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Implementação de um 
algoritmo para reduzir uso 
inapropriado de teste para   
C. difficile e reduzir eventos 
de infecção por C. difficile



Objetivo

• Utilizar a análise de causa raiz para avaliar as práticas atuais e 
implementar as melhores práticas.

• Identifique três métodos que foram implementados para reduzir os 
eventos de IRAS por C. difficile;

• Listar pelo menos dois métodos educacionais que foram 
implementados para reduzir os eventos IRAS por C. difficile.



Instituição

• Hospital de cuidados agudos 

• Leitos: 446

• Leitos de UTI: 24

• Anualmente:

- altas: 13681

- Funcionários: 2135

- Médicos 674

- Residentes: 168





Metodologia

• Revisão dos dados do NHSN

• Revisão de literatura para práticas baseadas em evidência

• Revisão das políticas vigentes

• Realizar uma MINI análise de causa raiz.





Resultados da Análise de Causa Raíz

• Atraso na solicitação de pedidos e processamento das amostras

• Testes inapropriados

• Deficiência no conhecimento técnico

• ausência de registro/documentação preciso



Intervenções

• Desenvolvimento de algoritmo/fluxograma

• Educação de médicos e enfermeiros

• Revisão prospectiva dos pedido pendentes

• Colaboração do laboratório



Fluxograma 
para 

Enfermeiras



Fluxograma para Enfermeiras



Fluxograma para 
Médicos



Fluxograma para Médicos



Alerta para os médicos



Educação

• Equipe de enfermagem

• Visitas multidisciplinares (rounds)

• Educação continuada para equipe de 
enfermagem (capacitações mensais)

• Educação à distância

• Fluxograma para enfermeiros e 
médicos

• SBAR

• Liderança compartilhada



Revisão Prospectiva dos Exames Pendentes

• Revisão de prontuário;

• Seguimento do fluxograma;

• Discutir caso com médico assistente e rever situação clínica do 
paciente com objetivo de cancelar teste para C. difficile.



Revisão Prospectiva dos Exames Pendentes pelo 
enfermeiro/médico do SCIH
Agosto 2017 – Março 2018



Colaboração do Laboratório

Recebimento de fezes 
formadas. Amostra não 
aceitável para teste de 

PCR para C. difficile .



Resultados

SIR: Índice Padronizado de Infecção:    Nº observado de infecção

Nº esperado de infecção*

*Número esperado com base nos dados do NHSN

SIR > 1 - aumento do número de IRAS maior do que o esperado 

SIR = 1 - não houve diferença entre o observado e o esperado

SIR < 1 - favorável



Como estamos hoje?



TAP : Target – Assess - Prevent
Etapa Ação

Focar Identificar e focar nas unidades com CAD elevado.

Avaliar Avaliar as lacunas do controle de infecção nas áreas identificadas

Prevenir
Implementar estratégias de prevenção direcionadas às áreas de melhorias 
para atingir as metas de redução de infecção

CAD: diferença atribuível acumulada
• Número de infecções que devem ser evitadas para alcançar uma meta 

de redução de IRAS.

• CAD > 0 = mais infecção que o esperado

• CAD < 0 = menos infecção que o esperado



TAP: Foco/





Próximo passo: Teste pendente há 24h será 
descontinuado automaticamente



Elementos chave para o sucesso

• Simplifique o processo;

• Educação

• Adesão a melhores práticas;

• Colaboração interdisciplinar

• Ferramenta Análise de causa raiz

• Feedback em tempo real



Você sabe que suas intervenções  
funcionaram e a cultura mudou quando... 

“O paciente não teve mais nenhum episódio de diarreia nas últimas 

24h. Foi solicitado isolamento de contato e teste para C. difficile, 

entretanto sem a continuidade da diarreia é pouco provável que seja C. 

difficile ou outro processo infeccioso. Portanto, vou suspender o 

isolamento e cancelar o pedido de exame”.







http://www.knowyourpoo.com/




