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Série histórica das ICS-CVC por 1000 CVC-dia na unidade de dialise 

Pra você: esse valor é bom o ruim?

Conheça suas práticas.
Alta adesão às medidas=baixos indicadores de IRAS



INDICADORES DE PROCESSO

O QUE MENSURAR?

Ter claro quais são as melhores evidências





9 intervenções principais:

– Vigilância das infecções e feedback

– Observação de HM

– Auditoria de processo (cateter e fístula)

– Avaliação das competências dos profissionais de saúde

– Engajamento do paciente

– Reduzir a utilização de CVC

– Clorexidina alcoólica na anti-sepsia da pele

– Desinfecção do hub/conector

– Pomada de antimicrobiano

2 intervenções práticas:

– Injeção segura

–Limpeza ambiental

https://www.cdc.gov/dialysis/index.html

Quais as melhores práticas?



Cuidados na inserção

• Paramentação máxima estéril do profissional ao inserir o cateter

• Campo ampliado cobrindo o paciente

• Uso de clorexidina alcoólica >0,5%



Cuidados para conectar e desconectar o cateter de diálise

• HH imediatamente antes de manipular o CVC e logo após

• Realize todo o procedimento com técnica asséptica

• Devem ser usadas luvas novas e limpas para este
procedimento e removidas imediatamente

• Sempre camplear o cateter antes de retirar a tampa

• Nunca deixe o cateter sem tampa

• Sempre manipule o CVC de forma asséptica

• Minimize o numero de vezes e a duração de desconexão das
linhas de sangue



Cuidados para conectar e desconectar o cateter de dialise

Tampinha

Conector

Desinfecção do conector/tampinha com antisséptico alcoólico 
por no mínimo 5 segundos.

Defina:
• Passos para conectar
• Passos para desconectar
• Escolha do antisséptico
• Técnica do processo 



• Estimular o paciente a higienizar a fistula antes da punção

• HM do PAS antes e após manipular a fistula

• Aplicar o antisséptico alcoólico e esperar secar antes de puncionar

• Luvas novas e limpas para comprimir o local do acesso

Cuidados com a fistula-canulação e decanulação



Cuidados na realização do curativo

• Utilizar curativo impregnado com clorexidina
• Orientar o paciente a proteger o curativo no banho
• Use pomada:



Injeção segura 

• Prepare todas as doses individuais do paciente em uma área limpa longe das 

estações de diálise

• Prepare as doses o mais próximo possível do tempo de uso

• Não transporte medicamentos de estação para estação

• Não prepare ou armazene medicamentos nas estações de pacientes

• Use frascos de dose única sempre que possível e elimine-os imediatamente

após o uso

https://www.cdc.gov/dialysis/index.html



Como mensurar?

• Observar o procedimento do começo ao fim

• Ter claro (para quem observa e quem é observado) qual é a 

recomendação do serviço.

• Ter uma planilha de observação:

– Papel

– Tablet

– Google forms





Higiene de mãos

Use o 5 momentos da Anvisa e OMS



Anvisa 2014





Auditoria de processo-Cateter venoso central

Conector e 
desconectar
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Curativo-Cateter venoso central

profissional HM 
realizada?

Luvas 
retirada

s

Curativo 
tec. 

Asseptica?
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Auditoria de processo-Canulação de enxerto ou fistula

profissional

Local  da 
punção 
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?

HM foi 
realizada?

HM foi 
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Auditoria de processo-Injeção segura

Medicação 
feita no local 

pré
determinado?

Área foi 
limpa?
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ados?
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Auditoria de processo-ambiente

profissional
Todos os insumos 

retirados da estação 
de trabalho? 

(linhas, filtros, 
frascos de dialise)

Luvas 
removidas e 

HM realizada?

Todos os 
insumos 

retirados da 
estação de 
trabalho? 

(bancada/mesin
ha próxima ao 
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COMO DIVULGAR?

Devolução dos dados o mais rápido possível 



INDICADOR DE MANIPULAÇÃO
NUMERO DE 

OBSERVACOES % DE ADESÃO
Profissional utilizou máscara durante todo o procedimento 1883 99,8
Paciente utilizou máscara durante todo o procedimento 1822 97,0
Higienizou as mãos (HM) com alcool antes da manipulação do cateter?

649 34,7
Higienizou as mãos (HM) com água e sabonete antes da manipulação do cateter?

1091 58,4
HM com técnica e no tempo preconizados? 1312 75,4
Profissional utilizou luva? 1881 99,8
Desinfecção do conector (tempo preconizado) com álcool  70% ou clorexidina 
alcoólica > 0,5% 1753 92,8
Cateter conectado nas linhas com técnica asséptica (CONEXÃO SOMENTE)

1770 93,8
Novo conector usado de forma asséptica (após desconexão) 1571 82,5
Linhas foram retiradas com técnica asséptica (DESCONEXÃO SOMENTE)

1797 94,9

Luvas retiradas imediatamente após o procedimento 1642 86,8

HM imediatamente com alcool após a retirada das luvas? 488 25,8

HM imediatamente com água e sabonete após a retirada das luvas? 1237 65,3
HM com técnica e no tempo preconizados? 1239 71,8

93%

91%

Avaliar todos os itens do pacote de medidas: 100% (adesão total ao bundle) ou Se 1 ou 
mais itens não conforme, colocar parcial conforme 



INDICADOR DE CURATIVO NUMERO DE OBSERVACOES % DE ADESÃO

Profissional utilizou máscara na realização do curativo 1734 100,0

Paciente utilizou máscara na realização do curativo 1642 94,7

Higienizou as mãos (HM) com ÁLCOOL antes de realizar o curativo? 472 26,7

Higienizou as mãos (HM) com ÁGUA E SABONETE antes de realizar o curativo? 1218 69,0

HM com técnica e no tempo preconizados? (DOS QUE HIGIENIZARAM AS MAOS COM 
ALCOOL OU AGUA E SABONETE) 1220 72,2

Utilizou luvas estéreis ou kit de pinças estéreis? 1728 99,7

Antissepsia da pele com clorexidina alcoólica (≥0,5%) ou PVPI Alcoólico 1734 100,0

Aguardou secar o antisseptico? 1332 82,7

Não tocou o óstio (depois da antissepsia). Obs. Essa é a prática correta 919 53,0

Utilizou curativo estéril? 1423 86,6

Luvas removidas imediatamente após o procedimento? 1523 85,5

HM imediatamente COM ÁLCOOL após a retirada das luvas? 337 15,0

HM imediatamente COM ÁGUA E SABONETE após a retirada das luvas? 1330 59,3

HM com técnica e no tempo preconizados (DOS QUE HIGIENIZARAM AS MAOS COM 
ALCOOL OU AGUA E SABONETE)? 1181 70,8

92%

74%

Avaliar todos os itens do pacote de medidas: 100% (adesão total ao bundle) ou Se 1 ou mais itens 
não conforme, colocar parcial conforme 



Água e sabão



QUANTO MENSURAR?

Devolução dos dados o mais rápido possível 



• Precisão: coleta feita sempre da mesma maneira
• Confiabilidade: representatividade
• Velocidade: rapidez e facilidade
• Economia: tempo, pessoal, dinheiro

• Algumas equipes preferem usar uma abordagem de amostragem:
– 3 x semana
– Avaliações diárias em diversos horários

• Objetivo é 100% de conformidade com todos os elementos do pacote.
• Estabelecer meta: ex. observar 2x semana. Quanto atingir 80%, diminuir a frequência

• Independentemente do método, defina uma amostra representativa; mantenha o padrão de coleta. 

• A ideia não é aplicar o pacote de medidas a todo o tempo e sim ter um dado representativo da 
realidade para que a partir dos dados obtidos, realizar as ações.

Quanto mensurar

https://www.cdc.gov/dialysis/index.html
https://www.cdc.gov/hai/pdfs/resource-limited/environmental-cleaning-508.pdf

https://www.cdc.gov/dialysis/index.html
https://www.cdc.gov/hai/pdfs/resource-limited/environmental-cleaning-508.pdf


POR QUE MENSURAR?



Meta: 14ml-atendimento
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Hemodiálise- sequência de cuidados:

• Higieniza as mãos: auxiliar paciente na poltrona/cama (2)

• Higieniza as mãos: sinais vitais/avalia condições do acesso

(2)

• Parametros da maquina/anotações (2)

• Higieniza as mãos: abri kit de punção (1)

• Higieniza as mãos: manipular acesso/fistula (2)

• Higieniza as mãos: sinais vitais/anotações (2)

• Número mínimo de higienizações das mãos:

11 x1,4=15 ml/atendimento



Em resumo

• Ter bem claro quais os riscos potenciais nos serviços de 

diálise

• Ter claro evidências na literatura

• Ter bem descrito os processos 

• Escolher o que mensurar 

• Trabalhar nos achados das observações

• Indicador de processo previne o evento



INDICADORES DE PROCESSO NOS SERVIÇOS DE DIALISE

Renata  Lobo

renata.lobo@hsl.org.br


