

 

 Aparecimento contínuo de mecanismos de resistência microbiana. 

 

 Formas de melhorar todo o processo de limpeza e desinfecção  para 
diminuir a propagação de infecções no contexto dos cuidados de 
saúde. 

 

 



 Evidências de que as superfícies contaminadas contribuem para a 

transmissão de patógenos hospitalares. 

 

 Melhorias dos processos de limpeza e desinfecção dependem de 

estratégias de educativas, uso e emprego correto dos saneantes, 
utilização de ferramentas de apoio para validação dos processos. 

 

 



Sobrevivência de patógenos hospitalares em 

superfícies hospitalares secas 



 O artigo refere que muitas intervervenções relatadas na literatura 
focam na melhoria da limpeza terminal dos quartos de isolamento. 

 É aconselhável intervenções mais abrangentes que incluem também: 

 

 A desinfecção diária das superfícies de alto toque; 

 

 A desinfecção de equipamentos portáteis; 

 

 A melhoria da limpeza e desinfecção dos quartos que não são 
isolamento. 



Limpeza e Desinfecção 



Competências da equipe de enfermagem 

 Limpeza e desinfecção das superfícies e equipamentos que 

estão relacionados à assistência ao paciente – processo seguro! 

 

Superfícies:  

 Mesas e bancadas auxiliares 

 Grades da cama 

 

Equipamentos: 

 Bombas de infusão 

 Respiradores mecânicos 

 Monitores multiparâmetros 

 

 





Protocolo Institucional 

 Estabelecer Protocolos (documento ou normativa que estabelece 

instruções ao procedimentos) compila condutas, ações e técnicas. 

 

Frequência – a cada 6h 

 * Em situações de surto a frequência  

   deve ser aumentada 

 

Registro da atividade 

 

  Elaboração/aprovação do  

Serviço de Controle de Infecção 



Produtos saneantes  

 Padronização de saneantes a serem utilizados 

 

 Avaliação do SCIH  

 

 Diluição recomendada 

 

 Garantia de qualidade que atenda aos requisitos exigidos 

pela legislação vigente 

 

 Registro na Anvisa  e no caso de produtos com ação 

antimicrobiana, laudos dos testes e laudo técnico do produto 

 

 

 



Técnica 

 Emprego de técnica correta 

 

 Treinamento periódico da equipe 

 

 

 

 



Ações nos hospitais 

 Hospital de Pronto Socorro - 21/06 às 14h - blitz nas unidades 
divulgando a campanha e realizando testes de higiene do 
ambiente. 

 Hospital Divina Providência - 21/06 às 14h – ações na UTI adulto.  

 Hospital Independência - 21/06 das 10 às 16h - ações com 
entrega de materiais de apoio e de brindes. 

 Hospital Cristo Redentor – 22/06 às 9h e às 16h. 

 Santa Casa - 23/06 das 11h às 14:30 na área central - tendas, 
quiz. 

 Hospital São Lucas PUCRS - 23/06 das 08 às 9h30 e das 15h30 às 
17h - coffee e oficinas no saguão do 2º andar próximo ao 
anfiteatro. 

 

 


