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Plano de
Ação
2019
Comissão de Controle de Infecções
Relacionadas à Assistência à Saúde

PLANO DE AÇÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE (CCIRAS) DO HU-UFGD – 2019

Item

O que será feito?
(What?)

Por que será feito?
(Why)

1

Monitorar o
cumprimento do
Plano de Ação

Garantir a realização
das ações conforme
planejadas.

2

Realizar busca ativa
para identificação
de IRAS e controle
de dispositivos
invasivos

Conhecer o perfil das
IRAS nas UTI´s e
promover ações de
intervenção quando
identificados surtos.

3

Realizar busca ativa
de infecções de
sitio cirúrgico (ISC)

Identificar o perfil de
IRAS relacionadas à
procedimento
cirúrgico.

4

Promover
capacitações aos
colaboradores do
HU-UFGD com

Atualizar os
colaboradores sobre
as boas práticas para o
controle de IRAS.

Como será feito?
(How)
Planejamento das ações a
serem desenvolvidas, com
vistas a redução sistemática da
incidência e da gravidade das
IRAS (infecções relacionadas à
assistência à saúde).
Por meio de inspeção visual,
registrada em impresso próprio.
Análise de prontuários, exames
laboratoriais e de imagem.
Evolução diária para posterior
realização do relatório mensal
de IRAS do setor.
Contato telefônico com os
pacientes que realizaram
cirurgia limpa (cesariana e
Derivação Ventrículo-Peritoneal
– DVP) para investigação da
ocorrência ou não de ISC;
Avaliação diária dos pacientes
internados que foram
submetidos aos procedimentos
supracitados.
Promover a atualização dos
colaboradores, com base nos
protocolos de controle de
infecções do SCIRAS, sobre a

Onde será
feito?
(Where?)

Quem fará?
(Who?)

Quando será
feito?
(When?)

Quanto será o
custo
(How much?)

Unidade de
Vigilância em
Saúde

Membros
executores do
SCIRAS

Janeiro a
dezembro de
2019

Sem custo

Unidades de
terapia
intensiva
adulto,
pediátrica e
neonatal

Membros
executores do
SCIRAS

Diariamente

N/A

HU-UFGD

Membros
executores do
SCIRAS

HU-UFGD

Membros
consultores e
executores da
CCIRAS

Janeiro a
dezembro de
2019

Conforme
cronograma

Custo inerente
a chamada
telefônica

N/A

c

assuntos
relacionados às
IRAS

5

Realizar
campanhas
educativas

importância de práticas seguras
na assistência à saúde.

Alertar os
colaboradores sobre a Realização de atividades
importância da adoção informativas alusivas ao
de medidas seguras na controle de IRAS.
prática assistencial.

Realizar visitas
técnicas em todas
as unidades
hospitalares

Monitorar o
cumprimento das
normas internas de
controle de IRAS.

7

Realizar inspeções

Monitorar o
cumprimento das
normas internas de
controle de IRAS.

8

Conhecer o perfil das
Divulgar as taxas de
IRAS nas UTI´s e
IRAS das UTI´s
promover ações de
(adulto, pediátrica
intervenção quando
e neonatal)
identificados surtos.

6

Realização periódica de visitas
técnicas nas Unidades, para
verificação do cumprimento dos
protocolos e da legislação
específica de Controle de IRAS
(estrutura e processo).
Elaboração de relatório com as
inconformidades encontradas e
sugestões de melhorias.
Avaliação do cumprimento dos
itens encontrados no roteiro de
inspeção, visando a qualidade e
segurança das ações de
controle de IRAS, baseado no
risco potencial inerente.
Divulgação das taxas de IRAS
em reunião mensal da comissão
e através do sistema (pasta
setores-unidade de vigilância
em saúde – taxas de infecção
das UTI´s). Alimentação de
planilhas, encaminhamento de
notificações aos órgãos

HU-UFGD

Membros
consultores e
executores da
CCIRAS

Maio► dia
mundial de
higiene das mãos;
Setembro► dia
da Sepse.

Custos
inerentes a
utilização de
materiais de
consumo
(papel, caneta,
impressora)

HU-UFGD

Membros
consultores e
executores da
CCIRAS

Mensalmente,
conforme
cronograma
definido em
comissão

N/A

Unidades
assistenciais e
correlatas

Membros
executores e
consultores do
SCIRAS

Conforme
demanda

N/A

Via sistema e
em reunião da
Comissão

Membros
executores do
SCIRAS

Mensalmente

N/A

c

competentes e elaboração de
indicadores de infecção
hospitalar pré-estabelecidos.

9

Promover a
Investigação/
controle de surtos

Identificar e
interromper a cadeia
de transmissão do
agente relacionado ao
surto.

10

Avaliar
antissépticos e
saneantes

Garantir a qualidade
do produto utilizado
no hospital.

11

Fornecer pareceres
técnicos

Atualizar os
colaboradores sobre
assuntos relacionados
ao controle de IRAS.

12

Atualizar os POP´s
inerentes ao
SCIRAS

Atualizar os
colaboradores sobre
as boas práticas para o
controle de IRAS.

Por meio de monitoramento,
avaliação e detecção do
aumento da incidência de
agentes patogênicos em
determinado local e tempo, e
procedendo a investigação das
possíveis causas, e elaboração
do plano de ação em conjunto
com setores envolvidos e
chefias responsáveis.

Unidades
Assistenciais
da Instituição

Membros
executores do
SCIRAS

Conforme
demanda

N/A

Avaliar se o produto recebido
está em conformidade com o
descritivo e emitir parecer.

HU-UFGD

Farmacêutico
executor do SCIRAS

Por demanda

N/A

HU-UFGD

Membros
executores do
SCIRAS

Por demanda

N/A

HU-UFGD

Membros
executores do
SCIRAS

A cada dois anos

N/A

Através de pesquisa em
legislações vigentes, portarias e
material com base científica
referenciada.
Fornecer parecer técnico
referente ao controle de
infecções relacionadas à
assistência à saúde.
Através de pesquisa sistemática
da legislação pertinente,
portarias e em fontes cientificas
reconhecidas e atualizadas.
Após atualizados, serão

c

apresentados nas reuniões
ordinárias da comissão.
Através do resultado das
culturas solicitadas nas
unidades e disponibilizadas
diariamente pelo laboratório.
Será registrado em planilha
própria e documento entregue
no setor, com assinatura do
enfermeiro, para ser anexado
ao prontuário.
Através dos resultados de
culturas disponibilizados pelo
laboratório, é feita uma
avaliação e elaboração de
gráficos referente a cada microorganismo causador de infecção
hospitalar.

13

Avaliar o perfil de
sensibilidade
microbiana

Conhecer o perfil dos
germes isolados no
hospital.

14

Elaborar o perfil
hospitalares de
sensibilidade aos
antimicrobianos

Atualizar os
colaboradores sobre o
perfil dos germes
isolados em culturas.

15

Proceder a
comunicação de
IRAS e/ou
isolamento de
germes
multirresistentes a
outras instituições
hospitalares

Promover à instituição
de origem o
conhecimento dos
germes isolados para
ações locais de
controle de IRAS.

Notificar e informar à unidade
de origem dos pacientes a
ocorrência de IRAS e/ou
isolamento de germes
multirresistentes em culturas de
pacientes.

16

Realizar controle
de antimicrobianos
de uso restrito

Estimular o
cumprimento dos
protocolos clínicos
institucionais e
prevenir o surgimento

Avaliação da solicitação de
antimicrobianos, fornecendo
orientações para sua utilização,
considerando a pressão
seletiva, custo e tempo de uso.

HU-UFGD

Membros
executores do
SCIRAS

Permanente

N/A

HU-UFGD

Farmacêutico
executor do SCIRAS

Mensal

N/A

HU-UFGD

Membros
executores do
SCIRAS

Permanente

N/A

HU-UFGD

Infectologista e
Farmacêutico
executor

Permanente

N/A

c

multirresistência
associada ao uso de
antimicrobianos.

17

Promover o
contato com os
programas
municipais,
estaduais e
federais para
abastecimento de
medicamentos
relativos à
vigilância em saúde

Garantir o tratamento
dos pacientes
internados no
hospital.

18

Monitorar os
relatórios de
análise da água

Monitorar a qualidade
da água utilizada na
instituição.

19

Participar no
desenvolvimento
de atividades de
ensino e pesquisa

Estimular a realização
de estudos
relacionados ao
controle de IRAS

20

Participar de
atividades de
aperfeiçoamento e
capacitação

Atualizar os
colaboradores sobre
assuntos relacionados
ao controle de IRAS.

Solicitação e entrega para a
farmácia de medicações
pertencentes ao programa de
tratamento de tuberculose,
hanseníase, AIDS e
leishmaniose.

Controle, prevenção,
elaboração de relatório mensal
e alimentação de planilha do
estado.
Através do registro diário dos
dados encontrados, disponíveis
a comunidade acadêmica para
pesquisa, em conformidade
com as normas da instituição.
Atualização científica e melhoria
do processo de trabalho,
visando a implementação de
novas metodologias ao controle
de IRAS

Unidade de
Vigilância em
Saúde

Membros
executores do
SCIRAS

Demanda

N/A

HU-UFGD

Membros
executores do
SCIRAS

Mensalmente

N/A

HU-UFGD

Membros
executores e
consultores do
SCIRAS

Permanente

N/A

HU-UFGD

Membros
executores e
consultores do
SCIRAS

Por demanda

N/A

