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h

Atualização, divulgação e 

impressão do Manual de 
Precauções e Isolamento 
relacionado às DNC, com 

distribuição na reunião anual 

de Hospitais da Cidade de 

São Paulo (abril 2014).

NMCIH x x

i

Implementação da 

imunização dos 
profissionais de sáude e 

colaboradores em conjunto 

com SESMET local, através 

de campanhas internas nos 

serviços de saúde, em 

conformidade com as 

diretrizes do Programa 

Estadual de Imunização no 

Município de São Paulo, 

com objetivo de altas 

coberturas vacinais nesta 

população. 

x x

j

Interfaces com vigilância 

sanitária e centros de 

intoxicação na investigação 

de toxinfecções envolvendo 

produtos de assistência à

saúde, alimentos, água e 

outros

NMCIH, 

PMCI;GPSIS
x x

Eixo 1: Prevenção e Controle de Doenças 

Sub-eixo 1.7: Vigilância Hospitalar (Infecção Hospitalar)

Ordem Ações Responsáveis jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 2013 2014

1.7.3

Divulgar novos fluxos de 

atividades técnicas entre o 

NMCIH e demais órgãos de 

vigilância e assistência à

saúde

NMCIH X X



Eixo 1: Prevenção e Controle de Doenças 

Sub-eixo 1.7: Vigilância Hospitalar (Infecção Hospitalar)

Ordem Ações Responsáveis jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 2013 2014

1.7.3

Divulgar novos fluxos de atividades técnicas entre o 

NMCIH e demais órgãos de vigilância e assistência à

saúde
NMCIH X X

d

Sensibilização dos profissionais 
que atuam nos SCIH, quanto às 

medidas precoces de 
diagnóstico e prevenção 

relacionadas às doenças de 
notificação compulsória 

(DNCs), reduzindo-se riscos de 

disseminação nos serviços de 
assistência à saúde

NMCIH x x

e

Aprimoramento das interfaces 

entre o SCIH e laboratório de 
microbiologia, para otimização 

do diagnóstico microbiológico 
das DNCs. 

NMCIH x x

f

Sensibilização para o uso 
racional de equipamentos de 
proteção individual (EPIs), 
com atenção para a 

manutenção de estoques nos 
serviços de saúde, de maneira 

a não ocorrer 
desabastecimento destes 

artigos. 

NMCIH x x

g

Sensibilização para o uso 
racional de antimicrobianos, 

em consonância com as 
Comissões de Farmácia e 

Terapêutica (CFTs), com 

atenção para a manutenção de 
estoques nos serviços de 

saúde, de maneira a não 
ocorrer desabastecimento 

destes medicamentos

NMCIH x x



Eixo 1: Prevenção e Controle de Doenças 

Sub-eixo 1.7: Vigilância Hospitalar (Infecção Hospitalar)

Ordem Ações Responsáveis jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12 set/12 out/12 nov/12 dez/12 2013 2014

1.7.1

Implementar Sistema de 

Vigilância Epidemiológica  das 
infecções relacionadas à

assistência à saúde (IRAS), 
junto aos Serviços de Controle 

de Infecção Hospitalar (SCIH), 
dos hospitais localizados no 

Município de São Paulo.

NMCIH X X X X X X X X X X X X X X

1.7.2

Reforçar as ações e fluxos 
envolvendo o Núcleo Municipal 

de Controle em Infecção 

Hospitalar (NMCIH) e os SCIHs. 

NMCIH X X

1.7.3

Divulgar novos fluxos de 

atividades técnicas entre o 

NMCIH e demais órgãos de 
vigilância e assistência à saúde

NMCIH X X

a

Manutenção do monitoramento 
das infecções hospitalares no 

período pré, pós e  durante o 

evento

NMCIH X X X X X X X X X X X X x x

b

Atualização cadastral dos 

SCIH dos hospitais do 

Município de São Paulo 
(abril/novembro).

NMCIH x

c

Continuidade das ações voltadas 
para as práticas de

biossegurança em assistência à
saúde, com destaque aos serviços 

de atendimento de 
urgência/emergência, pronto-

atendimento, ambulatórios de 

medicina do viajante/doenças 

infecciosas, serviços de pré-
atendimento (triagem), serviços de 

atendimento pré-hospitalar e 
serviços de remoção, programa de 

Saúde da Família (PSF) e 
assistência domiciliar, destacando 

as doenças emergentes e
bioterrorismo. 

NMCIH x x



Vigilância em saúde

1. Intensificação das ações de vigilância em estabelecimentos e
infraestrutura de interesse sanitário

2. Preparação de ações de comunicação de risco referentes as doenças 
transmissíveis de relevância epidemiológica nas regiões que receberão 
jogos e regiões turísticas próximas

3. Elaboração de plano de preparação e resposta a possíveis emergências 
em saúde pública e eventos similares (surtos e epidemias), que por ventura 
ocorram durante a Copa



Pré-Grandes Eventos

• Preparação dos serviços para atender as 
demandas relacionadas ao evento

• Ações preventivas (Informativos, vacinas)

• Elaboração de plano de contenção de 
epidemias e prevenção de endemias

• Preparação dos profissionais de 
saúde/capacitação



1. Acidentes, violências e outras lesões

2. Doenças de transmissão hídrica e alimentar

3. Doenças de transmissão respiratória

4. Antropozoonoses

5. Imunização

VIGILANCIA EM SAÚDE- EIXOS DE 
ATUAÇÃO



6. Vigilância Hospitalar (CCIH e NHE)

7. Meio Ambiente

8. Riscos e Emergências em Saúde Pública

9. Laboratório em saúde pública

10. Sistema de Informação

11. Planejamento

12. Promoção e Prevenção da Saúde (doenças crônicas, tuberculose, hepatites e

DST/Aids)

13. Saúde dos viajantes

14. Atividades educativas para profissionais da saúde

VIGILANCIA EM SAÚDE- EIXOS DE 
ATUAÇÃO



Vigilância epidemiológica em 
âmbito hospitalar

• Objetivo: detectar e investigar doenças de 
notificação compulsória atendidas em hospital. 

• Portaria nº. 2.529, de 23 de novembro de 2004, da 
Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério 
da Saúde (SVS/MS):
– Subsistema Nacional de Vigilância Epidemiológica em 

Âmbito Hospitalar formado por uma Rede Nacional, 
constituída por 190 Núcleos Hospitalares de 
Epidemiologia (NHE), em hospitais de referência no 
Brasil (39 no Estado de SP).



Prevenção de IRAS em P S

• VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

• DIAGNÓSTICO e TRATAMENTO 
PRECOCES

• PRÁTICAS DE BIOSSEGURANÇA:
– INTERROMPER A CADEIA DE 

TRANSMISSÃO DE MICRORGANISMOS 
• Redução da incidência de infecções

• Redução da contaminação ambiental



Prevenção de IRAS em P S

• VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA:
– Detecção precoce de casos suspeitos e 

confirmados de DNC e Agravos de interesse 
em saúde pública

→Avaliação da eficácia de medidas preventivas e 
de controle Redução da morbidade e 

mortalidade



Prevenção de IRAS em P S

• DIAGNÓSTICO e TRATAMENTO 
PRECOCES:
– Suporte do laboratório de microbiologia 

• Qualidade do serviço prestado

• Sistema de informação 

– Estabelecimento de protocolos clínicos para 
diagnóstico e diretrizes terapêuticas com 
treinamento da equipe multiprofissional



Prevenção de IRAS em P S
• PRÁTICAS DE BIOSSEGURANÇA:

– Precauções/Isolamento 
• Atenção a sinalização e tempo de manutenção das medidas

– Reduzir ao máximo a superlotação
– Estabelecer fluxo correto e seguro de pacientes na 

unidade
– Higiene de mãos
– Disponibilização e uso racional de EPIs
– Alta ou transferência interna/externa de maneira ágil e 

criteriosa 
– Imunoprofilaxia: comunicantes e profissionais de saúde 

suscetíveis com exposição não protegida



Prevenção de IRAS em P S

• Destaques para vigilância epidemiológica 
das DNCs e agravos de relevância em saúde 
pública:
– Doenças de Transmissão por via respiratória

• Influenza (respiratória e contato)
• Doenças Exantemáticas (Sarampo, Rubéola)
• Varicela (respiratória e contato)
• Doença Meningocócica 
• Tuberculose



Prevenção de IRAS em P S

• Destaques para vigilância epidemiológica 
das DNCs e agravos de relevância em saúde 
pública:
– Doenças de Transmissão por contato:

• Doença Diarreica
– Norovirus

– Rotavirus

– Toxinfecções alimentares bacterianas



Manual de Precauções e Isolamento no 
Atendimento de Pacientes com DNCs

• Disponível em:

www.prefeitura.sp.gov.br/covisa

Infecção hospitalar

link no final da página


