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� “Primum non nocere” - “Antes de tudo não cause 
dano, não prejudique o paciente”.

� Estimativa de 15 milhões de danos médicos aos 
pacientes por ano nos EUA (40000 danos/dia);

� Campanha 100.000 vidas (Dez 2004-Jun 2006)



� Objetivo: Salvar 100.000 vidas;

� Envolveu 3100 hospitais EUA;

� Estimativa de 122.300 vidas salvas após 18 meses de 
implementação da campanha associada a outras 
medidas;



� 6 intervenções:
- Time de resposta rápida
- Medidas baseadas em evidência para evitar mortes 

relacionadas ao IAM
- Prevenção de eventos adversos a medicamentos
- Prevenção de  infecções relacionadas a cateteres
- Prevenção de infecções de sítio cirúrgico
- Prevenção de pneumonia relacionada à VM



� Objetivou atuar na prevenção das mortes evitáveis 
relacionadas à assistência à saúde;

� Considerando o sucesso dessa campanha, criou-se uma 
nova campanha – 5 milhões de vida, em que o objetivo 
além de prevenir as mortes evitáveis era minimizar a 
ocorrência dos danos relacionados à assistência à
saúde.



“Medical harm” – Dano físico “resultante de” ou 
“contribuído pelo” cuidado médico (incluindo a 
ausência de tratamento médico) que necessita de 
monitoramento adicional, tratamento, hospitalização ou 
resulta em morte. São considerados danos todas as 
situações que poderiam ser evitadas, decorrentes de um 
erro médico ou que ocorreram dentro de um hospital. 



� Objetivo: Proteger os pacientes de 5 milhões de 
agravos médicos nos próximos 2 anos (Dez 2006 – Dez 
2008);

� Envolvimento de no mínimo 4000 hospitais EUA;

� 12 intervenções propostas.



� 12 Intervenções (6 propostas pela Campanha 100.000 
vidas):

- Prevenção de danos relacionados a medicamentos de 
ALERTA (anticoagulantes, sedativos, narcóticos e 
insulina);

- Redução de complicações cirúrgicas;
- Prevenção de Úlceras de pressão;
- Redução de infecção por S. aureus oxacilina-resistente 

(MRSA);
- Medidas baseadas em evidência para o tratamento da ICC;
- Atuação efetiva do Conselho de Administração Hospitalar.



� “Bundle” do cateter central (5 componentes):
- Higienização das mãos;
- Precaução de barreira máxima;
- Antissepsia da pele com clorexidina;
- Seleção do melhor local para passagem do CVC 

(evitando a cateterização da veia femural em adultos);
- Revisão diária da necessidade de permanência do CVC, 

retirando os que não têm mais indicação de 
permanência.



� Higienização das mãos:
- Antes e após a palpação do sítio de inserção;
- Antes e após a manipulação desse CVC;
- Quando as mãos estão visivelmente sujas ou 

contaminadas;
- Antes e após procedimentos invasivos;
- Entre pacientes;
- Antes da colocação das luvas e após a retirada das 

mesmas;
- Após usar o banheiro.



� Medidas:
� “Check-list” para a passagem de CVC (aplicado pela 

enfermeira);
� “Dispensers” de álcool e sabão disponíveis, além de 

luvas;
� Sinalizações para a higienização das mãos próximas ao 

leito;
� Campanha com posteres estimulando a higienização

das mãos;
� Encorajamento entre os profissionais para a 

higienização das mãos;



� Precaução de barreira máxima:
- Consiste no uso de gorro, máscara, avental estéril e 

luvas estéreis;
- Para o paciente: campo estéril duplo com mínima área 

descoberta para passagem do CVC;
� Medidas:
- “Check-list”
- Equipamento necessário para barreira máxima 

estocado;



� Antissepsia da pele com clorexidina:
- Preparo da pele com clorexidina alcoólica a 2%;
- Aplicar por pelo menos 30 segundos;
- Esperar secar a solução pelo menos 2 min. antes de 

passar o CVC;

� Medidas:
- “Check-list”;
- “Kits” para passagem de CVC contendo clorexidina;



- Certificar-se que a solução secou completamente antes 
da passagem do CVC;

- Relatar se alergia a clorexidina justificando a sua 
substituição por outro antisséptico.



� Seleção do ‘melhor’ sítio de inserção do CVC:
- Controverso entre os diferentes estudos;
- Evitar: v. femural (em adultos)
- Preferência: v. subclávia (CVC não tunelados)
- Sempre considerar ‘outras’ complicações não 

infecciosas na escolha do sítio, tais como: 
complicações mecânicas e estenose da v. subclávia por 
ex;



� Medidas:
- “Check-list”;
- Se houver contra-indicação para a escolha de 

determinado sítio de inserção relatar no “Check-list”;



� Revisão diária da necessidade do CVC e pronta 
remoção quando o mesmo não for necessário:

- Não há periodicidade de troca de CVC para prevenção 
de ICS relacionada a CVC;

- Necessidade de retirada quando não houver mais 
indicação, diminuindo o risco de infecção.



� Medidas:
- Revisão diária da necessidade do CVC (durante a visita 

multidisciplinar);
- Anotação da data de passagem do CVC;
- Se CVC de longa-permanência, determinar uma data 

semanal para revisão e discussão da necessidade de 
permanência do mesmo;



� Equipe multidisciplinar com o mesmo objetivo;
� Participação de enfermeiras (importante) e médicos;
� Apoio do chefe da unidade, encorajando o trabalho do 

time;
� Reavaliações do processo;
� Determinar metas, tais como: ‘ Redução em 50% de 

ICS em 1 ano, com 95% de adequação do ‘Bundle’ do 
CVC’;



� Planejamento;
� Testar o processo;
� Fazer modificações, se necessário;
� Re-testar;
� Implementação cuidadosa.



� Escolha uma unidade (de preferência UTI);
� Questione se já há um protocolo de passagem de CVC, 

caso exista converse com a equipe e proponha 
mudanças, se necessário;

� Contato com SCIH para conhecimento das taxas de 
ICS;

� Suprimentos necessários disponíveis;
� Programa de educação continuada;
� Apresentação do “Bundle” do CVC para a equipe.



� Determinar Densidade de Incidência de ICS por CVC-
dia;

� Determinar adequação do “Bundle”, por ex, 7CVC 
passados sendo que em 6 as 5 medidas foram avaliadas, 
logo a adequação/conformidade foi de 6/7 (86%)

� Enfermeira supervisiona com o “check-list” e 
interrompe o processo, se necessário;






