
Vigilância de Infecções Hospitalares em 

Unidades Psiquiátricas no Estado de São Paulo 

Denise Brandão de Assis 

Dissertação apresentada ao Programa 

de Pós-Graduação em Saúde Pública 

para obtenção do título de Mestre em 

Saúde Pública 

Área de concentração: Epidemiologia 

Orientador: Eliseu Alves Waldman 

São Paulo 

2006 



É expressamente proibida a comercialização deste documento tanto na sua forma 
impressa como eletrônica. Sua reprodução total ou parcial é permitida exclusivamente 
para fins acadêmicos e científicos, desde que na reprodução figure a identificaçlo do· 
autor, titulo, instituição e ano da tese/dissertação. 



LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 

AIH 

ANVISA 

APIC 

CCIH 

coe 

CVE 

DIR 

ICSLP 

IH 

JCAHO 

Autorização de Internação Hospitalar 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

Assocation for Professionals in lnfection Contrai and 

Epidemiology 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

Centers for Disease Contrai and Prevention 

Centro de Vigilância Epidemiológica "Alexandre Vranjac" 

Direção Regional de Saúde 

Instituições de Cuidados de Saúde de Longa 

Permanência 

Infecção Hospitalar 

Joint Comission on Accreditation of Hospitais 

NAPS/CAPES Núcleos/Centros de Atenção Psicossocial 

NNISS National Nosocomial lnfections Surveillance System 

PNASH/Psiquiatria Programa Nacional de Avaliação dos Hospitais 

SENIC 

SES 

SHEA 

SIH/SUS 

Psiquiátricos 

Study of the Efficacy of Nosocomial lnfection Contrai 

Secretaria de Estado da Saúde 

Society for Healthcare Epidemiology of América 

Sistema de Internações Hospitalares do Sistema Único 

de Saúde 



LISTA DE FIGURAS 

Figura 1: Distribuição dos 57 hospitais psiquiátricos do Estado de São 

Paulo, segundo DIR, 2005 37 

Figura 2: Distribuição percentual dos diagnósticos dos pacientes internados 

nos hospitais psiquiátricos do Estado de São Paulo, março de 2004 a .,. 
setembro de 2005 41 

Figura 3: Distribuição percentual dos membros consultores e executores 

das CCIH dos hospitais psiquiátricos do Estado de São Paulo, segundo 

categoria profissional, 2004-2005 43 

Figura 4:. Número de hospitais psiquiátricos que enviaram dados de 

infecção hospitalar para o Sistema de Vigilância Epidemiológica do Estado 

de São Paulo, por mês, março de 2004 a setembro de 2005 47 

Figura 5: Fluxograma do Sistema de Vigilância Epidemiológica de Infecções 

Hospitalares do Estado de São Paulo para hospitais psiquiátricos 51 



LISTA DE TABELAS 

Tabela 1: Características dos hospitais psiquiátricos visitados para aplicação 

de questionário , segundo natureza, Estado de São Paulo,2004-2005 39 

Tabela 2: Média e mediana do número de leitos, número de pacientes . 

moradores e .!,púmero de funcionários e relação funcionários por leito dos 

hospitais psiquiátricos do Estado de São Paulo, segundo natureza das 

instituições, 2004-2005 40 

Tabela 3: Distribuição em número absoluto e percentual das atividades de 

prevenção e controle de IH desenvolvidas por 49 hospitais psiquiátricos do 

Estado de São Paulo, segundo natureza, 2004-2005 44 

Tabela 4: Distribuição de algumas características dos hospitais psiquiátricos 

do Estado de São Paulo, segundo "situação mínima" para estabelecimento 

de programa de controle de IH efetivo, 2004-2005 45 

Tabela 5: Distribuição de algumas características dos hospitais psiquiátricos 

do Estado de São Paulo, segundo "situação ideal" para estabelecimento de 

programa de controle de IH efetivo, 2004-2005 46 

Tabela 6: Distribuição em percentis das taxas de incidência de pneumonia, 

escabiose e gastroenterite por 1.000 pacientes-dia de 34 hospitais 

psiquiátricos do Estado de São Paulo, março de 2004 a setembro de 2005 

47 



Resumo 
Assis DB. Vigilância de infecções hospitalares em unidades 
psiquiátricas no Estado de São Paulo. São Paulo, 2006. Dissertação 
(mestrado) - Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo. 

Objetivo: Descrever os hospitais psiquiátricos do Estado de São Paulo 

(ESP) e suas comissões de controle de infecção hospitalar (CCIH) assim 

como avaliar o respectivo sistema de vigilância ora vigente no ESP. 
·:'.! 

Métodos: Estudo descritivo realizado no período de 03/2004 a 09/2005, 

tomando como eventos sentinelas casos de pneumonia, escabiose e 

gastroehterite. Calcularam-se as taxas de IH tomando-se como numerador 

os casos de pneumonia, escabiose e gastroenterite e como denominador o 

número de pacientes-dia para o periodo de interesse. A vigilância de IH foi 

foi avaliada segundo critérios propostos pelo Centers for Disease Contrai 

and Prevention. Resultados: Existem 57 hospitais psiquiátricos no ESP, 

com média de 254 leitos (43 a 820 leitos) cada, que totalizam cerca de 

26,0% dos leitos disponíveis do ESP. No período de interesse ocorreram 

195.437 internações nos 49 hospitais efetivamente estudados. A duração 

das internações foi superior a 28 dias em 62,4%;dos casos, 67,3% dos 

pacientes eram do sexo masculino e 81,6% tinham 30 anos ou mais. A 

maioria dos hospitais, 93,9%, tem pacientes moradores, em média 120 

desses pacientes por unidade, e CCIH. As medianas das taxas de incidência 

foram 0,2, 0,31 e 0,25 por 1000 pacientes-dia para pneumonia, escabiose e 

gastroenterite, respectivamente. A vigilância de IH em hospitais psiquiátricos 

mostrou-se útil, simples, flexível e com boa aceitabilidade. Conclusões: A 

utilização de pneumonia, escabiose e gastroenterite como eventos 



sentinelas de IH, constitui estratégia útil para a vigilância de IH em hospitais 

psiquiátricos. 

Palavras chave: vigilância, hospitais psiquiátricos, infecção hospitalar 



Abstract 
Assis 08. Nosocomial infections surveillance in psychiatric hospitais in 
the State of São Paulo. São Paulo, 2006. Essay (Masters)- Faculdade de 
Saúde Pública, Universidade de São Paulo. 

Objective: Describe the psychiatric hospitais of the State of São Paulo and 

their practices of prevention and contrai of nosocomial infections and 

evaluate the Nosocomial lnfection Surveillance System for psychiatric 
~!t . 

hospitais. Methods: A descriptive study was conducted from March 2004 to 

September 2005. Rates of pneumonia, scabies and gastroenteritis were 

calculated dividing the total number of infections by the total number of 

patients-day. The evaluation of the Nosocomial lnfection Surveillance System 

for psychiatric hospitais was conducted according to the Centers for Disease 

Contrai and Prevention (CDC) methodology. Results: There are 57 

psychiatric hospitais in the State of São Paulo. The mean number of beds 

was 254 (range: 43-820 beds). During the referred period 195,437 patients 

were admitted in the 49 hospitais studied. Most of the hospitais (93,9%) have 

an infection contrai committee and resident patients. The median rates of 

pneumonia, scabies and gastroenteritis were 0,2, 0,31 e 0,25 per 1000 

patients-day, respectively. This Nosocomial lnfection Surveillance System for 

psychiatric hospitais is a simple, flexible and useful system and has good 

acceptability. Conclusions: The sentinel events surveillance for nosocomial 

infections is a useful strategy for psychiatric hospitais. 

Key words: surveillance, psychiatric hospitais, nosocomial infections 
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1. INTRODUÇÃO 
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1.1 CONCEITOS 

Infecção hospitalar (IH) é aquela adquirida após a admissão do 

paciente e que se manifesta a partir de 72 horas após a internação ou após 

a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos 

hospitalares (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998). 

Na definição de IH para as diversas topografias não há especificação 

de tempo durante ou pós-internação como critério de confirmação se uma 

infecção é hospitalar ou comunitária, exceto para as infecções cirúrgicas e 

de próteses. Desse modo, são indispensáveis evidências clínicas e 

laboratoriais, além de ausência de evidências de infecção ativa ou em 

incubação no momento da internação para classificar uma infecção como 

relacionada à hospitalização (GARNER e col., 1988). 

1.2 ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS 

As infecções hospitalares constituem um sério problema de saúde 

pública na atualidade. Em 2002, os gastos com IH chegaram a 6,7 bilhões 

de dólares nos Estados Unidos e a 1,06 bilhões de libras (aproximadamente 

1,7 bilhões de dólares) no Reino Unido. Estima-se que aproximadamente um 

em cada dez pacientes hospitalizados terá infecção após sua admissão, 

gerando custos elevados, resultantes do aumento do tempo de internação e 

de intervenções terapêuticas e diagnósticas adicionais (GRAVES, 2004). 

A magnitude das IH no Brasil foi investigada por meio de estudo de 

prevalência realizado em hospitais terciários das cinco regiões do pais em 

1994. O estudo mostrou taxa de IH de 15,5% no país (PRADE e col., 1995), 
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no entanto, não há trabalhos mostrando o impacto econômico das IH no 

Brasil. 

Na metade da década de cinqüenta, diante da emergência de cepas 

de estafilococos resistentes aos antibióticos disponíveis, os hospitais 

americanos e o eenters for Disease eontrol and Prevention (COe) passaram 

. a desenv9~ver estratégias para controle da epidemia por meio da 

organização de grupos de controle de infecção nos hospitais (HALEY, 1992). 

Durante a década de sessenta, muitos hospitais já mantinham 

programas de controle das IH, mas foi a partir da década de setenta, com o 

aumento de publicações científicas e esforços contínuos do coe no 

treinamento de médicos e enfermeiros, que todos os hospitais americanos 

passaram a ter programas de controle de infecção hospitalar (HALEY, 1992). 

O projeto SENle (Study of the Efficacy of Nosocomial lnfection 

eontrol), estudo desenvolvido pelo coe durante dez anos (1974-1983) e 

publicado em 1985, teve por objetivo avaliar a efetividade da vigilância e de 

programas de controle de IH nos Estados Unidos. Seus resultados 

mostraram a importância de comissões permanentes com estas funções, 

apontando redução de aproximadamente 32% nas taxas de IH dos hospitais 

que tinham programas de controle de IH. Isso representa retomo financeiro 

para os hospitais, que chegam a economizar quatro vezes o capital 

investido, e confiança para os usuários dos serviços de saúde (eOC, 1992). 

No Brasil, as primeiras comissões de controle de infecção hospitalar 

(eCIH) surgiram em 1968, sendo vinculadas a instituições de ensino. 

Entretanto, foi a década de oitenta a mais importante para o 
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desenvolvimento do controle de infecção hospitalar no país. Houve a criação 

de várias CCIH nos hospitais e as discussões sobre o tema se aprofundaram 

com a realização de fóruns e cursos de treinamento (FERNANDES, 2000). 

1.3 VIGILÂNCIA DAS INFECÇÕES HOSPITALARES E QUALIDADE 

DE SERVIÇOS 

A missão do controle de IH é promover a interação e o equilíbrio entre 

a abordagem clínica e a epidemiológica, aprimorando a qualidade do 

atendimento prestado. 

A vigilância epidemiológica ativa tem sido tradicionalmente 

considerada um dos pilares do controle das IH, pois permite estimar o nível 

endêmico desses eventos nas instituições, identificar surtos e direcionar 

ações de controle. Existem vários métodos de vigilância das IH e sua 

escolha depende da adequação de recursos financeiros e humanos às 

características da instituição onde será implantada (FERNANDES, 2000). 

A vigilância contínua global avalia todos os pacientes quanto ao risco 

de desenvolverem infecção em todas as topografias. A vantagem desse 

método é ser o único validado, entretanto é de difícil implantação devido ao 

tempo despendido para coleta de dados. A vigilância direcionada surge 

como uma alternativa à vigilância global e tem como objetivo acompanhar 

uma determinada topografia, um grupo específico de pacientes ou 

concentrar esforços em uma unidade previamente definida. São exemplos 

desta proposta: a vigilância por objetivos, por alvo, por rotação e pós-alta 

(GAYNES e HORAN, 1999). 
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O sistema NNIS (National Nosocomial lnfections Surveillance) é um 

sistema nacional de vigilância abrangendo hospitais americanos que 

notificam rotineiramente dados de IH ao CDC. A metodologia NNIS deriva 

dos conceitos de vigilância por alvo e os dados são coletados por meio de 

vigilância por componentes: berçário de alto risco, unidade de terapia 

intensiva <YTI) e paciente cirúrgico. As taxas de IH são calculadas por 

categoria de peso ao nascer no componente berçário de alto risco e 

ajustadas pela gravidade e permanência no componente de UTI e pelo risco 

do procedimento no componente cirúrgico. A estratificação e o ajuste 

possibilitam a comparação das taxas de IH entre grupos de pacientes mais 

homogêneos (SOLOMON e col., 2003). 

Há mais de vinte anos a discussão sobre qualidade dos serviços de 

saúde tem representado um tópico de grande interesse por vários motivos, 

entre eles o crescimento dos custos e da utilização de serviços de saúde. 

Outro importante fator é a variação nos resultados do atendimento 

independentemente das características do paciente (BLUMENTHAL, 1996; 

LUTHI, 2002). Além disso, os sistemas de vigilância precisam de indicadores 

de qualidade. As infecções nosocomiais são consideradas indicadores de 

qualidade de assistência em serviços de saúde (LUTHI, 2002). 

A Joint Comission on Accreditation of Hospitais (JCAHO) é uma 

organização privada criada nos Estados Unidos para avaliar e acreditar 

instituições de saúde. Esta organização tem sido um ,.9os modelos seguidos 

por outros países, inclusive o Brasil, na bu~ca de padrões na assistência de 
•.. ··.·: 

saúde. 
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Em 1990, a JCAHO iniciou um projeto para definição de indicadores 

de qualidade relacionados com infecções nosocomiais (HALEY, 1990). 

Definiu-se, então, que a manutenção de CCIH com programa de controle de 

IH por meio de medidas preventivas e de vigilância é um indicador de 

qualidade de assistência médico-hospitalar (JCAHO, 2003). 

Seguindo os mesmos padrões, a Agência Nacional de Saúde 

(ANVISA) elaborou um instrumento específico para avaliação de qualidade 

dos serviços hospitalares no país. Este instrumento prevê como um dos 

padrões mínimos obrigatórios de qualidade de assistência a atuação das 

CCIH com monitorização dos casos de IH através de vigilância 

epidemiológica ativa e notificação desses casos às autoridades competentes 

(ANVISA, 2003). 

Além disso, especialistas da área de IH vem buscando novas formas 

de avaliação e qualificação de práticas de controle de IH por meio de 

indicadores de processo validados, complementares aos indicadores de 

resultado. Isso porque, a abordagem epidemiológica tradicional oferece 

taxas de índices de incidência e prevalência de eventos de IH, ou seja, 

estimam o risco e a magnitude, mas são os indicadores de processo que nos 

fornecem a dinâmica dos processos, permitindo conhecer as condições em 

que as práticas assistenciais são realizadas (LACERDA, 2006). 

1.4 CONTROLE DAS INFECÇÕES HOSPITALARES EM UNIDADES 

PSIQUIÁTRICAS 

A partir da década de oitenta houve um aumento do interesse pelo 

estudo das IH em instituições de cuidados de saúde de longa permanência 
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(ICSLP), principalmente nos Estados Unidos, devido ao aumento da 

população idosa residente em clínicas geriátricas e a estimativa da 

ocorrência de 1,5 milhões de IH por ano neste tipo de instituição. Além das 

clínicas geriátricas, estas instituições abrangem hospitais-para tratamento de 

doenças crônicas, centros de reabilitação, instituições para pessoas com 

rétardo mental e hospitais psiquiátricos (SMITH e RUSNAK, 1997). Muitas 

pesquisas têm sido realizadas objetivando a descrição epidemiológica das 

IH nessas instituições, principalmente em clínicas geriátricas (ANDERSEN e 

RASCH 2000; LOEB e col., 2001). Estudos com enfoque específico nos 

hospitais psiquiátricos são raros. 

Em revisão bibliográfica efetuada na base de dados MEDLINE para o 

período de 1966-2003 foram identificados alguns trabalhos que descrevem 

surtos. Entretanto, poucos estudos (LOVING e col., 1992; MULLER e col., 

1997; ALMEIDA e PEDROSO, 1999; GOLDRICK, 1999; STEVENSON e 

col., 2005) discutem vigilância epidemiológica, estruturação de CCIH e taxas 

de infecções hospitalares em hospitais psiquiátricos, mesmo assim com 

amostras restritas de hospitais. Além disso, dois importantes trabalhos 

brasileiros que avaliaram a prevalência de IH e a qualidade das CCIH no 

país excluíram os hospitais psiquiátricos (PRADE e col., 1995; PRADE e 

col., 1995). 

A reforma psiquiátrica, iniciada no país no final da década de setenta, 

foi um processo no qual o tratamento das doenças mentais através da 

institucionalização dos pacientes foi muito discutido e criticado. Estas 

discussões culminaram na proposta de desinstitucionalização, cujo lema era 
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"por uma sociedade sem manicômios" e no Projeto de Lei 3.657/89, do 

deputado Paulo Delgado, que regulamentava os direitos do doente mental 

em relação ao tratamento e indicava a extinção progressiva dos manicômios 

públicos e privados e sua substituição por outras fonnas de tratamento 

(AMARANTE, 1998). 

Com esse nestes princípios, a Política Nacional de Saúde Mental do 

Ministério da Saúde visa à redução gradativa de leitos psiquiátricos. 

Entretanto, o número de leitos psiquiátricos no país ainda é expressivo 

correspondendo a 63.660 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003). No Estado de 

São Paulo o número de internações em leitos psiquiátricos em 2002 foi de 

65.221 (FUNDAÇÃO SEADE, 2002) e o número de leitos psiquiátricos 

operacionais era, neste mesmo ano, de 18.753, superando o de leitos de 

obstetrícia e pediatria, 8.396 e 10.472 leitos, respectivamente (FUNDAÇÃO 

SEADE, 2002). É importante destacar, que, atualmente, dos 896 hospitais 

do Estado de São Paulo, 57 hospitais são exclusivamente psiquiátricos 

(CNES, 2005). 

Diante dessa realidade, foi implantado a partir de 2003 o Programa 

Nacional de Avaliação dos Hospitais Psiquiátricos (PNASH/Psiquiatria), que 

tem como objetivos fiscalizar os hospitais psiquiátricos e avaliar a qualidade 

de atendimento desses hospitais aos seus usuários. 

Apesar da interface entre qualidade de assistência e controle de 

infecção hospitalar, não há dados disponíveis sobre CCIH em hospitais 

psiquiátricos no Estado de São Paulo ou sobre a qualidade dos programas 

de controle de IH desenvolvidos por estes hospitais. A Society for Healthcare 
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Epidemiology of América (SHEA) e a Association for Professionals in 

lnfection Control and Epidemiology (APIC) definiram os componentes 

básicos para um programa de controle de infecção hospitalar efetivo de 

. acordo com evidências científicas de efetividade que foram classificados em: 

fortemente recomendados (categoria 1), recomendados (categoria li) e 

recomendados quando exigidos por órgãos governamentais (categoria Ili) 

(SCHECKLER e col., 1998). 

Esta deficiência não é exclusiva do Brasil. LOVING e col. (1992) já 

discutiam, em seu artigo sobre vigilância de infecções nosocomiais em 

hospitais psiquiátricos privados, a falta de estudos sobre o tema e a 

necessidade de novos trabalhos envolvendo maior número de hospitais 

psiquiátricos tanto privados como públicos nos Estados Unidos. 

O perfil dos doentes atendidos em hospitais psiquiátricos é peculiar, 

bem como a prática profissional exercida e as características de sua 

internação, o que condiciona a adaptação na metodologia do controle das 

IH. As internações são habitualmente prolongadas, com o uso limitado de 

procedimentos invasivos, mas com atividades multiprofissionais que 

procuram estimular a reintegração social do enfermo. O paciente raramente 

fica restrito ao leito, aumentando sua interação com os demais pacientes e 

com a equipe de atendimento. Assim, o controle de IH deve incluir também 

os eventos adversos relacionados ao comportamento do paciente. Dentre os 

procedimentos invasivos destacam-se punção venosa para administração de 

medicação parenteral e coleta de exames e nos procedimentos não

invasivos a restrição do paciente ao leito (MAZZANO e col., 2000). 
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No Brasil, a portaria 2616 determina as diretrizes para implantação 

das comissões de controle de infecção hospitalar (CCIH). Essa portaria 

estabelece a necessidade de vigilância ativa das IH. É proposta a realização 

de vigilância global, ou seja, vigilância de todas as IH em todas as 

topografias (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998). 

O medeio de vigilância estabelecido pelo Ministério da Saúde por 

meio da portaria 2616, citada anteriormente, é de difícil implantação em 

função do tempo e número de profissionais despendidos (GALVANESE e 

WALDMAN, 2000) e, portanto, não é adequado para os hospitais 

psiquiátricos por não levar em conta algumas particularidades destas 

instituições. 

Os hospitais psiquiátricos caracterizam-se por escassos recursos 

diagnósticos disponíveis com dificuldades de acesso a exames laboratoriais 

e radiológicos, prontuários médicos incompletos e número de profissionais 

por paciente inferior a dos hospitais gerais (SMITH e RUSNAK, 1997; 

ALMEIDA e PEDROSO, 1999; STRAUSBAUGH e JOSEPH, 1999). 

Conseqüentemente, estes hospitais não elaboram relatórios periódicos de 

seus indicadores de IH, gerando desconhecimento dos níveis endêmicos de 

IH dos hospitais psiquiátricos. 

1.5 FATORES DE RISCO DE IH EM INSTITUIÇÕES 

PSIQUIÁTRICAS 

Os fatores de risco para IH nas instituições psiquiátricas são 

diferentes daqueles encontrados em outros tipos de hospital. Contaminação 
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pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), uso de drogas ilícitas e abuso 

de álcool (ALMEIDA e PEDROSO, 1999; FERREIRA FILHO e col., 2003), 

determinando imunossupressão, e a incidência das hepatites B e C, são 

problemas importantes na população psiquiátrica (LOVING e col., 1999). 

Muitos pacientes apresentam estados confusionais e demência com 

incontinêna. fecal e urinária, facilitando a disseminação de doenças pelo 

trânsito dos pacientes e compartilhamento das instalações (NICOLLE, 2001 ). 

Estudos mostraram a importância da infecção cruzada em surtos de 

pneumonia e diarréia em hospitais psiquiátricos (AHMAD e col., 1991; 

SANCHEZ e col. 1997). 

1.6 MODELO DE VIGILÂNCIA PARA OS HOSPITAIS 

PSIQUIÁTRICOS 

Tendo em vista a falta de dados referentes à IH dos hospitais 

psiquiátricos do Estado de São Paulo e reconhecendo as dificuldades destes 

hospitais nas atividades de vigilância das IH, o Centro de Vigilância 

Epidemiológica "Prof. Alexandre Vranjac" (CVE) implantou um novo sistema 

de vigilância para IH nos hospitais psiquiátricos com elaboração de novos 

indicadores epidemiológicos para estes hospitais. 

O novo sistema de vigilância propõe a vigilância por objetivo, ou seja, 

com foco nos tipos de infecções mais freqüentes, de maior mortalidade ou 

letalidade ou maior custo, que representa um tipo de vigilância capaz de 

otimizar prevenção e recursos (HALEY e col., 1992). Desse modo, a 
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vigilância das pneumonias, gastroenterites e escabiose foi priorizada nos 

hospitais psiquiátricos. 

A escolha destas infecções justifica-se pela elevada freqüência e 

potencial de disseminação (BENTLEY, 2000; NICOLLE, 2001 ). Além disso, o 

pequeno número de eventos a serem notificados deve aumentar a 

sensibilidade da vigilância diminuindo as limitações das estimativas de 

incidência de IH. 

A partir da vigilância dessas infecções foram propostos, também, 

indicadores epidemiológicos de IH a serem analisados segundo distribuição 

por percentis. Os indicadores selecionados foram: densidade de incidência 

de pneumonia por 1000 pacientes-dia, densidade de incidência de escabiose 

por 1000 pacientes-dia e densidade de incidência de gastroenterites por 

1000 pacientes-dia. 

A estimativa das taxas de IH dos hospitais psiquiátricos e sua possível 

associação com características dos pacientes e dos hospitais podem 

fundamentar novas estratégias de prevenção e controle das infecções de 

maior impacto para estes hospitais 

Para a correta notificação das IH é fundamental que a definição de 

caso seja elaborada com base em critérios bem definidos. As definições de 

infecção hospitalar devem ser adequadas para os hospitais psiquiátricos, já 

que as preconizadas para os hospitais gerais não se aplicam a estas 

instituições. Devido a este fato, foram elaboradas definições de IH para 

serem adotadas pelas ICSLP e que podem ser adaptadas para os hospitais 

psiquiátricos. Estas definições apresentam maior facilidade de aplicação, 
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uma vez que levam em consideração as limitações diagnósticas destas 

instituições (MCGEER e col., 1991). 

Este novo sistema de vigilância foi implantado recentemente e ainda 

não foi avaliado. A avaliação dos sistemas de vigilância tem por finalidade 

promover o melhor uso possível dos recursos de saúde pública, além do 

aprimorameQto da qualidade e eficiência destes sistemas (CDC, 2001). 
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2. OBJETIVOS 
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2.1 OBJETIVO GERAL 

Caracterizar, com fundamento em dados levantados entre março de 

2004 a setembro de 2005, os hospitais psiquiátricos do Estado de São Paulo 

e as atividades de vigilância e controle de IH que desenvolvem e discutir a 

proposta de vigilância das IH proposta pela Secretaria de Estado da Saúde 

(SES) para e&se tipo de unidade. 

2.2 OBJETIVOS ESPEC(FICOS 

1) Caracterizar os hospitais psiquiátricos, segundo número de leitos, 

tipo de paciente atendido e acesso a exames diagnósticos. 

2)Descrever as características dos pacientes psiquiátricos 

hospitalizados segundo sexo, idade, tempo de internação, mortalidade 

e diagnósticos de internação. 

3) Identificar os hospitais psiquiátricos que possuem CCIH, descrever 

como são constituídas e quais atividades relacionadas à vigilância e 

controle de IH desenvolvem. 

4) Estimar com dados do sistema de vigilância as taxas de incidência 

de pneumonias, gastroenterites e escabiose de transmissão hospitalar 

em unidades psiquiátricas do Estado de São Paulo. 

5) Analisar indicadores de desempenho e discutir a estratégia de 

vigilância de IH para hospitais psiquiátricos proposta pela SES. 
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3. MÉTODOS 



26 

3.1 ÁREA E POPULAÇÃO DE ESTUDO 

O estudo foi desenvolvido entre março de 2004 a setembro de 2005, 

nos hospitais psiquiátricos do Estado de São Paulo, localizado na região 

Sudeste do país, com área territorial de 248.209,426 km2 e população 

residente de 37.032.403 habitantes segundo Censo Demográfico de 2000 

(FUNDAÇÃO IBGE, 2000). 

Dados do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos (CNES) apontam 

a existência, em 2005, de 57 hospitais psiquiátricos públicos e privados, 

distribuídos nas 24 Direções Regionais de Saúde (DIRS), de forma não 

homogênea (Anexo 1 ). 

Entende-se como hospital psiquiátrico aquele cuja maioria dos leitos 

destina-se ao tratamento especializado de clientela psiquiátrica em regime 

de internação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1992). 

Foram incluídos na pesquisa todos os hospitais psiquiátricos 

localizados no Estado de São Paulo. Os Núcleos/Centros de Atenção 

Psicossocial (NAPS/CAPES) foram excluídos do estudo, uma vez que estas 

instituições apresentam no máximo cinco leitos para observação e repouso 

eventuais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1992). 

A população de estudo é composta por pacientes internados em 

hospitais psiquiátricos conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS) para 

os quais foi preenchida a autorização de internação hospitalar (AIH) para 

pagamento das internações. 
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3.2 DEFINIÇÕES DE CASO 

As definições de caso de pneumonias, gastroenterites e escabioses 

utilizadas nessa pesquisa são as propostas por McGeer e col. (1991) e 

adotados pelo CVE. Estas definições aplicam-se a todos os pacientes 

internados nas 57 unidades psiquiátricas do Estado de São Paulo por mais 

de 72 horas, independentemente de sexo e idade, no período de março de 

2004 a setembro de 2005. 

Definiu-se como caso de pneumonia, paciente que independente de 

sexo e idade, tenha sido internado em qualquer dos 57 hospitais 

psiquiátricos públicos e privados do Estado de São Paulo, no período entre 

março de 2004 a setembro de 2005, que após 72 horas de internação, 

tenham apresentado RX de tórax compatível com pneumonia ou presença 

de infiltrado. Se houver RX anterior o achado radiológico deve ser novo. 

Além do RX com as características citadas, deverá apresentar pelo menos 

dois dos seguintes sinais ou sintomas: surgimento ou piora da tosse, 

aumento ou surgimento de escarro produtivo, febre (temperatura maior ou 

igual a 38ºC), dor pleurítica, surgimento ou piora dos achados no exame 

físico de tórax (estertores, sibilos, roncos, sopro brônquico), e ainda um dos 

seguintes indicadores de mudança do padrão respiratório: surgimento ou 

aumento de respiração superficial ou freqüência respiratória maior que 25, 

piora do estado mental ou funcional. 

Definiu-se como caso de escabiose, paciente que independente de 

sexo e idade, tenha sido internado em qualquer dos 57 hospitais 

psiquiátricos públicos e privados do Estado de São Paulo, no período entre 
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março de 2004 e setembro de 2005, que após 72 horas de internação, 

tenham apresentado lesão maculopapular e/ou escoriações pruriginosas e 

diagnóstico médico ou laboratorial. O diagnóstico clinico deverá ser feito em 

pacientes que apresentem escoriações pruriginosas e lesões pleomórficas 

em diferentes estágios de evolução ou lesões que evoluem de erupções 

lineares e pequenas vesículas para pápulas, bolhas ou nódulos ou lesões de 

início lento com prurido e erupções cutâneas com acometimento 

principalmente de áreas de dobras como dedos das mãos, punhos, fossa 

cubital, axila, umbigo, mamas femininas e genitais e lesões simétricas. O 

diagnóstico laboratorial é feito por meio de pesquisa de raspado de pele de 

lesões positiva para ovos, larvas ou restos fecais de Sarcoptes scabies. 

Definiu-se como caso de gastroenterite, paciente que independente 

de sexo e idade, tenha sido internado em qualquer dos 57 hospitais 

psiquiátricos públicos e privados do Estado de São Paulo, no período entre 

março de 2004 e setembro de 2005, e que após 72 horas de internação, 

tenham apresentado duas ou mais evacuações ou fezes aquosas além do 

normal para o paciente em um periodo de 24 horas, ou dois ou mais 

episódios de vômito em um período de 24 horas, ou pelo menos um sinal ou 

sintoma compatível com infecção do trato gastroentestinal (náusea, vômito, 

dor abdominal, diarréia) com cultura positiva para patógeno 
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3.3 FONTE DE DADOS 

Os dados utilizados nessa pesquisa foram obtidos no Sistema de 

Vigilância de Infecções Hospitalares do Centro de Vigilância Epidemiológica 

"Alexandre Vranjac" e no formulário da AIH do Sistema de Internações 

Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), disponibilizados pela a 

Fundação Seade. Dados primários levantados pela própria pesquisadora 

para caracterização dos hospitais também foram utilizados. 

3.4 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

Foi desenvolvido um estudo descritivo. 

3.5 TAMANHO DA AMOSTRA 

O estudo envolve os 57 hospitais psiquiátricos do Estado de São 

Paulo, ou seja, o universo dessas unidades no Estado. 

3.6 INSTRUMENTO DE COLETA DE INFORMAÇÃO 

Foi utilizado um questionário estruturado (Anexo2) elaborado com 

fundamento no roteiro de inspeção do programa de controle de infecção 

hospitalar da ANVISA (ANVISA, 2000), nos padrões recomendados pela 

Portaria 2616 e em discussão com profissionais ligados às atividades de 

controle de IH durante reunião do Comitê Estadual de Infecção Hospitalar. 

O questionário é composto de duas partes. A primeira parte apresenta 

dez questões para levantamento de dados que permitem a identificação do 
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hospital e caracterização de sua estrutura física e de atendimento aos 

pacientes. A segunda apresenta quinze questões elaboradas com o objetivo 

de explorar as características das CCIH dos hospitais. 

A partir de 17 de fevereiro de 2004, com a instituição do novo sistema 

de vigilância de IH e de indicadores epidemiológicos, os hospitais 

psiquiátricos passaram a notificar ao CVE suas taxas de pneumonia, 

gastroenterite e escabiose. Esta notificação deve ter periodicidade mensal, 

por meio de planilha encaminhada por via eletrônica (Anexo3). 

Foram realizados dois treinamentos específicos para a padronização 

dos critérios diagnósticos e utilização da planilha de notificação, com o 

objetivo de homogeneizar a coleta de dados pelos hospitais. 

3. 7 VARIÁVEIS DE ESTUDO 

As variáveis analisadas foram: natureza do hospital (público, privado 

ou filantrópico), número de leitos, número de funcionários, número de 

pacientes moradores, organização das unidades de internação (divididas por 

sexo, por sexo e patologia, por patologia ou por convênio), tipo de paciente 

internado (crônico, agudo ou ambos), presença de pacientes moradores, 

existência de CCIH, CCIH formalmente constituída, presença de membros 

consultores e executores, carga horária dos membros executores, existência 

de programa de controle de infecção hospitalar, existência de manuais ou 

normas para controle e prevenção de IH, acesso a exames diagnósticos (no 

próprio hospital ou em serviço de referência), realização de vigilância ativa, 
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existência de programas de treinamento para controle de IH e periodicidade 

destes programas, taxas de pneumonia, gastroenterite e escabiose, 

localização geográfica da instituição. 

3.8 DEFINIÇÕES E CONCEITOS 

Membros executores: são os encarregados da execução das ações 

programadas de controle de infecção hospitala (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 1998). 

Membros consultores: são os responsáveis pelo estabelecimento das 

diretrizes para o Programa de Controle de Infecção Hospitalar 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998). 

Programa de Controle de Infecção Hospitalar: corresponde ao 

conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente, com 

vista à redução máxima possível da incidência e da gravidade das 

infecções hospitalares (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998). 

Vigilância ativa das IH: define-se como a atuação de profissionais da 

CCIH na busca e detecção das IH por meio de informações obtidas nos 

prontuários, relatórios de enfermagem ou dados de laboratório (GA YNES 

e HORAN, 1999). 

3.9 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO DE CAMPO 

A aplicação do questionário foi realizada pela própria autora do 

projeto, médica infectologista, durante visita aos hospitais previamente 
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agendada com os responsáveis pelas CCIH com explicação dos objetivos do 

inquérito. Optou-se pela ida aos hospitais para aplicação dos questionários 

para evitar perdas. 

3.1 O ESTUDO PILOTO 

O questionário foi previamente testado em uma amostra de 

conveniência composta por 1 O hospitais psiquiátricos. Foram incluídas 

algumas questões não existentes no questionário original e outras foram 

modificadas a fim de torná-lo mais claro e objetivo. O tempo médio para seu 

completo preenchimento foi de cerca de 30 minutos. 

3.11 ORGANIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS 

A partir do questionário pré-codificado, foi criado um banco de dados 

utilizando o programa EPI lnfo versão 3.2.2 e, posteriormente, estes dados 

foram analisados utilizando o mesmo software. 

3.12 ANÁLISE DOS DADOS 

Foi feita a análise descritiva das características dos hospitais e das 

CCIH. Além disso, as CCIH dos hospitais foram avaliadas segundo alguns 

componentes básicos para o estabelecimento de um programa de 

prevenção e controle de IH efetivo propostos pela SHEA e APIC 

(SCHECKLER e col., 1998). Desse modo, as CCIH que desenvolviam 

vigilância ativa das IH e tinham membros executores, componentes 
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fortemente recomendados ou categoria 1, foram classificadas, pela 

pesquisadora, como possuindo "situação mínima" para o estabelecimento de 

programa efetivo de controle de IH. Já as CCIH que tinham, além destes 

dois componentes de categoria 1, dois componentes recomendados ou de 

categoria li, treinamento sistemático para os profissionais de saúde para 

prevenção e controle de IH e manuais de prevenção de IH, foram 

classificados como em "situação ideal" para desenvolver um programa 

efetivo de controle de IH. 

A análise comparativa entre variáveis categóricas foi efetuada por 

meio do teste de qui-quadrado ou teste exato de Fisher quando indicado. 

Para avaliar a magnitude das IH, nas unidades estudadas, utilizaram-

se como parâmetros as estimativas das taxas de incidência de pneumonia, 

escabiose e gastroenterite para cada hospital, utilizando como numerador os 

casos novos de IH e o como denominador o número de pacientes/dia no 

período de interesse. Além disso, foi feita a hierarquização das taxas médias 

da totalidade dos hospitais que enviaram dados no período de março de 

2004 a setembro de 2005 por percentis para cada tipo de infecção, segundo 

prática adotada pelo sistema NNISS para hospitais gerais e que, 

recentemente, foi utilizada para avaliação das taxas de IH em 17 ICSLP dos 

Estados Unidos (STEVENSON e col., 2005). 

Taxas de IH acima do percentil 75 foram consideradas elevadas. 

Análise comparativa desta variável categórica com características dos 

hospitais e das CCIH foi calculada utilizando o teste de qui-quadrado ou 

teste exato de Fisher. 
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3.13 ANÁLISE DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA 

A avaliação de indicadores de desempenho do sistema de vigilância 

de IH proposto para unidades psiquiátricas foi realizada tendo como 

referencial teórico os critérios propostos pelo CDC (CDC, 2001) que 

prevêem a descrição dos componentes do sistema segundo seus objetivos, 

definição de caso, população alvo, fontes de informação, tipo (ativo ou 

passivo), análise e disseminação da informação. 

As vantagens, desvantagens e limitações do novo sistema de 

vigilância de IH proposto serão discutidas com base em indicadores 

qualitativos de desempenho (utilidade, oportunidade, aceitabilidade, 

simplicidade, flexibilidade, representatividade, sensibilidade e valor preditivo 

positivo) (CDC, 2001 ). 

3.14 CONSIDERAÇÕES SOBRE QUESTÕES ÉTICAS DA 

PESQUISA 

A pesquisa foi desenvolvida observando as recomendações da 

Resolução n° 196 de 10/10/96 - Conselho Nacional de Saúde para Pesquisa 

Científica em Seres Humanos, sendo garantida a privacidade e a 

confidencialidade de todos os dados obtidos durante a pesquisa, assim 

como os dados levantados serão utilizados somente com a finalidade 

expressa pela pesquisa. 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo e autorizada pela Diretoria do 
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CVE, assim como pelas diretorias dos hospitais. Os pesquisadores 

assumiram a responsabilidade de garantir a confidencialidade e privacidade 

dos dados coletados (Anexo 5) e de utilizá-los somente com a finalidade de 

desenvolver a presente investigação. 

O questionário foi respondido por um membro da CCIH dos 

hospitais psiquiátricos, profissional de nível superior ou técnico, após 

explicação sobre os objetivos do projeto e assinatura do consentimento livre 

e esclarecido (Anexo 6). 
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4 RESULTADOS 
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4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS HOSPITAIS E PACIENTES 

INTERNADOS 

O Estado de São Paulo tem 57 hospitais exclusivamente psiquiátricos. 

A figura 1 mostra a distribuição dos hospitais psiquiátricos do Estado 

segundo DIR. 

Fonte: CNES/DATASUS, 2005 

São José dos 
Campos 2 

Figura 1: Distribuição dos 57 hospitais psiquiátricos do Estado de São 
Paulo, segundo DIR, 2005. 
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Do total de hospitais psiquiátricos do Estado, 49 (86%) foram 

incluídos no estudo, duas instituições se recusaram a receber a 

pesquisadora para aplicação do questionário e outras seis não foram 

visitadas por dificuldades de agendamento em tempo hábil para o término do 

projeto de pesquisa. A média do número de leitos das instituições visitadas 

foi de 254 leitos e a mediana 205 leitos (variando de 43 a 820 leitos). 

A maioria dos hospitais, 89,8% (44/49), recebe paciente tanto em 

crise aguda como na condição crônica da doença. Além disso, 93,9% 

(46/49) dos hospitais têm pacientes moradores, sendo que a média e a 

mediana de pacientes moradores é de, respectivamente, 120 e 60 pacientes 

(variação: O a 521). 

Os exames laboratoriais incluindo os bacteriológicos e os de imagem 

(Raio-X), quando necessários, são realizados em serviços de referência, ou 

seja, fora do hospital, em 47 instituições (95,9%). 

Com relação à natureza dos hospitais psiquiátricos do Estado, 42,9% 

(21/49) são instituições filantrópicas, 38,8% (19/49) são privadas e 18,4% 

(9/49) públicas. 

A tabela 1 apresenta algumas características dos hospitais estudados, 

segundo natureza das instituições. A tabela 2 mostra média e mediana do 

número de leitos, número de funcionários e número de pacientes moradores 

e relação funcionários por leito segundo natureza dos hospitais. 
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Tabela 1: Características dos hospitais psiquiátricos visitados para aplicação 
de questionário , segundo natureza, Estado de São Paulo,2004-2005. 

Caracteristicas Natureza do Hospital 

Filantrópico Público Privado Total 

n % n % n % n % 

Número de 21 42,9 9 18,4 19 38,8 49 100,0 

hospitais 

Pacientes 

moradores 

Sim 19 90,5 9 100 18 94,7 46 93,9 

Não 2 9,5 o o 1 5,3 3 6,1 

Total 21 100,0 9 100,0 19 100,0 49 100,0 

Tipo 

paciente 

agudos o o o o 2 10,5 2 4,1 

crônicos o o 2 22,2 1 84,2 3 6,1 

ambos 21 100,0 7 77,8 16 5,3 44 89,8 

Total 21 100,0 9 100,0 19 100,0 49 100,0 

Exame 

laboratorial 

Hospital o o 2 22,2 o o 2 4,1 

Referência* 21 100,0 7 77,8 19 100,0 47 95,9 

Total 21 100,0 9 100,0 19 100,0 49 100,0 
*fora do hospital 
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Tabela 2: Média e mediana do número de leitos, número de pacientes 
moradores e número de funcionários e relação funcionários por leito dos 
hospitais psiquiátricos do Estado de São Paulo, segundo natureza das 
instituições, 2004-2005 

Característica Natureza do hospital 

Filantrópico Público Privado Total 

Número de leitos 

Média 244 272 257 254 

Mediana 192 280 240 205 

Número de moradores 

Média 62 200 146 120 

Mediana 32 171 120 60 

Número de funcionários 

Média 82 214 59 97 

Mediana 49 199 59 61 

Relação funcionários 0,38 0,42 0,38 0,39 

por leito 

No período de março de 2004 a setembro de 2005 foram internados 

195437 pacientes nos 49 hospitais visitados, segundo os formulários de AIH 

processados. A análise de alguns dados destes formulários mostrou que 

67,3% (131580/195437) dos pacientes internados nestas instituições eram 

do sexo masculino, 32,5% (63607/195437) do sexo feminino e em 250 

formulários não havia a informação do sexo do paciente. 

Em relação à idade dos pacientes verificou-se que 81,6% dos 

pacientes internados tinham 30 anos ou mais, sendo que 49,4% 

(96557/195437) dos pacientes tinham entre 30 e 49 anos de idade e 32,2% 

(62898/195437) 50 anos ou mais. Não foi possível fazer o levantamento do 
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grau de instrução dos pacientes, uma vez que esta informação não foi 

preenchida em nenhum dos formulários do período de interesse. 

O diagnóstico do paciente foi preenchido em 187493 dos formulários 

de AIH , correspondendo a 95,93% do total de formulários. A figura 1 mostra 

a distribuição percentual dos diagnósticos dos pacientes internados nos 

hospitais psiquiátricos no período de março de 2004 a setembro de 2005. O 

levantamento dos diagnósticos dos pacientes baseou-se na Classificação 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID- 1 O), 

capítulo V, décima revisão. 

10% 

29% 

Fonte: SIH/SUS 

• Outros transt.mentais devidos a 
lesões físicas e disfunção cerebral 
e a doença física 

li Transt. mentais e comportamentais 
devido uso alcool 

· C!I Esquizofrenia 

• Retardo mental moderado 

• Retardo mental grave 

D Outros transtornos mentais e 
comportamentais 

Figura 2: Distribuição percentual dos diagnósticos dos pacientes internados 
nos hospitais psiquiátricos do Estado de São Paulo, março de 2004 a 
setembro de 2005. 
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As internações nestes hospitais são prolongadas sendo que 62,4% 

(122031/195437) dos pacientes ficaram internados por 29 dias ou mais. Do 

total de pacientes com diagnóstico de esquizofrenia, 72,2% (47003165070) 

teve internação por 29 dias ou mais. Já os pacientes com diagnóstico de 

transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de droga na maioria 

dos casos ,57,6% (16597/ 28811),. ficaram internados entre 8 e 18 dias e 

26,86% (6082128811) por 29 dias ou mais. 

O taxa de mortalidade no período de interesse foi de apenas O, 1 % 

(222/195437). 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DAS CCIH DOS HOSPITAIS 

PSIQUIÁTRICOS 

Dos 49 hospitais visitados, 46 responderam ter CCIH (93,9%) e 45 

(91,8%) responderam que a CCIH estava formalmente constituída. Em 

93,9% (46/49) dos hospitais as mesmas possuíam membros consultores, 

sendo que em 85, 7% (42/49) deles havia membros executores. É importante 

dizer que em apenas dois hospitais filantrópicos (4,8%) os membros 

executores atuavam exclusivamente na CCIH e em quatro hospitais (9,5%), 

também filantrópicos, os membros executores tinham carga horária definida 

para as atividades relacionadas ao controle de IH. 

Verificou-se que todas as CCIH contam com pelo menos um médico e 

um enfermeiro atuando como membros consultores e que em 95,2% (40/42) 

das CCIH há pelo menos um enfermeiro atuando como membro executor. 

Farmacêuticos participam das CCIH com elevada freqüência, atuando como 
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membros consultores e membros executores em 87% (40/46) e 11 ,9% (5/42) 

das comissões respectivamente. A figura 2 mostra a distribuição percentual 

de membros consultores e executores das CCIH dos hospitais psiquiátricos 

segundo categoria profissional. 

100% 

80% 

60% 

40% 

• consultor 

20% 
li executor 

0% 

médico enfermeiro farmacêutico administrativo 

Figura 3: Distribuição percentual dos membros consultores e executores 
das CCIH dos hospitais psiquiátricos do Estado de São Paulo, segundo 
categoria profissional , 2004-2005. 

Algumas atividades para prevenção e controle de IH foram avaliadas: 

ter programa de controle de IH, realizar vigilância epidemiológica ativa das 

IH e treinamentos específicos de controle de IH e possuir normas e rotinas 

escritas para prevenção, controle e tratamento das IH. A tabela 3 mostra a 
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distribuição em número absoluto e percentual destas atividades segundo 

natureza dos hospitais. 

Tabela 3: Distribuição em número absoluto e percentual das atividades de 
prevenção e controle de IH desenvolvidas por 49 hospitais psiquiátricos do 
Estado de São Paulo, segundo natureza, 2004-2005. 

Atividades de Filantrópico Privado Público 

prevenção e controle (n=21) (n=19) (n=9) Total 

de IH N % n % n % n % 

Vigilância ativa 16 76,2 14 73,3 5 55,6 35 71,4 

Normas e rotinas de 
12 57,1 11 57,9 5 55,6 28 57,1 

prevenção e controle 

Programa de 
7 33,3 4 21,1 2 22,2 

controle 
23 22 

Trein~t"!ºs 14 66,7 14 73,7 5 55,6 33 67,3 

Observa-se que dos 28 hospitais que apresentaram normas e rotinas 

escritas para prevenção e controle de IH, 35,7% (10/28) possuíam 

normatização para nutrição e dietética, 82, 1 o/o (23/28) para esterilização de 

materiais, 85,7% (24/28) para lavagem de mãos, 60,7% (17/28) para limpeza 

de mobiliários e superfícies, 64,3% (18/28) para lavanderia hospitalar e 

53,6% (15/28) para prevenção e controle de síndromes infecciosas. 

Com fundamento na avaliação de alguns componentes básicos para o 

estabelecimento de programa de prevenção e controle de IH efetivo 

(SCHECKLER e col., 1998), 71,4 o/o (35/49) dos hospitais foram classificados 

pela pesquisadora como pelo menos em "situação mínima" para o 

estabelecimento de um programa efetivo. Dentre estes hospitais, 54,3% 

(19/35) foram classificados em "situação ideal". 
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Além disso, 28,6% (14/49) dos hospitais (5 filantrópicos, 5 privados e 

4 públicos) não puderam ser classificados nem em "situação mínima" para 

estabelecimento de um programa de prevenção e controle de IH efetivo, ou 

seja, suas CCIH não possuíam membros executores e não realizavam 

vigilância ativa. 

Verificamos uma proporção maior de hospitais classificados como em 

"situação mínima" entre os localizados em municípios sede de DIR e entre 

as unidades com mais de 200 leitos (p<0,05). Verificamos, ainda, uma 

proporção maior de hospitais classificados como em "situação ideal" entre 

aqueles com mais de 60 pacientes-moradores (p<0,05) (Tabelas 4 e 5). 

Tabela 4: Distribuição de algumas caracterfsticas dos hospitais psiquiátricos 
do Estado de São Paulo, segundo "situação mínima" para estabelecimento 
de programa de controle de IH efetivo, 2004-2005. 

Características dos 
Situação mínima Outra situação* 

hospitais 
(n=35) (n=14) Total 

n % n % 

Hosp. filantrópico 16 76,2 5 23,8 21 

Hosp. privado 14 73,7 5 26,3 19 

Hosp.público 5 55,6 4 44,4 9 

N leitos>200 21 84,0** 4 16,0** 25 

N moradores>60 18 78,3 5 21,7 23 

Sede de DIR 14 56,0** 11 44,0** 25 

* CCIH sem membros excutores e não realiza vigilância ativa 

** (p<0,05) 
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Tabela 5: Distribuição de algumas características dos hospitais psiquiátricos 
do Estado de São Paulo, segundo "situação ideal" para estabelecimento de 
programa de controle de IH efetivo, 2004-2005. 

Características dos 
Situação ideal Outras situações* 

hospitais 
(n=19) (n=30) Total 

n % n % 

Hosp. filantrópico 7 33,3 14 66,7 21 

Hosp. privado 8 42,1 11 57,9 19 

Hosp.público 4 44,4 5 55,6 9 

N leitos>200 12 48,0 13 52,0 25 

N moradores>60 13 56,5** 10 43,5** 23 

Sede de DIR 7 28,0 18 72,0 25 

*situação mínima e CCIH sem membros executores e não realiza vigilância 

ativa 

** (p<0,05) 

4.3 INFECÇÕES HOSPITALARES 

No período de março de 2004 a setembro de 2005, 38 (66,7%) dos 57 

hospitais psiquiátricos do Estado de São Paulo enviaram dados de infecção 

hospitalar, conforme os indicadores previamente definidos. 

Destes hospitais, foi possível analisar os dados de 34 (89,5%). A 

análise dos dados de IH foi realizada independentemente do número de 

meses de envio de dados pelos hospitais. Não foi possível analisar os dados 

procedentes de quatro instituições devido a erros nas informações quanto ao 

denominador. 
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O envio de dados não foi realizado de maneira regular, em média, os 

hospitais enviaram dados por pelo menos 9 meses (mediana: 9 meses; 

variação de 2 a 17 meses) . A figura 3 mostra o número de hospitais que 

enviaram dados de IH por mês no período citado acima. 
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Figura 4: Número de hospitais psiquiátricos que enviaram dados de infecção 
hospitalar para o Sistema de Vigilância Epidemiológica do Estado de São 
Paulo, por mês, março de 2004 a setembro de 2005. 

A tabela 6 mostra a distribuição em percentis das taxas de IH e da 

dos 34 hospitais avaliados no período avaliado. 

Tabela 6: Distribuição em percentis das taxas de incidência de pneumonia, 
escabiose e gastroenterite por 1.000 pacientes-dia de 34 hospitais 
psiquiátricos do Estado de São Paulo, março de 2004 a setembro de 2005. 

Taxa de Incidência (por 1.000 pacientes/dia) 

Infecção sob vigilância Percentil 
10 25 50 75 90 Variação 

pneumonias 0,0 0,04 0,20 0,60 1,22 0,0-1 ,49 

escabioses 0,02 0,13 0,31 0,61 1,70 0,0-7,47 

gastroenterites 0,0 0,04 0,25 0,60 1,22 0,0-7, 17 
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Entre os 49 hospitais visitados pela pesquisadora, 61,2% (30/49) 

enviou dados ao sistema de vigilância epidemiológica estadual. Além disso, 

doze hospitais ( 40%) apresentaram no período analisado taxas acima do 

percentil 75 para pelo menos uma das infecções sob vigilância. 

Houve uma proporção maior de hospitais classificados como em 

"situação ideal" (16,7%) para estabelecimento de um programa efetivo de 

controle de IH que notificou taxas de IH acima do percentil 75 no período 

analisado se comparado com os classificados como "situação mínima" e 

aqueles que não apresentam nem situação mínima (83,3%) (p=0,0380). 

4.4 DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA DAS INFECÇÕES 

HOSPITALARES NO ESTADO DE SÃO PAULO 

O sistema de vigilância epidemiológica das IH que, atualmente está 

sendo utilizado pelos hospitais do Estado de São Paulo para notificação de 

taxas de IH, foi implantado em 17 de fevereiro de 2004. 

Este novo sistema baseia-se na vigilância epidemiológica das IH de 

acordo com a complexidade dos serviços de saúde e características dos 

pacientes assistidos por estes serviços. Com isso foram propostos 

indicadores epidemiológicos específicos para os hospitais psiquiátricos. 

A implantação do sistema de vigilância em todo o Estado ocorreu 

após um projeto piloto desenvolvido na regional de São José dos Campos 

em 2003 que tinha por objetivo avaliar a factibilidade do sistema 

(PADOVEZE e col., 2005). 
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A seguir descreveremos o sistema de vigilância das IH para hospitais 

psiquiátricos discutindo seus objetivos, seus componentes e definições de 

caso adotadas e indicadores qualitativos de desempenho. 

4.4.1 Importância em saúde pública das infecções hospitalares 

Não há dados de literatura sobre taxas de IH para hospitais 

psiquiátricos coletadas de maneira contínua, apenas estudos desenvolvidos 

para períodos definidos de tempo e em amostras restritas de instituições 

(MULLER JP e col.,1997; ALMEIDA e PEDROSO, 1999). 

Com isso há desconhecimento da importância das IH em instituições 

psiquiátricas. 

O conhecimento das taxas de IH em hospitais psiquiátricos é 

importante, uma vez que 26, 1 % do total de leitos operacionais do Estado de 

São Paulo corresponde a leitos de psiquiatria (FUNDAÇÃO SEADE, 2002) e 

os transtornos mentais e comportamentais são a terceira causa de 

internação em homens com idade entre 20 e 44 anos com número de 

internações inferior apenas às causas externas e doenças do aparelho 

digestivo (FUNDAÇÃO SEADE, 2002). 

4.4.2 Descrição do sistema 

A. Objetivos 

O sistema de vigilância das IH para hospitais psiquiátricos tem como 

objetivo a coleta sistemática e objetiva de dados de IH a fim de estabelecer o 

perfil endêmico de alguns tipos de infecção freqüentes neste tipo de 

instituição e grupos de risco para aquisição de IH. 
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As taxas calculadas refletem qualidade de assistência e a notificação de 

um número pequeno de eventos visa facilitar a coleta de dados pelos 

hospitais e a adesão ao sistema de vigilância (Padoveze e col. ,2005). 

B. Definição de caso 

As definições de caso adotadas para os hospitais psiquiátricos são muito 

sensíveis, baseadas, principalmente, em critérios clínicos, respeitando as 

limitações diagnósticas destas instituições e identificando um maior número 

de casos (McGeer e col., 1991) 

C. Tipo de sistema 

O sistema de vigilância de IH pra hospitais psiquiátricos é passivo. 

D. Fonte de informações 

Os hospitais psiquiátricos do Estado de São Paulo são as fontes de 

informação do sistema. 

E. Componentes do sistema 

A população alvo do sistema de vigilância é o grupo formado pelos 

pacientes internados nos hospitais psiquiátricos para os quais devem ser 

colhidos os dados de pneumonia, escabiose e gastroenterite adquiridas em 

ambiente hospitalar. 

A coleta de informação deve ser realizada por busca ativa de casos 

de IH nas enfermarias com envio mensal dos dados por meio de planilha 

eletrônica disponível no site do CVE. 

Os dados devem ser enviados às vigilâncias epidemiológicas 

municipais que enviam os dados às vigilâncias epidemiológicas das DIR, 
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encarregadas de transmitir as informações a Divisão de Infecção Hospitalar 

do CVE. 

As informações devem ser analisadas pelas vigilâncias 

epidemiológicas nos níveis municipal e regional , principalmente para 

avaliação de consistência dos dados. A Divisão de Infecção Hospitalar do 

CVE consolida os dados do Estado com divulgação anual dos dados. 

A figura 4 mostra o fluxograma do sistema de vigilância de IH para 

hospitais psiquiátricos. 

\ / l \ / 
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Figura 5: Fluxograma do Sistema de Vigilância Epidemiológica de Infecções 
Hospitalares do Estado de São Paulo para hospitais psiquiátricos. 
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4.4.3 Descrição dos indicadores de desempenho 

A Utilidade 

A utilidade de um sistema de vigilância pode ser definida como a 

capacidade de atingir seus objetivos. 

O sistema de vigilância de IH para hospitais psiquiátricos foi 

implantado há dois anos, tendo produzido dados preliminares inéditos a 

respeito da magnitude das IH nos hospitais psiquiátricos. 

Estes dados ainda não são suficientes para estabelecer o perfil 

endêmico das IH nestas instituições pelo pouco tempo de coleta, mas já 

permitem inferências capazes de subsidiar ações de prevenção e controle 

de IH para estas unidades. 

B. Simplicidade 

Os sistemas de vigilância são simples quando fáceis de compreender 

e de implementar e pouco dispendiosos. 

O sistema pode ser considerado simples, como mostra o fluxograma 

(figura 3) uma vez que os hospitais são as fontes de informação do sistema 

e a transmissão dos dados ocorre por via eletrônica. 

A planilha utilizada para notificação das taxas de IH, em formato 

excel, não requer investimento de muitos recursos financeiros para sua 

utilização por se tratar de um software de baixo custo. 

A porcentagem de hospitais notificantes que cometeu erros no 

preenchimento das planilhas, principalmente nos denominadores, foi de 

apenas 10,5%, mostrando ser um instrumento de coleta de dados simples. 
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As equipes de CCIH dos hospitais são responsáveis pela coleta 

apenas dos numeradores, número mensal de pneumonias, escabioses e 

gastroenterites, uma vez que denominador, número de pacientes-dia, pode 

ser obtido por meio de estatísticas administrativas de rotina das instituições. 

C. Aceitabilidade 

Aceitabilidade pode ser definida pela disposição favorável dos 

profissionais e das instituições ao sistema, gerando informações exatas, 

consistentes e regulares. 

Considerando que se trata de um sistema de vigilância de 

implantação recente e que, ao contrário dos hospitais gerais que possuem, 

de maneira geral, CCIH mais estruturadas e indicadores epidemiológicos de 

IH amplamente divulgados e analisados por sistemas de informação 

internacionais como o NNISS, o sistema de vigilância de IH para hospitais 

psiquiátricos teve uma boa aceitação por parte dos hospitais com uma taxa 

de resposta de 66,7% (38/57). 

D. Flexibilidade 

A flexibilidade de um sistema pode ser definida pela facilidade de 

adaptar-se facilmente as novas necessidades. 

O sistema mostrou-se flexível uma vez que a planilha de notificação 

sofreu algumas modificações a partir das sugestões dos hospitais 

notificantes com o objetivo de facilitar o preenchimento do instrumento de 

coleta e analisar separadamente os dados de IH para pacientes-moradores . 
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5 DISCUSSÃO 
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As políticas públicas dirigidas à saúde mental desenvolvidas no país a 

partir da década de setenta visam a desinstituciona\\zação do paciente 

psiquiátrico com redução gradativa do número de leitos psiquiátricos. Estas 

políticas incluem a criação dos NAPS/CAPS que são unidades de saúde 

com equipe multidisciplinar para atendimento de pacientes egressos de 

internação hospitalar com o objetivo de evitar que os pacientes voltem a ser 

internados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1992). 

Apesar dos esforços para o desenvolvimento de políticas de 

assistência ao paciente psiquiátrico não baseadas em internação, os dados 

levantados por esta pesquisa mostram que, não apenas o número de 

hospitais exclusivamente psiquiátricos no Estado ainda é grande, como 

também a população psiquiátrica sob regime de internação. 

Isso fica claro quando constatamos que a maioria dos hospitais tem 

pacientes-moradores e que três instituições mantém internados apenas 

pacientes moradores. Estes pacientes, na maioria dos casos, não têm 

família ou a família não deseja que o paciente receba alta hospitalar, 

inviabilizando a alta do paciente que, em geral, precisa de auxílio para sua 

reintegração na sociedade. 

Desse modo, é possível afirmar que a redução completa dos leitos 

psiquiátricos é um processo que ainda precisará de alguns anos para ser 

completado. 

Problemas estruturais como dificuldade de acesso a exames 

diagnósticos e número de funcionários, geralmente inferior ao de hospitais 
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gerais, foram verificados pela pesquisa nestas instituições, em concordância 

com outros autores que estudaram tanto hospitais psiquiátricos como outros 

tipos de ICSLP (SMITH e RUSNAK 1997; ALMEIDA e PEDROSO 1999; 

STRAUSBAUGH e JOSEPH, 1999). 

O levantamento de alguns dados relacionados ao perfil dos pacientes 

internados nos hospitais psiquiátricos de São Paulo mostra que 

esquizofrenia e transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de 

álcool foram dois importantes diagnósticos para internação, sendo que o 

mesmo foi observado em um estudo realizado em hospital psiquiátrico de 

Belo Horizonte (ALMEIDA e PEDROSO, 1999). 

A avaliação de atividades de prevenção e controle de IH nos hospitais 

psiquiátricos mostrou que quase a totalidade destes hospitais tem uma CCIH 

formalmente constituída. Estudo italiano que avaliou estrutura das CCIH em 

hospitais gerais italianos (MORO e col., 2004) mostrou que 50,2% dos 

hospitais avaliados apresentavam CCIH. A comparação dos dados do 

estudo italiano com a do presente estudo deve ser realizada com cuidado 

devido a diferenças nas características das instituições avaliadas. 

Em relação aos componentes destas comissões a porcentagem de 

médicos como membro das CCIH foi superior nos hospitais psiquiátricos do 

Estado quando comparada a de ICSLP americanas. A presença de 

enfermeiras nas comissões foi semelhante, assim como o fato dos membros 

consultores não trabalharem exclusivamente nas CCIH dos hospitais 

(GOLDRICK, 1999). 
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Apesar da elevada porcentagem de CCIH nos hospitais, os dados 

sugerem que em muitos destes hospitais estas comissões são pouco 

atuantes, uma vez que menos da metade dos hospitais apresentam 

componentes importantes para o desenvolvimento de um programa de 

controle de IH efetivo (SCHECKLER e col., 1998). 

A maior proporção de hospitais em "situação mínima" para um 

programa efetivo de controle de IH entre os hospitais localizados em sedes 

de DIR se comparadas às demais unidades (p<0,05), também foi encontrada 

em estudo italiano (MORO e col., 2004 ). Este fato é possivelmente explicado 

pelo acesso mais fácil e rápido a informações, bem como a cursos e 

treinamento de capacitação. Já a maior proporção de hospitais classificados 

como apresentando "situação mínima" entre aqueles com mais de 200 leitos 

se comparados aos demais (p<0,05) e a maior proporção de hospitais 

classificados como "situação ideal" entre hospitais com mais de 60 pacientes 

moradores se comparados aos demais (p<0,05) pode ser resultado da 

conscientização dos profissionais dos hospitais que o número elevado de 

pacientes e internação prolongada resultam em maior risco para aquisição 

de IH. 

Apenas um estudo americano desenvolvido em 17 ICSLP usou a 

mesma metodologia do presente estudo para determinar taxas de IH neste 

tipo de instituição. As taxas de gastroenterite são mais elevadas em todos os 

percentis para os hospitais psiquiátricos de São Paulo. Já as taxas de 

pneumonia e escabiose foram maiores no estudo americano (STEVENSON 

e col., 2005). É importante salientar que o estudo americano estudou 
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infecções de pele e tecido celular subcutâneo, incluindo escabiose, e 

infecções de trato respiratório alto e baixo. Como as definições de caso 

foram diferentes das utilizadas pela pesquisa não é possível a comparação 

das taxas de IH. 

A análise da variação das taxas de IH para todos os três tipos de IH 

mostra taxas que estas variaram de O a 7 ,4 7 por 1000 pacientes-dia. A 

ausência de IH para todo o período sugere subnotificação. Taxas acima do 

percentil 90 podem significar supernotificação. Entretanto, em uma situação 

de grande subnotificação, taxas anormalmente altas podem indicar 

notificação adequada de taxas de IH e até mesmo subnotificação, em menor 

grau quando comparada às demais instituições. Estes problemas podem 

estar relacionados com falhas no diagnóstico das IH resultantes da 

dificuldade de acesso a exames complementares ou falta de critérios 

diagnósticos bem definidos. A variabilidade de critérios diagnósticos 

utilizados em hospitais psiquiátricos americanos foi mostrada em um estudo 

que enfatiza a necessidade do uso de critérios definidos para a comparação 

de taxas entre as instituições (LOVING e col., 1992). 

Verificou-se que os hospitais com melhores condições para o 

desenvolvimento de um programa de controle de IH efetivo apresentaram 

taxas de IH mais elevadas. Esta associação pode ser explicada pelo fato 

destes hospitais terem CCIH mais estruturadas e, portanto, com maior 

notificação de IH e não necessariamente hospitais com problemas de 

assistência aos pacientes. 
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A despeito de trabalho que considera desnecessária a busca ativa 

continua das IH em hospitais psiquiátricos devido a sua baixa incidência 

(DETTENKOFER e col., 2003), a vigilância das pneumonias, gastroenterites 

e escabioses se justifica pelo potencial de disseminação resultando em 

surtos (SÁNCHEZ e col., 1997; DAVID e col., 2005; HAllAN e col., 2005). 

Além disso, a vigilância das IH e a notificação continua destes dados deve 

ser estimulada a fim de se formar um banco de dados que permita a 

cômparação·de taxas entre hospitais com as mesmas características (OMS, 

2005). 

Segundo a OMS cabe às autoridades de saúde desenvolver um 

sistema para monitorizar infecções selecionadas e avaliar a efetividade de 

intervenções (OMS, 2005). 

O sistema de vigilância das IH para hospitais psiquiátricos segue este 

conceito uma vez que se baseia na vigilância por objetivo de IH segundo as 

características dos hospitais, visando intervenções objetivas para a melhoria 

da qualidade de assistência. 

A avaliação de alguns indicadores qualitativos de desempenho do 

sistema de vigilância de IH para hospitais psiquiátricos mostra que o sistema 

está conseguindo produzir dados de IH para este tipo de instituição que 

podem subsidiar ações de prevenção e controle, trazendo benefícios para 

um grande número de pacientes sob risco. 

Algumas limitações devem ser consideradas para o presente 

estudo. Não há nenhum instrumento de coleta de dados validado para o tipo 

de inquérito proposto. Apenas um trabalho levantou as características das 
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CCIH em hospitais psiquiátricos (LOVING e col 1992), entretanto enfatizava 

outro tipo de informação, a forma como estes hospitais definem IH. Por 

conseqüência, alguns problemas podem ser levantados como a falta de 

. comparabilidade e dúvidas quanto a sua habilidade em avaliar se a presença 

dos itens levantados determina CCIH eficiente em relação ao controle das 

IH. 

Como o período estabelecido para avaliação das taxa de IH é 

relativamente curto, os resultados obtidos oferecem apenas uma visão 

preliminar do perfil das IH. Para se conhecer o perfil endêmico das IH seria 

necessário vários anos de análises contínuas dos dados. 

As definições de caso adotadas para os hospitais psiquiátricos são 

muito sensíveis, baseadas, principalmente, em critérios clínicos, respeitando 

as limitações diagnósticas destas instituições. Com isso há o risco de 

inclusão de casos falso positivos, resultando no aumento das taxas de IH. 

O estudo avaliou apenas alguns indicadores qualitativos do sistema 

de vigilância. Para a avaliação de um sistema de vigilância é necessário um 

tempo maior após sua implantação e estudos cuidadosos e elaborados. 

Os resultados desta pesquisa mostram que um sistema de vigilância 

de IH para hospitais psiquiátricos como o do Estado de São Paulo se 

justifica pelo grande número de pacientes potencialmente sob risco. 

Entretanto, é necessário investimento no aprimoramento dos programas de 

prevenção e controle de IH destas intituições com o objetivo de melhorar a 

qualidade dos dados notificados e a assistência prestada ao paciente 

psiquiátrico. 
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6.CONCLUSÕES 



62 

1) Os hospitais psiquiátricos do estado de São Paulo são instituições 

de grande porte com média de número de leitos de 254 e mediana 

de 205 (variação: 43-820 leitos). 

2) Do total de hospitais visitados, 93,9% (46/49) tem pacientes 

moradores, sendo que a média é 120 pacientes moradores e a 

mediana 60 pacientes moradores (variação: O a 521). 

3) Os pacientes internados nestas instituições têm como diagnóstico 

mais freqüente esquizofrenia (35%), 81 ,59% dos pacientes tem 30 

anos ou mais e o tempo de internação é prolongado, em 62,4% 

dos casos 29 dias ou mais. 

4) Em 45 (91,8%) hospitais existe uma CCIH formalmente 

constituida, mas apenas 38, 8% dos hospitais (19/49) apresentam 

"situação idael" para o estabelecimento de um programa de 

prevenção e controle de IH efetivo. 

5) As taxas de incidência de IH para o periodo de março de 2004 a 

setembro de 2005 variaram de 0,0-1,49, 0,0-7,47, 0,0-7, 17 por 

1000 pacientes-dia para pneumonia, escabiose e gastroenterite 

respectivamente 

6) O sistema de vigilância de IH para hospitais psiquiátricos do 

estado de São Paulo pode ser considerado útil, apresenta boa 

aceitabilidade, é simples e flexível 
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Anexo 1 

Distribuição dos hospitais psiquiátricos, segundo município e DIR 

DIR Munlclpio Hospital 
Nossa Senhora do Caminho; Pinel; Vera Cruz; Agua 
Funda; Charcot, API Assistência Psiquiátrica Integrada, 

1 Sao Paulo Sao João de Deus, João Evangelista, Nossa Senhora de 
Fátima 

li S.Bemardo do Campo Centro PsiQuiátrico SBC, Bezerra de Menezes 
IV Franco da Rocha JuQuerv 
VI Aracatuba Benedita Fernandes 
VI Biri!lUi Felicio lucchini 
VI Penáoolis João MarQuesi 
VII AraraQura Caibar Schutel 
VII Sta.Rita do Passa Quatro Cais de Sta.Rita 
VIII Ourinhos Saúde Mental Ourinhos 
IX Barretos Vale do Rio Grande 
X Jaú Thereza Perlatti 
X Uns Clemente Ferreira 
X Promissão Dom Basco 
XI Botucatu Cantidio de Moura Campos 
XII Americana Seara Hosoital Psiauiátrico 
XII Amparo Sanatório Ismael 
XII Campinas Càndido Ferreira 
XII lndaiatuba Clinica de Reoouso lndaiá 
XIII Franca Fund.Esolrita Alan Kardec 
XIV Adamantina Assoe. Filant. Espirita 
XIV Garca André luiz 
XIV Marília Esorrita de Marília 
XIV Tuoa Instituto Psiquiátrico; Dom Basco 
XV Araras Antônio luiz Saião 
XV Rio Claro Casa de Saúde Bezerra de Menezes 
XVI Presidente Prudente Adoloho Bezerra de Menezes; São João; Alan Kardec 
XVI Piraoozinho Santa Maria 

XVIII Ribeirão Preto Santa Tereza 
XX Casa Branca Centro de Reabilitacão 

XX Esp.Santo do Pinhal Clinica de Repouso Sta.Rosa; Sanatório Bezerra de 
Menezes 

XX ltapira Américo Bairral; Santa Fé; Clinica de Reoouso ltapira 

XXI S.José dos Camoos Instituto Chul; Francisca Júlia 

XXII S.José do Rio Preto Mahatma Gandhi; Bezerra de Menezes 
XXlll Sorocaba Clinica Médica Especializada; Jardim das Acácias; 

Prof.André Teixeira lima; Vera Cruz 
XXlll Piedade Vale das Hortências 
XXlll Salto do Piraoora Clinica de Reoouso; Santa Cruz 



Anexo 2 

Projeto 

VIGILÂNCIA DE INFECÇÕES HOSPITALARES EM UNIDADES 
PSIQUIÁTRICAS 

Questionário 
1- Identificação do hospital, estrutura tisica, características dos pacientes 

1- Nome do hospital (nomehosp): 

2- Natureza do hospital (natuhosp): 
1. ( ) público 2.() privado 3.( ) filantrópico 
3- Municlpio (municip): 
DIR: 

4- Quantos leitos operacionais possui?(leitoper) 

5-Quantos funcionários em atividade assistencial possui?(nfunc) 

6-Como estão organizadas as unidades de internação?(unintema) 
1.( ) por sexo 2.() por sexo e patologia 3.() por patologia 4.() por convênio 

7-Recebe pacientes de ambos os sexos?(pacsexo) 
1.() sim 2.() não 
8- Recebe pacientes moradores?(pacmor) 
1.() sim 2.{) não 
9- Tipo de paciente que interna (tipopac): 
1.( ) em crise aguda 2.( ) crônico 3.( ) ambos 
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10-0nde são realizados os exames laboratoriais, radiológicos e microbiológicos?(locexam) 
1. { ) no hospital 2.() em serviço de referência 
li - Características da CCIH 

1- O hospital tem CCIH?(ccih) 
1.{) sim 2.() não 
2- A CCIH está formalmente constituída?(formccih) 
1.{) sim 2.{) não 
3-Há membros consultores?(membcons) 
1.() sim 2.() não 
4-Quem são os membros consultores?(funcons) 
1.( )médico 2.( )enfermeiro 3.( )nutricionista 4.( )aux.enfermagem 5.( )biólogo/biomédico 
6.( )farmacêutico 7.( )administrativo 8.( )psicólogo 9.( )outros 

5- Há membros executores?(membexec) 
1.() sim 2.() não 
6- Quem são os membros executores?(funexec) 
1.( )médico 2.( )enfermeiro 3.( )nutricionista 4.( )aux.enfermagem 5.( )biólogo/biomédico 
6.( )farmacêutico 7.( )administrativo 8.( )psicólogo 9.( )outros 
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7-0s membros executores são exclusivos da CCIH?(execexcl) 
1.() sim 2.() não 
8-0s membros executores têm carga horária definida para atuação na CCIH?(defcarga) 
1.() sim 2.() não 
9- Qual a carga horária dos membros executores definida para 
CCIH?(carghor) 

10- Existe programa de controle de infecção hospitalar?(progcont) 
1.() sim 2.() não 
11- Executa vigilância ativa?(vigativ) 
1.() sim 2.() não 
12- Existem manuais ou normas de prevenção e controle de infecção hospitalar?(manuais) 
1.() sim 2.() não 
13- Quais dos seguintes manuais estão disponiveis?(tipmanual) 
1.() métodos de esterilização/desinfecção e anti-sepsia 
2.() prevenção de síndromes infecciosas mais freqüentes 
3.() métodos de higiene e manipulação de alimentos 
4.() métodos de higiene e manipulação de roupas 
5.() métodos de higiene e manipulação de mobiliários 

14- Existe programa de treinamento sistemático para controle de infecção hospitalar?(trein) 
1.() sim 2.() não 
15- Qual a periodicidade do treinamento?(pertrein) 
1.( ) anual 2.( ) semestral 3.( ) mensal 4.( ) outros 



Anexo 3 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 
COORDENAÇÃO DOS llfSTITUTOS DE PESQUISA - CIP 

CENTRO DE VIGILÃHCIA EPIDEllIOLÓGICA 
"PROF. ALEXAlllDRE VRAHJAC" - CVE 

DIVISÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR 

e 111ai1- d>""'•c>@•i'Kle sg oov"' • telefone: 3066-8261 e 3082-7526 FAX: 3082-9359 e 3082-9395 

ANO: 
REGISTRO DE INFECÇÕES HOSPITALARES 
M~: 

HOSPITAL: 
MUNICÍPIO: DIR: 
Presidente da CCIH: 
Visto do município: Visto da DIR: 

PLANILHA4 
Indicação: indicado para hospitais de longa pcnnancncia e hospitais psiquiátricos 

lod.icadorea que aeri.o .1erad09: 
a) Densidade de incidencia de pneu monias 

b) Densidade de incidência de escabioscs 

e) Densidade de incidência de Gast rocnterite 

Fórmala de cilcalo: 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

a) < PN / Pacientes-dia) x 1000 

b) < ES / Pacientes-dia) x 1000 

e) <GI / Pacicntes-<lia ) x 1000 

Ua.idade de lDternação 

Total 

Plf 
(pneumoa.ia) 

o 

Ua.idade de lDtenlação 
Plf f Pacieatea-dia 

X 1000 

#DIV/ 01 

#O!V/OI 

#DIV/01 

#DIV/01 

#DIV/0! 

#D!V/01 

Total #OIV/O! 

ES 
(escablose) 

o 
ES f Paci.eates-dia 

X 1000 

#DIV/01 

#D!V/01 

#DIV/01 

#DIV/01 

#D!V/01 

#D!V/01 

#OIV/O! 

GI 

(&aatroenterites) 

Gl/Pac-leates-dia 

X 1000 

o 

#DIV/01 

#OIV/OI 

#D!V/OI 

#O!V/ OI 

#D!V/01 

#DIV/ 01 

#OIV/01 
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Pacientes-dia 

o 
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Anexo 4 

llmo.Sr. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

. Diretor Técnico/ Clínico do Hospital 

Vimos por meio desta solicitar autorização para visita ao hospital com 

objetivo de aplicação de questionário para avaliação da Comissão de 

Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) da instituição. 

A aplicação deste questionário faz parte do projeto de mestrado da aluna de 

pós-graduação da Faculdade de Saúde Pública da USP, Denise Brandão de 

Assis, orientado pelo professor Eliseu Alves Waldman. 

O projeto tem como objetivos conhecer as CCIH dos hospitais psiquiátricos 

do Estado de São Paulo e suas taxas de infecção hospitalar e avaliar o novo 

sistema de vigilância de infecção hospitalar proposto pelo Centro de 

Vigilância Epidemiológica "Prof. Alexandre Vranjac" (CVE). 

Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos e 

agradecemos, desde já, sua atenção. 

Atenciosamente, 

Denise Brandão de Assis 
Aluna de mestrado da FSP-USP 

Prof. Dr. Eliseu Alves Waldman 
Dep. Epidemiologia da FSP-USP 
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Anexo 5 

Declaração 

Declaro para os devidos fins que me comprometo a utilizar os dados 

obtidos neste levantamento somente para as finalidades a que se propõe 

esta pesquisa, garantindo também a confidencialidade e a privacidade dos 

dados levantados. 

São Paulo, __ de _____ de __ _ 

Denise Brandão de Assis 
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Anexo6 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
(Obrigatório para Pesquisa Científica em Seres Humanos- Resolução nO 196 de 10/10/96 - Conselho Nacional de 
Saúde) 

Dados sobre a Pesquisa 
PROJETO: Vigllãncla de Infecções Hospitalares em Unidades Psiquiátricas 
PESQUSADORA: Denise Brandão de Assis 
Responsável pela pesquisa: Denise Brandão de Assis 

Apresentação do Projeto 

As infecções hospitalares (IH) constituem sério problema de saúde 
pública, no entanto, pouco se conhece a respeito nas 56 unidades 
psiquiátricas do Estado de São Paulo. O objetivo do presente projeto é fazer 
um levantamento das características das Comissões de Controle de 
Infecção Hospitalar dessas unidades por meio da aplicação de um 
questionário e avaliar as taxas de IH notificadas por estes hospitais e 
possíveis fatores de risco associados. A obtenção desses dados permitirá a 
identificação das principais dificuldades destas instituições na implantação 
das CCIH e poderá fundamentar novas estratégias de prevenção e controle 
das IH nos hospitais psiquiátricos. 

Sua participação do estudo é voluntária. As informações 
solicitadas no questionário serão analisadas pelos pesquisadores, porem 
sempre protegendo sua privacidade e a confidencialidade das informações. 
Os pesquisadores se comprometem a utilizar os dados somente para as 
finalidades da pesquisa. Caso você tenha alguma dúvida ligue para na 
Divisão de Infecção Hospitalar do Centro de Vigilância Epidemiológica "Prof. 
Alexandre Vranjac"(CVE), através do telefone (11) 30817526. 

Tenno de consentimento livre e esclarecido 

Eu 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

porta d o r do RG nº aceito responder 

ao questionário desta pesquisa tendo minha o sigilo de minha identidade 

assegurado. 

São Paulo de de 
~~- -~~~~~~- -~~~-

Assinatura do entrevistado Assinatura do entrevistador 

OBS: esta ficha deve ser preenchida em duas vias sendo que uma deve ficar com o 
pesquisador e uma com o entrevistado. 
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