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Introdução 
• 2009 OMS – Componentes essenciais

• Epidemias, pandemias, resistência bacteriana

• Prioridade na agenda 

• Novo olhar - OMS 

• Controle de Infecção x Saúde Pública

• Novos guidelines: prevenção de ameaças atuais e 
futuras  

Apoiar os  países: desenvolvimento de protocolos nacionais, planos de 
ação contra RM, fortalecimento das abordagens 

(OMS, 2016)



Objetivos 

• Fornecer recomendações baseadas em evidências e no consenso
de especialistas sobre os componentes essenciais para programas
de controle de IRAS que devem ser implementados em nível
nacional e local

• Prevenir IRAS e combater a RM por meio de boas práticas de PCI

• Apoiar países e instituições de saúde a desenvolver ou fortalecer
programas e estratégias de PCI através da orientação baseada em
evidências

(OMS, 2016)
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Slide: Profa. Benedetta Allegranzi - OMS 



PCI – Capacidade de Construção 

APOIAR

ENCORAJAR

FORNECER EVIDÊNCIAS 

Programas efetivos para controle das IRAS e RAM

PARTILHA E COOPERAÇÃO ENTRE PAÍSES 

Integrar o PCI dentro dos esforços da 
qualidade nacional 

Consenso de especialistas, 
experiencias de outros países
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Método 
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Nível das Recomendações 

FORTE especialistas confiam que os benefícios superam os riscos;  adaptável 
para implementação 

CONDICIONAL  especialistas consideram que os benefícios das intervenções 
provavelmente superam os riscos;   decisão e consulta dos envolvidos 

Evidencias científicas, 
consenso de especialistas, 

experiências de países 

BOAS PRÁTICAS  na ausência de evidências diretas da efetividade das 
intervenções, base opinião dos especialistas



(Novembro/2016)
11

Representação visual dos Componentes Essenciais 

8 Componentes –
Serviços  

6 Componentes –
Nacional  

11 recomendações 
3 boas práticas
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Versão resumida
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Componente 1: Programas P&C de IRAS  

Serviços de Saúde Nacional 

Recomendação 

Ter uma equipe treinada e exclusiva para
prevenção, com objetivo de prevenir as IRAS
e combater a RM através de boas práticas
de PCI.

Boas práticas 

Ter um programa ativo, autônomo, com
objetivos claros, funções e atividades para
prevenir IRAS e combater a RM

- Programas com objetivos claramente 
definidos

- Mínimo de um profissional (médico ou 
enfermeiro) em tempo integral para 250 
leitos

- Especialistas: 1 para cada 100 leitos em 
unidades com pacientes complexos

- Laboratório de microbiologia de boa 
qualidade 

- Os objetivos devem ser alcançados para: 
endemias, epidemias e infecções

- Vinculo com outros programas nacionais 
e com associação de profissionais

- Treinamento das equipes de PCI, 
distribuição do tempo de acordo com as 
tarefas

Alinhamento do programa local com o nacional
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Componente 2: P&C Guias 

Serviços de Saúde Nacional 

Recomendação 

Desenvolvimento de Guias baseados em
evidência destinados a redução de IRAS e
RM.

O desenvolvimento guias de recomendação
e elaboração de estratégias para sua
implementação é uma das principais
funções dos programas nacionais.

- Expertise para adaptação ou criação de 
guias

- Educação e treinamento 
- Monitoramento da adesão aos guias  

- Infraestrutura  e suprimentos 
necessários para implementação

- Engajamento precoce dos envolvidos

- Proteção aos PAS

- Educação e treinamento 

Atualização, apoio de especialistas para redação dos guias, adaptação ao contexto local 
maior efetividade
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Componente 3: P&C Educação e Treinamento

Serviços de Saúde Nacional 

Recomendação 

Educação direcionada para todos os PAS,
utilizando as estratégias participativas
baseadas em tarefas, incluindo treinamento
beira-leito e simulação.

Boas práticas 

Apoiar educação e treinamento da força de
trabalho em saúde.

- Destaques

- Educação e treinamento do PCI, deve 
fazer parte da estratégia de educação 
geral da instituição

- Estratégias diferentes

- Avaliações periódicas

- Destaques

- Apoiar a formação de profissionais 
qualificados, desenvolver currículo 
nacional em parceria com instituições 
acadêmicas

- Graduação e Pós-graduação

- Apoiar treinamento para sistema de 
vigilância nacional. Educação continuada, treinamento para todos os admitidos 
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Componente 4: P&C Vigilância

Serviços de Saúde Nacional 

Recomendação 

Sistema de vigilância para guiar as
intervenções do PCI através da detecção de
surtos, incluindo a vigilância de RM, com
retroalimentação oportuna para PAS e
membros estratégicos por meio de redes
nacionais.

Boas práticas 

Ter um programa de vigilância e redes de
comunicação que incluem retroalimentação
oportuna para ser utilizada com
benchmarking para reduzir IRAS e RM

- Destaques
- Responsabilidade pelo planejamento, 

condução, análise e divulgação dos 
dados: equipe PCI

- Métodos de detecção de IRAS: ativo

- Microbiologia de qualidade e capacidade 
laboratorial

- Estabelecimento de prioridades de 
vigilância. 

- Destaques
- Requer o completo apoio dos governos e 

autoridades 

- Ter objetivos claros e um conjunto de 
definições para critérios e 
denominadores

- Dados microbiológicos nacionais: IRASVinculo sistemas de vigilância: serviços x vigilância nacional  
Baseada nas diretrizes 
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Componente 5: Estratégias Multimodais 

Serviços de Saúde Nacional 

Recomendação 

Estratégias multimodais devem ser
utilizadas para melhorar práticas e reduzir
IRAS e RM.

Boas práticas 

Deve coordenar e facilitar a implementação
das atividades do P&C através de
estratégias multimodais em nível nacional
ou subnacional.

- Destaques
- Sucesso da estratégia: mudança na

cultura organizacional e P&C efetivo, que
podem refletir na qualidade do cuidado,
cultura organizacional positiva, clima de
segurança do paciente.

- Não confundir com bundles;

- Vinculo com objetivos nacionais:
qualidade do cuidado, processos de
acreditação dos serviços.

- Destaques

- Envolvimento de formadores de opinião 
(positive deviants)

- Engajamento de paciente pode ser 
considerado

Forte consideração: adaptação do país as estratégias de implementação relatadas na 
literatura: feedback dos resultados aos principais interessados e educação

Estratégia multimodal:

Estratégia de diversos componentes ou
elementos implementados de forma
integrada com o objetivo de melhorar um
resultado ou alcançar mudanças de
comportamento

Bundles:

Ferramenta de implementação para
melhorar o processo do cuidado e
desfechos dos pacientes de forma
estruturada
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Componente 6: Monitoramento, auditoria e retroalimentação 
de práticas de P&C

Serviços de Saúde Nacional 

Recomendação 

Monitoramento, auditoria e
retroalimentação de acordo com os padrões
de P&C devem ser realizados para
prevenção e controle de IRAS e RM.

Boas práticas 

Ter um programa de monitoramento para
identificar se os padrões estão sendo
alcançados.

Higiene das mãos (HM): indicador chave
para avaliação de desempenho em nível
nacional.

- Destaques
- Principal objetivo: mudança de

comportamento e processo: reduzir os
riscos de IRAS e disseminação de MDR

- Compartilhar resultados com os
diretores para obter apoio às mudanças

- Incluir comitê PCI e equipes de
qualidade

- Destaques

- Documentar o impacto do programa 

- Relatórios regulares com dados do 
estado e metas nacionais

- Avaliação periódica da conformidade 
com as regulamentações e práticas de 
P&CAuditorias de P&C devem ser incluídas como marcadores de serviços

Avaliação do próprio programa: Excelentes resultados!
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Componente 7: Carga de trabalho, equipe e ocupação de leitos 

Serviços de Saúde

Recomendação 

Redução de IRAS e RM:

- Ocupação dos leitos não deve exceder a
capacidade preconizada pelo serviço

- Equipe adequada segundo a carga de
trabalho

- Destaques
- 1 paciente por leito (1 metro de distância)

- Em situações excepcionais em que a
capacidade é excedida: gestores devem
prover adequação segundo a carga de
trabalho (Emergência)

Indicador de carga de trabalho OMS: método de necessidade de pessoal
http://www.who.int/hrh/resources/wisn_user_manual/en/

Superlotação: reconhecida como um 
problema de saúde pública, que pode 
predispor  à transmissão de doenças

http://www.who.int/hrh/resources/wisn_user_manual/en/
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Componente 8: Ambiente predial, materiais e equipamentos

Serviços de Saúde

Boas práticas 

- Assistência ao paciente deve ser
realizada em um ambiente limpo que
facilite práticas relacionadas à prevenção
e controle de IRAS e RM.

Recomendação

- Infra-estrutura de sanitização e água,
materiais e equipamentos adequados e
suficientes

- Recursos para HM no ponto do cuidado
- Responsabilidade dos diretores/gerentes

dos serviços

- Destaques

- EPI
- Ventilação adequada: conforto do

paciente e redução dos riscos de
transmissão por aerossol

- Manejo de resíduos
- Processamento de materiais
- Número adequado de quartos privativos

para isolamentos
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www.who.int/infection-prevention/tools/core-componentes/en
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Ferramenta para Avaliação da Estrutura dos 
Programas de Prevenção e Controle de Infecção no 

nível dos Serviços de Saúde – IPCAF

IPCAF: direcionada para profissionais da assistência 
em saúde responsáveis pela organização e 

implementação das atividades de P&C:

- Gerente, assessores externos com experiência em 
componentes essenciais 

(Última versão: 02 de maio de 2018)
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IPCAF – Objetivos e Estrutura 

Composta por 8 seções
81 indicadores  

É necessário: avaliar a melhor resposta para cada 
situação avaliada  

Uma resposta por questão  SCORE Máximo: 100 pontos por seção

 Objetivo principal: auto avaliação dos serviços
 Avaliações conjuntas (discussões entre assessores externos: MS, OMS) e também

avaliações entre instituições

Avaliar as atividades / recursos existentes  no PCI,  de modo a identificar os pontos 
fortes e  as lacunas que possam direcionar os planos futuros. 

DIAGNÓSTICO
PROBLEMAS, 
DEFICIÊNCIAS 

PLANOS DE 
AÇÃO
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IPCAF – Estrutura 

1 - Preparação para ação

 A OMS propõe cinco etapas para a implementação dos programas de PCI nas
instituições:

2 – Avaliação seguindo 
baseline

3 – Plano de ação 
(desenvolver e executar)

4 – Avaliar o impacto
5 – Sustentar o programa a longo 

prazo

 81 indicadores baseados em evidências, consenso de especialistas, foram

formulados como perguntas com respostas definidas para fornecer uma orientação

para avaliação

 Escore geral alcançado nas oito seções, permite avaliação em um dos quatro níveis de

promoção e prática do PCI.

Geral, Básico, Intermediário e Avançado
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IPCAF – Estrutura 

Seções com bases nos 
componentes 

essenciais 
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IPCAF – Estrutura 

Questões Respostas 
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IPCAF – Estrutura 

Score final do 
componente 
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Interpretação da IPCAF 2018

 3 etapas Identificar os pontos de 
acordo com cada componente 

Determine o nível geral de 
conformidade do programa

Identificar as 
oportunidades de 

melhorias, elaborar um 
plano de ação
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PROJETO: 

“Comparação de Ferramentas para Avaliação de Programas de 
Controle e Prevenção de Infecção na percepção de profissionais 
de saúde”, realizada por pesquisadores da Universidade de São 

Paulo (Brasil) e da Griffith University (Austrália)

Objetivo: identificar e comparar a aplicabilidade de três ferramentas

destinadas a avaliação de programas de controle e prevenção de

infecções relacionadas a assistência a saúde (PCPIRAS), por meio da

sua aplicação em serviços de saúde brasileiros.

Cassimiro Nogueira Junior

Lígia Maria Abraão

Peta-Anne Zimmerman

Dra. Maria Clara Padoveze
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https://webbertraining.com/aulas-gravadas-em-biblioteca-virtual-c323.php

padoveze@webbertraining.com


