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ANEXO 1 - PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA INSTITUCIONAL_ 1486. 07 

(continuação) 
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ANEXO 2 – Formulário para Avaliação de Documentos. São Paulo, 2009  

Levantamento em documentos específicos de Procedimentos e Rotinas referentes à 
prevenção de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) 

Levantamento realizado por: ______________________   Data: ____/____/_______ 

Assinalar as colunas com a seguinte legenda: E = documento encontrado; NE = documento não 

encontrado; NA = não se aplica. 

ESTRUTURA I - DOCUMENTAÇÃO 
DOCUMENTAÇÃO - PRÉ-OPERATÓRIO: Recomendação Encontrada em*: 

a) Preparo da Paciente - Recomendações MCEH Manual de Procedimentos de 
Enfermagem 

� Realizar exames pré-operatórios ambulatorialmente   
� Agendar as cirurgias para internação da paciente 

preferencialmente na véspera da cirurgia 
  

� Identificar e tratar infecções comunitárias antes da 
cirurgia 

  

� Limitar a tricotomia à área operatória, se isto for 
necessário. 

  

� Realizar tricotomia imediatamente antes da cirurgia   
� Realizar tricotomia com aparelho elétrico   
� Realizar tricotomia no centro cirúrgico   
� Controlar glicemia em pacientes diabéticas   
� Suspender o tabagismo, ou suspender pelo menos 30 

dias antes da cirurgia 
  

� Realizar banho pré-operatório na noite anterior à 
cirurgia, com água e sabão 

  

� Limpar a região da incisão cirúrgica com solução 
degermante 

  

� Usar anti-séptico de PVPI ou Clorexidina para anti-
sepsia da pele 

  

� Realizar anti-sepsia do campo operatório em sentido 
centrífugo, circular e grande o suficiente para abranger 
extensões da incisão ou instalação de drenos 

  

� Realizar proteção do campo operatório com campos de 
tecido estéreis 

  

� Não alterar/suspender o uso contínuo de corticóides 
antes da cirurgia (eletiva) 

  

� Não utilizar mupiromicina tópica nasal como medida de 
prevenção de ISC 

  

b) Preparação das mãos e antebraços da equipe 
cirúrgica 

MCEH Manual de Procedimentos de 
Enfermagem 

� Manter unhas curtas e não usar unhas artificiais   
� Não usar jóias nas mãos ou braços   
� Limpar abaixo das unhas antes de iniciar a 1ª, 

escovação do dia 
  

� Realizar escovação de mãos e antebraços por pelo 
menos 3-5 minutos 

  

� Utilizar degermante anti-séptico para escovação das 
mãos (PVPI ou Clorexidine) 

  

� Não utilizar álcool ou éter após escovação das mãos   
� Manter os braços em flexão com as mãos para cima   
� Enxugar com compressas estéreis   
� Vestir aventais e luvas estéreis   
 

 
*MCEH = Manual da Comissão de Epidemiologia Hospitalar; UI = documentos referentes à unidade de 
internação; CC = documentos referentes ao Centro Cirúrgico/Central de Material; AMB = documentos 
referentes ao Ambulatório. 
Formulário de coleta de dados_07 
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ANEXO 2 – Formulário para Avaliação de Documentos ( continuação). São 
Paulo, 2009 
Levantamento realizado por: ______________________   Data: ____/____/_______ 

Assinalar as colunas com a seguinte legenda: E = documento encontrado; NE = documento não 

encontrado; NA = não se aplica. 

ESTRUTURA I - DOCUMENTAÇÃO 
DOCUMENTAÇÃO - PRÉ-OPERATÓRIO (cont.) Recomendação Encontrada em*: 
c) Manuseio de pessoal contaminado ou infectado MCEH Manual de Procedimentos de 

Enfermagem 

•  Procedimento para orientação de se reportar à chefia 
imediata e ao Setor de Medicina Ocupacional no caso 
de apresentar sinais ou sintomas de doenças 
infecciosas transmissíveis 

  

• Afastar do trabalho pessoas com lesões cutâneas, que 
participam de cirurgias, e realizar culturas apropriadas 

  

DOCUMENTAÇÃO - INTRAOPERATÓRIO Recomendação Encontrada em*: 
a) Ambiente da Sala cirúrgica MCEH Manual de Procedimentos de 

Enfermagem 

• Manter sala operatória limpa e com portas fechadas   
• Usar sistema de ar condicionado central com presssão 

positiva 
  

• Filtrar o ar deve com filtros apropriados. Realizar, no 
mínimo, 15 trocas de ar por hora, sendo introduzido 
pelo teto e retirado ao nível do chão. 

  

• Não utilizar raios ultravioleta para prevenção de ISC   
• Restringir circulação e o número de pessoas na sala 

(limitado ao necessário para a cirurgia) 
  

b) Limpeza e desinfecção de superfícies MCEH Manual de Procedimentos de 
Enfermagem 

• Utilizar desinfetante aprovado pelo MS e pelo Hospital 
para limpeza antes da próxima cirurgia se houver 
contaminação visível com sangue ou fluidos corporais, 
sobre superfícies ou equipamentos,  

  

• Não realizar limpezas especiais ou fechar salas 
cirúrgicas após cirurgias contaminadas ou infectadas 

  

• Não estabelecer salas exclusivas para cirurgias 
contaminadas 

  

• Não limitar horários exclusivos para cirurgias 
contaminadas 

  

• Não utilizar tapetes porosos na entrada de salas 
cirúrgicas 

  

• Não desinfetar superfícies ou equipamentos entre 
cirurgias se não houver contaminação visível 

  

• Realizar aspiração úmida do chão da sala cirúrgica após 
a última cirurgia do dia com desinfetante aprovado pelo 
MS e pelo Hospital 

  

c) Coleta Microbiológica MCEH Manual de Procedimentos de 
Enfermagem 

• Não realizar culturas de rotina da sala cirúrgica    
• Não realizar culturas intra ou pós-operatórias de 

pacientes, para avaliar se houve contaminação da 
ferida cirúrgica 

  

 
 

*MCEH = Manual da Comissão de Epidemiologia Hospitalar; UI = documentos referentes à unidade de 
internação; CC = documentos referentes ao Centro Cirúrgico/Central de Material; AMB = documentos 
referentes ao Ambulatório. 
Formulário de coleta de dados_07 
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ANEXO 2 – Formulário para Avaliação de Documentos ( continuação). São 
Paulo, 2009  
Levantamento em documentos específicos de Procedimentos e Rotinas referentes à 

prevenção de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) 

Levantamento realizado por: ______________________   Data: ____/____/_______ 

Assinalar as colunas com a seguinte legenda: E = documento encontrado; NE = documento não 

encontrado; NA = não se aplica. 

ESTRUTURA I - DOCUMENTAÇÃO 
DOCUMENTAÇÃO - INTRAOPERATÓRIO (cont.) Recomendação Encontrada em*: 

d) Esterilização do Instrumental Cirúrgico MCEH Manual de Procedimentos de 
Enfermagem 

• Procedimento para estabelecer as normas de 
esterilização de materiais cirúrgicos (“Realizar 
esterilização de instrumentais cirúrgicos de acordo com 
estas normas”) 

  

• Realizar esterilização rápida somente para uso imediato 
(esterilizar itens inadvertidamente contaminados e 
necessários para a cirurgia em curso) 

  

• Não realizar esterilização rápida por questões de 
conveniência, para poupar tempo ou por falta de 
material suficiente. 

  

e) Roupas e Paramentação Cirúrgicas MCEH Manual de Procedimentos de 
Enfermagem 

• Usar máscara que cubra todo nariz e boca sempre que 
entrar na sala cirúrgica se a cirurgia estiver para 
começar, durante todo ato cirúrgico em andamento, ou 
se houver material estéril exposto 

  

• Utilizar gorro que cubra todo o cabelo quando entrar na 
sala cirúrgica 

  

• Não utilizar propés para fins de prevenção de infecção 
(úteis somente para proteção dos calçados contra 
respingos de sangue e secreções) 

  

• Utilizar luvas estéreis somente após a escovação das 
mãos e antebraço (se membro da equipe cirúrgica) 

  

• Vestir luvas após a colocação de avental estéril (se 
membro da equipe cirúrgica) 

  

• Utilizar aventais e roupas cirúrgicas que sejam barreiras 
efetivas à contaminação, mesmo se molhados ou 
contaminados 

  

• Trocar aventais e roupas que se encontrem visivelmente 
sujas por sangue, ou qualquer outro material 
potencialmente contaminante 

  

� Usar roupas privativas [apenas] para limitação de 
circulação de pessoas no CC [não para fins de 
prevenção de infeccção] 

  

f) Assepsia e Técnica Cirúrgica MCEH Manual de Procedimentos de 
Enfermagem 

• Utilizar técnicas assépticas para colocação de cateteres 
venosos (ex. cateteres centrais), espinhais e epidurais, 
ou para preparo e administração de medicamentos EV  

  

• Abrir, montar ou preparar equipamentos e soluções 
estéreis imediatamente antes do uso 

  

� Manusear tecidos delicadamente, realizar hemostasia 
eficiente, reduzir a desvitalização de tecidos e corpos 
estranhos (ex: suturas, tecidos necróticos) e erradicar 
espaço morto no sítio cirúrgico. 

  

 
 

*MCEH = Manual da Comissão de Epidemiologia Hospitalar; UI = documentos referentes à unidade de 
internação; CC = documentos referentes ao Centro Cirúrgico/Central de Material; AMB = documentos 
referentes ao Ambulatório. 
Formulário de coleta de dados_07 
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ANEXO 2 – Formulário para Avaliação de Documentos ( continuação). São 
Paulo, 2009 

Levantamento em documentos específicos de Procedimentos e Rotinas referentes à 
prevenção de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) 

Levantamento realizado por: ______________________   Data: ____/____/_______ 

Assinalar as colunas com a seguinte legenda: E = documento encontrado; NE = documento não 

encontrado; NA = não se aplica. 

ESTRUTURA I - DOCUMENTAÇÃO 
DOCUMENTAÇÃO - INTRAOPERATÓRIO (cont.) Recomendação Encontrada em*: 

f) Assepsia e Técnica Cirúrgica (cont) MCEH Manual de Procedimentos de 
Enfermagem 

• Utilizar fechamento primário retardado ou deixar a 
incisão aberta (para cicatrização por segunda intenção) 
se o cirurgião considerar que o sítio cirúrgico está com 
alto grau de contaminação 

  

• Utilizar drenos fechados de sucção a vácuo. Colocar 
drenos em incisão separada e distante da incisão 
cirúrgica. 

  

• Remover os drenos tão logo for possível (retirada 
precoce) 

  

DOCUMENTAÇÃO – PÓS-OPERATÓRIO Recomendação Encontrada em*: 
a) Cuidados com a Incisão Cirúrgica MCEH Manual de Procedimentos de 

Enfermagem 

• Proteger com curativo estéril por até 24h às 48h de 
pós-operatório (incisões com sutura/fechamento primária) 

  

• Lavar as mãos antes e após troca de curativos e de 
qualquer contato com o sítio cirúrgico 

  

• Usar técnica asséptica quando for necessária a troca de 
curativos 

  

• Educar paciente e família sobre os cuidados apropriados 
com a incisão cirúrgica e drenos, sobre sintomas de 
ISC e da necessidade de relatá-los ao médico. 

  

• Não há recomendação sobre manter a incisão coberta 
com curativo após 48h ou sobre o momento apropriado 
para molhar/banhar uma incisão descoberta (sem o 
curativo oclusivo) 

  

• Realizar curativo conforme norma da instituição 
(hospital) para curativo limpo (verificar se há descrição 
de técnica de curativo limpo) 

  

• Procedimento sobre cuidados com drenos de sucção à 
vácuo (manuseio com técnica asséptica; curativos) 

  

DOCUMENTAÇÃO: PROFILAXIA ANTIMICROBIANA Recomendação Encontrada em*: 
a) Utilização Racional de Antimicrobianos MCEH Manual de Procedimentos de 

Enfermagem 

• Administração de antibioticoterapia profilática não está 
indicada para todos os procedimentos 

  

• Administrar 1ª. dose do antimicrobiano profilático por 
via EV no máximo 1h antes da incisão cirúrgica 
(recomendado o mais próximo possível do momento da incisão) 

  

• Não utilizar Vancomicina para profilaxia   
•  Há normas descritas para as situações em que deve ser 

empregada o antimicrobiano profilático 
  

• Há normas para se repetir a administração da dose de 
antimicrobiano profilático durante a cirurgia 

  

• Utilizar Cefazolina 1g 8/8h por 24h para mastectomias     
*MCEH = Manual da Comissão de Epidemiologia Hospitalar; UI = documentos referentes à unidade de 
internação; CC = documentos referentes ao Centro Cirúrgico/Central de Material; AMB = documentos 
referentes ao Ambulatório. 
Formulário de coleta de dados_07 
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ANEXO 2 – Formulário para Avaliação de Documentos ( continuação). São 
Paulo, 2009  

Levantamento em documentos específicos de Procedimentos e Rotinas referentes à 
prevenção de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) 

Levantamento realizado por: ______________________   Data: ____/____/_______ 

Assinalar as colunas com a seguinte legenda: E = documento encontrado; NE = documento não 

encontrado; NA = não se aplica. 

ESTRUTURA I - DOCUMENTAÇÃO 
DOCUMENTAÇÃO - LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE 

SUPERFÍCIES 
Recomendação Encontrada em*: 

a) Boas Práticas MCEH Manual de Procedimentos de 
Enfermagem 

• Não realizar limpeza de superfícies a seco para não 
dispersar poeira 

  

• Não misturar as soluções de limpeza (utilizar como indicado 
e padronizado) 

  

• Utilizar dois baldes de cores diferentes; trocando as 
soluções e panos/mops com freqüência (se utilizar um 
balde a solução deve ser trocada com maior freqüência) 

  

• Não improvisar embalagens   
• Realizar limpeza mecânica para remover sujeira e 

contaminantes 
  

• Iniciar a limpeza da área mais limpa para a suja, de 
cima para baixo 

  

• Enviar as cabeleiras dos mops à lavanderia diariamente   
• Separar panos para diferentes superfícies e áreas   
• Utilizar Equipamento de Proteção Individual (EPI) para 

realização da limpeza de acordo com as 
recomendações do CEH e Segurança do Trabalho 

  

• Identificar/sinalizar a área durante a limpeza   
• Higienizar as mãos antes e após o uso das luvas de EPI 

e após o término das atividades que dispensam o uso 
deste EPI 

  

• Não utilizar anéis e pulseiras durante a realização das 
atividades de trabalho 

  

• Procedimento de padronização dos produtos para 
limpeza (de acordo c/ as indicações da CEH) 

  

• Há procedimento descrito para limpeza concorrente das 
salas de cirurgia (em conformidade com as normas da 
CEH) 

  

• Há procedimento descrito para limpeza terminal das 
salas de cirurgia (em conformidade com as normas da 
CEH) 

  

• Há procedimento descrito para limpeza concorrente das 
enfermarias e posto de enfermagem (em conformidade 
com as normas da CEH) 

  

• Há procedimento descrito para limpeza terminal das 
enfermarias e posto de enfermagem (em conformidade 
com as normas da CEH) 

  

• Há procedimento descrito para descontaminação e 
limpeza de artigos críticos e semi-críticos descartáveis 
ou não (ex. comadres; bacias, jarras de banho e cálices de 
diurese; caixa com instrumental cirúrgico, material de curativo)  

  

• Há procedimento descrito para utilização de produtos de 
limpeza e desinfecção 

  

 
 

*MCEH = Manual da Comissão de Epidemiologia Hospitalar; UI = documentos referentes à unidade de 
internação; CC = documentos referentes ao Centro Cirúrgico/Central de Material; AMB = documentos 
referentes ao Ambulatório. 
Formulário de coleta de dados_07 
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ANEXO 2 – Formulário para Avaliação de Documentos ( continuação). São 
Paulo, 2009  
Levantamento em documentos específicos de Procedimentos e Rotinas referentes à 

prevenção de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) 

Levantamento realizado por: ______________________   Data: ____/____/_______ 

Assinalar as colunas com a seguinte legenda: E = documento encontrado; NE = documento não 

encontrado; NA = não se aplica. 

ESTRUTURA I - DOCUMENTAÇÃO 
DOCUMENTAÇÃO - HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS Recomendação Encontrada em*: 

a) Indicações para Higienização das Mãos MCEH Manual de Procedimentos de 
Enfermagem 

• Sempre que entrar em contato com paciente com pele 
íntegra 

  

• Sempre que entrar em contato com superfícies 
ambientais próximas ao paciente 

  

• Sempre que remover as luvas   
• Sempre que entrar em contato com material orgânico   
• Antes de procedimento de alto risco   
• Antes e depois de realizar atividades corriqueiras 

(assoar o nariz, ir ao banheiro, se alimentar, etc.) 
  

b) Outros aspectos da Higienização das Mãos MCEH Manual de Procedimentos de 
Enfermagem 

• Não utilizar unhas postiças quando prestar assistência 
direta ao paciente 

  

• Manter as unhas naturais sempre curtas   
• Utilizar luvas quando em contato com sangue ou outros 

materiais potencialmente infecciosos, membrana 
mucosa e pele não intacta 

  

• Retirar as luvas após cuidar do paciente.    
• Não utilizar uma luva para cuidar de mais de um 

paciente. 
  

• Não lavar as luvas   
• Trocar as luvas quando trocar de áreas contaminadas 

para áreas limpas 
  

� Evitar uso de anéis, pulseiras e outros adornos quando 
realizar cuidado ao paciente. 

  

c) Quando lavar as mãos com água e sabão MCEH Manual de Procedimentos de 
Enfermagem 

• Quando estiverem visivelmente sujas ou contaminadas 
com material biológico 

  

• Antes de entrar em contato com os pacientes   
• Antes de calçar luvas estéreis para passagem de 
cateteres vasculares centrais, urinários de demora, 
vasculares periféricos ou quaisquer dispositivos 
invasivos que não requeiram preparo cirúrgico 

  

• Após contato com pele íntegra dos pacientes   
• Após contato com membranas mucosas, fluidos 

corpóreos, pele não íntegra e curativo de ferida (mesmo 
que não estejam vis ivelmente sujas) 

  

• Quando realizar movimento do sítio contaminado para 
sítio mais limpo durante o cuidado do paciente 

  

• Após contato com objetos inanimados próximos ao 
paciente 

  

• Após a remoção das luvas   
• Após realizar atividades corriqueiras (assoar o nariz, ir 

ao banheiro, se alimentar, etc.) 
  

 
*MCE

H = Manual da Comissão de Epidemiologia Hospitalar; UI = documentos referentes à unidade de 
internação; CC = documentos referentes ao Centro Cirúrgico/Central de Material; AMB = documentos 
referentes ao Ambulatório. 
Formulário de coleta de dados_07 
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ANEXO 2 – Formulário para Avaliação de Documentos ( continuação). São 
Paulo, 2009  

Levantamento em documentos específicos de Procedimentos e Rotinas referentes à 
prevenção de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) 

Levantamento realizado por: ______________________   Data: ____/____/_______ 

Assinalar as colunas com a seguinte legenda: E = documento encontrado; NE = documento não 

encontrado; NA = não se aplica. 

ESTRUTURA I - DOCUMENTAÇÃO 
DOCUMENTAÇÃO - HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS Recomendação Encontrada em*: 

d) Quando utilizar Álcool Gel MCEH Manual de Procedimentos de 
Enfermagem 

• Se as mãos não estiverem visivelmente sujas   
• Antes de entrar em contato com o paciente   
• Antes de calçar luvas estéreis para passagem de 

cateteres vasculares centrais, urinários de demora, 
vasculares periféricos ou quaisquer dispositivos 
invasivos que não requeiram preparo cirúrgico 

  

• Após contato com pele íntegra do paciente   
• Quando realizar movimento do sítio contaminado para 

sítio mais limpo durante o cuidado do paciente 
  

• Após contato com objetos inanimados próximos ao 
paciente 

  

• Após realizar atividades corriqueiras (assoar o nariz, ir 
ao banheiro, se alimentar, etc.) 

  

e) Anti-sepsia cirúrgica das mãos MCEH Manual de Procedimentos de 
Enfermagem 

• Retirar anéis, relógios e braceletes antes de iniciar a 
escovação/esfregação cirúrgica 

  

• Remover resíduos sob as unhas com escova/espátula 
sob água corrente 

  

• Utilizar sabão antimicrobiano ou produto de base 
alcoólica com efeito residual antes de vestir luvas 
estéreis 

  

• Tempo de escovação de 5 minutos para a primeira 
cirurgia e 3 minutos para as seguintes 

  

 
 

*MCEH = Manual da Comissão de Epidemiologia Hospitalar; UI = documentos referentes à unidade de 
internação; CC = documentos referentes ao Centro Cirúrgico/Central de Material; AMB = documentos 
referentes ao Ambulatório. 
Formulário de coleta de dados_07 
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ANEXO 2 – Formulário para Avaliação de Documentos ( continuação). São 
Paulo, 2009  
Levantamento em documentos específicos de Procedimentos e Rotinas referentes à 

prevenção de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) 

Levantamento realizado por: ______________________   Data: ____/____/_______ 

Assinalar as colunas com a seguinte legenda: E = documento encontrado; NE = documento não 

encontrado; NA = não se aplica. 

ESTRUTURA I - DOCUMENTAÇÃO 
DOCUMENTAÇÃO – Documentos Administrativos Documentação 

Encontrada: 
a) Condições Organizacionais SIM NÃO NA 
• Manual de Normas, Rotinas e Procedimentos técnicos, atualizado e 

disponível. 
   

• Procedimento para o Controle de To (máxima e mínima) da geladeira    
• Procedimento para identificação de almotolias com: tipo de solução; 

data de validade após o envase (ou abertura) 
   

• Procedimento para identificação de peças/fragmentos para exames 
anatomopatológicos com: nome do paciente, registro, tipo de 
tecido/fragmento, data e horário de coleta. 

   

• Procedimento para acondicionamento e guarda de peças/fragmentos 
para exames anatomopatológicos em local apropriado para esta 
finalidade 

   

• Procedimento para armazenamento e acondicionamento de material 
médico hospitalar e de instrumental em embalagem íntegra, 
identificados e dentro do prazo de validade de esterilização. 

   

• Procedimento de guarda de medicamentos, material médico 
hospitalar e de instrumental estéril em local exclusivo isento de 
umidade, de fácil limpeza e desinfecção. 

   

• Procedimento para requisição de antimicrobianos de uso restrito    
• Procedimento para padronização de soluções antisépticas    
• Procedimento de descarte de resíduos sólidos e perfuro-cortantes em 

conformidade com as normas e rotinas da CEH 
   

• Procedimento para desinfecção do equipamento/instrumental de 
pequenos procedimentos cirúrgicos após a utilização 

   

• Procedimento para encaminhamento para a esterilização do 
equipamento/instrumental de pequenos procedimentos cirúrgicos 
após a utilização 

   

• Procedimento para notificação à autoridade sanitária local da 
ocorrência de eventos adversos à medicamentos 

   

• Procedimento para notificação das doenças de notificação 
compulsória e de interesse da Vigilância Epidemiológica à Secretaria 
Municipal de Saúde 

   

b) Impressos de Enfermagem para a organização do prontuário 
do paciente em atendimento 

SIM NÃO NA 

• Histórico de enfermagem    
• Anotações de Enfermagem    
• Evolução de Enfermagem    
• Registro de controles e exames realizados    
 

 
*MCEH = Manual da Comissão de Epidemiologia Hospitalar; UI = documentos referentes à unidade de 
internação; CC = documentos referentes ao Centro Cirúrgico/Central de Material; AMB = documentos 
referentes ao Ambulatório. 
Formulário de coleta de dados_07 
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ANEXO 3 – Formulário para Avaliação de Estrutura - Ambulatório. São 
Paulo, 2009 
 

Roteiro de Levantamento Estrutural referente à prevenção de Infecção de 
Sítio Cirúrgico (ISC) - AMBULATÓRIO 

Levantamento realizado por: ________________________  Data: 

____/____/_______ 

Avaliar a presença ou não de cada item, assinalando com um “X” as colunas 

correspondentes.  NA = não se aplica.   

II – ESTRUTURA- AMBULATÓRIO - Área Física 
1) RECEPÇÃO SIM NÃO NA 
• Sala/área para registro e arquivo de fichas e prontuários    
• Balcão/guichê    
• Área de espera    
• Bancos/assentos destinados ao público    
• Sanitários separados por sexo:    

� Lavatório     
� Dispensador com sabão líquido     
� Suporte com papel toalha    
� Lixeira com saco plástico e tampa de acionamento por 

pedal  
   

2) Equipamentos de uso geral, disponíveis na Unidade SIM NÃO NA 
• Esfigmomanômetro    
• Estetoscópio     
• Negatoscópio    
• Balança antropométrica adulto    
• Termômetro clínico    
• Elementos constituídos de material de fácil limpeza e 

desinfecção? 
   

2.1) Consultórios médicos*                                 no. 
total:________ 

   

2.2) Sala para Consulta de Enfermagem*           no. 
total:________ 

   

3) CONSULTÓRIOS  SIM NÃO NA 
• Mobiliários e outros elementos constituídos de material de 

fácil limpeza e desinfecção? 
   

• Mesa ginecológica / maca para exames    
• Lençóis ou rolos de forros de papel descartáveis 

(adequadamente acondicionados estocados em local 
protegido de poeira e umidade ou contaminação) 

   

• Mocho (banco giratório)    
• Escada com dois degraus    
• Negatoscópio    
• Esfigmomanômetro e estetoscópio    
• Termômetro clínico    
• Biombo    
• Foco de pedestal    
• Mesa e cadeira (para o profissional)    
• Cadeira para o usuário    
4) Condições para lavagem das mãos nos Consultórios* SIM NÃO NA 
• Lavatório     
• Dispensador com sabão líquido     
• Torneira acionada sem o comando das mãos    
• Torneira acionada por comando manual     
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ANEXO 3 – Formulário para Avaliação de Estrutura - Ambulatório 
(continuação). São Paulo, 2009 

 
Roteiro de Levantamento Estrutural referentes à prevenção de Infecção de 

Sítio Cirúrgico (ISC) - AMBULATÓRIO (continuação) 

Levantamento realizado por: ________________________  Data: 
____/____/_______ 
Avaliar a presença ou não de cada item, assinalando com um “X” as colunas 
correspondentes.  NA = não se aplica.   

II – ESTRUTURA- AMBULATÓRIO - Área Física 
5) Sala de procedimentos (biópsia, nodulectomia, punção 
PAAF, curativos, medicamentos) 

SIM NÃO NA 

• no. total _________     
• Mobiliários e outros elementos constituídos de material de 

fácil limpeza e desinfecção? 
   

• Material de curativo (adequadamente condicionados e local 
protegido de poeira e umidade ou contaminação) 

   

• Pacotes de campos esterilizados (adequadamente 
condicionados e local protegido de poeira e umidade ou 
contaminação) 

   

• Armário de medicamentos (adequadamente condicionados e 
local protegido de poeira e umidade ou contaminação) 

   

• Lençóis ou rolos de forros de papel descartáveis 
(adequadamente acondicionados estocados em  local 
protegido de poeira e umidade ou contaminação) 

   

• Maca / Mesa para exames e procedimentos    
• Biombo    
• Bancada com pia    
• Mesa de aço inox com rodízio    
• Escada de dois degraus    
• Mesa auxiliar/bandeja de material para curativo    
• Almotolias com soluções    
• Foco auxiliar fixo ou móvel     
• Esfigmomanômetro    
• Estetoscopio    
• Hamper    
• Lixeira com saco plástico branco leitoso e tampa de 

acionamento por pedal 
   

• Recipiente rígido para descarte de material pérfuro-cortante    
6) Condições para lavagem das mãos na sala de 
procedimentos 

SIM NÃO NA 

• Lavatório     
• Torneira acionada sem o comando das mãos     
• Dispensador com sabão líquido    
• Suporte com papel toalha    
• Lixeira com saco plástico e tampa de acionamento por pedal     
7) Serviços de Apoio SIM NÃO NA 
• Banheiro próximo à sala de realização de exames 

(mamografia,  ultrassom e outros procedimentos) 
   

7.1 Sala de Mamografia  SIM NÃO NA 
• Mamógrafo                            no. total    
• Mobiliários e outros elementos constituídos de material de 

fácil limpeza e desinfecção? 
   

7.2 Sala de Ultrassom SIM NÃO NA 
• Ultrassom                              no. total    
• Mobiliários e outros elementos constituídos de material de 

fácil limpeza e desinfecção? 
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ANEXO 3 – Formulário para Avaliação de Estrutura - Ambulatório 
(continuação). São Paulo, 2009 
 

Roteiro de Levantamento Estrutural referentes à prevenção de Infecção de 
Sítio Cirúrgico (ISC) - AMBULATÓRIO (continuação) 

Levantamento realizado por: ________________________  Data: 
____/____/_______ 
Avaliar a presença ou não de cada item, assinalando com um “X” as colunas 
correspondentes.  NA = não se aplica.   

II – ESTRUTURA- AMBULATÓRIO - Área Física 
7.2 Sala de Ultrassom (continuação) SIM NÃO NA 
• Maca / Mesa para exames e procedimentos    
• Lençóis ou rolos de forros de papel descartáveis 

(adequadamente acondicionados estocados em  local 
protegido de poeira e umidade ou contaminação) 

   

• Escada de dois degraus    
• Mesa auxiliar/bandeja de material para curativo    
• Almotolias com soluções    
• Esfigmomanômetro    
• Estetoscopio    
• Hamper    
• Lixeira com saco plástico branco leitoso e tampa de 

acionamento por pedal 
   

• Recipiente rígido para descarte de material pérfuro-cortante    
7.2.1 Condições para lavagem das mãos na sala de 
Ultrassom 

SIM NÃO NA 

• Lavatório     
• Torneira acionada sem o comando das mãos     
• Dispensador com sabão líquido    
• Suporte com papel toalha    
• Lixeira com saco plástico e tampa de acionamento por pedal    
8) SALA DE UTILIDADES/EXPURGO SIM NÃO NA 
• Mobiliários e outros elementos constituídos de material de 

fácil limpeza e desinfecção? 
   

� Bancada com pia    
� Armário para guarda de material limpo e desinfetado    
� Dispensador com sabão liquido     
� Suporte com papel toalha    
� Lixeira com saco plástico e tampa de acionamento por pedal     
� Lixeira com saco plástico branco leitoso e tampa de 

acionamento por 
    pedal  

   

� Recipiente rígido para descarte de material pérfuro – cortante    
� Pia de despejo    
� Hamper     
9)DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DML) SIM NÃO NA 
• Tanque    
• Bancada de material de fácil limpeza e desinfecção    
• Local para guarda de materiais, de fácil limpeza e 

desinfecção 
   

10) Sala de Refeição (copa) para funcionários SIM NÃO NA 
• Bancada com pia    
• Armários    
• Mesa para refeição e cadeiras    
• Geladeira exclusiva    
• Dispensador com sabão liquido     
• Suporte com papel toalha    
• Lixeira com saco plástico e tampa de acionamento por pedal      
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ANEXO 3 – Formulário para Avaliação de Estrutura - Ambulatório 
(continuação). São Paulo, 2009 
 

Roteiro de Levantamento Estrutural referentes à prevenção de Infecção de 
Sítio Cirúrgico (ISC) - AMBULATÓRIO (continuação) 

Levantamento realizado por: ________________________  Data: 

____/____/_______ 

Avaliar a presença ou não de cada item, assinalando com um “X” as colunas 

correspondentes.  NA = não se aplica.   

II – ESTRUTURA- AMBULATÓRIO - Área Física 
11) Vestiário (sanitário) para funcionários - 
continuação 

SIM NÃO NA 

• Suporte com papel toalha    
• Lixeira com saco plástico e tampa de acionamento por 

pedal 
   

• Armários    
12) CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE E 
SEGURANÇA 

SIM NÃO NA 

• Teto integro/ fácil limpeza e desinfecção    
• Paredes integras/ fácil limpeza e desinfecção    
• Piso integro/impermeável/de fácil limpeza e 

desinfecção  
   

• Porta de acesso com no mínimo 110 cm    
• Ralo com tampa escamoteável    
• Climatização e/ou ventilação Artificial (ar condicionado) 

ou Natural (janelas com aberturas teladas) 
   

• Condições de segurança contra incêndio, conforme RDC 
n°50/02 

   

• Sinalização de orientação e segurança    
• Identificação das saídas de emergência    
• Tomadas 110v e 220v identificadas    
13) RECURSOS HUMANOS SIM NÃO NA 

� Enfermeiro durante todo o período de 
funcionamento 

   

• Médicos de plantão     
• Escala de profissionais em serviço em local visível    
• Escala de plantão em local visível    

-  No. Médicos     
-  No. Residentes    
-  No. Enfermeiros    
-  No. Técnicos/auxiliares Enfermagem    
-  No. Técnicos de RX    
-  No. de assistentes administrativos (recepcionista)    
-  No. Funcionários de Limpeza    
-  Outros:    

14) Equipamentos de proteção individual (EPI) em 
quantidade suficiente para a demanda do serviço   

SIM NÃO NA 

� Óculos    
� Máscara    
� Luvas de procedimentos    
• Avental    
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ANEXO 3 – Formulário para Avaliação de Estrutura - Ambulatório 
(continuação). São Paulo, 2009 
 
Levantamento realizado por: _______________________  Data: 

____/____/_______ 

Avaliar a presença ou não de cada item, assinalando com um “X” as colunas 

correspondentes.  NA = não se aplica.   

II – ESTRUTURA- AMBULATÓRIO - Organização 
15) Condições Organizacionais (Formulários/impressos para 
a organização do prontuário do paciente) 

SIM NÃO NA 

• Livro de Registro de entrada e saída de pacientes    
• Formulário de Censo diário    
� Formulário de Identificação e anamnese do paciente    
� Formulário de Evolução/prescrição médica    
� Formulário de Evolução/ prescrição de enfermagem    
� Formulário de Resultados de exames laboratoriais e outros 

auxiliares 
   

� Formulário de Descrição do procedimento cirúrgico (para 
procedimentos cirúrgicos) 

   

� Formulário de Débito de procedimento cirúrgico (gasto de 
sala) 

   

� Formulário de Registro de resumo de alta    
• Manual de Normas, Rotinas e Procedimentos técnicos, 

atualizado e disponível**. 
   

• Formulário/Mapa de Controle de To (máxima e mínima) da 
geladeira 

   

• Formulário/Mapa/Livro de Registro de Manutenção 
Preventiva de Equipamentos 

   

• Formulário de Identificação de peças/fragmentos para 
exames anatomopatológicos com: nome do paciente, 
registro, tipo de tecido/fragmento, data e horário de coleta. 

   

• Local apropriado para acondicionamento e guarda de 
peças/fragmentos para exames anatomopatológicos 

   

• Local exclusivo, isento de umidade, de fácil limpeza/ 
desinfecção, para guarda de medicamentos, material médico 
hospitalar e de instrumental estéril. 

   

**O manual de normas e rotinas deve descrever ações e fluxos de controle de infecção, procedimentos 
técnicos invasivos ou não, organizacionais, de controle e de manutenção, de acordo com as at ividades 
desenvolvidas em cada setor  
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ANEXO 4 – Formulário para Avaliação de Estrutura – Unidade de 
Internação. São Paulo, 2009 
 
Roteiro de Levantamento Estrutural referente à prevenção de Infecção de 

Sítio Cirúrgico (ISC) – UNIDADE DE INTERNAÇÃO 

Levantamento realizado por: ________________________  Data: 

____/____/_______ 

Avaliar a presença ou não de cada item, assinalando com um “X” as colunas 

correspondentes.  NA = não se aplica.   

II– ESTRUTURA – UNIDADE DE INTERNAÇÃO - Área Física 
1) POSTO DE ENFERMAGEM SIM NÃO NA 
Localização de fácil acesso    
Sala/área para prescrição médica e de enfermagem    
Área para guarda de prontuários    
Sala/área para serviço de enfermagem (preparo de 
medicações, etc.) 

   

1.1) Condições para lavagem e anti-sepsia das 
mãos 

SIM NÃO NA 

Lavatório     
Dispensador com sabão líquido / álcool gel    
Torneira acionada sem o comando das mãos    
Torneira acionada por comando manual    
Suporte com papel toalha    
Lixeira com saco plástico e tampa de acionamento por 
pedal 

   

1.2) Mobiliário e outros elementos constituídos de 
material de fácil limpeza e desinfecção 

   

Armário para guarda de material esterilizado e de 
medicamentos 

   

Armário/gaveta com chave para guarda de 
medicamentos controlados 

   

Bancada com pia    
Recipiente rígido para descarte de material pérfuro- 
cortante  

   

Lixeira com saco plástico branco leitoso e tampa de 
acionamento por pedal 

   

1.3) Condições especiais de armazenamento    
Geladeira exclusiva para guarda de medicamentos e 
imunobiológicos 

   

Tomada exclusiva para a geladeira    
Termômetro de máxima e mínima na geladeira    
2) EQUIPAMENTOS DE USO GERAL, DISPONÍVEIS 
NA UNIDADE 

SIM NÃO NA 

Esfigmomanômetro    
Estetoscópio    
Negatoscópio    
Balança antropométrica adulto    
Termômetro clínico    
Carro de emergência com desfibrilador/desfibrilador*    

*Carro ou maleta de emergência deve conter medicamentos básicos, como, antiarrítmico, 
antihipertensivo, antihistamínico, barbitúrico, benzodiazepínico, broncodilatador, corticosteróide, 
digitálico, diurético, vasodilatador e vasocostritor coronarianos, anticonvulsivante, glicose hipertônica e 
isotônica, soro fisiológico, gluconato de cálcio e água destilada. Equipamentos como ambú com 
máscaras e laringoscópio completo, tubos endotraqueais com cuff, conectores, cânulas de Guedel, fio 
guia estéril. Bandejas para procedimentos invasivos em local de fácil acesso. 
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ANEXO 4 – Formulário para Avaliação de Estrutura – Unidade de 
Internação (continuação). São Paulo, 2009 
 

Roteiro de Levantamento Estrutural referente à prevenção de Infecção de 
Sítio Cirúrgico (ISC) – UNIDADE DE INTERNAÇÃO 

Levantamento realizado por: ________________________  Data: 
____/____/_______ 
Avaliar a presença ou não de cada item, assinalando com um “X” as colunas 
correspondentes.  NA = não se aplica.   

II– ESTRUTURA – UNIDADE DE INTERNAÇÃO - Área Física 
3) SALA DE UTILIDADES/EXPURGO SIM NÃO NA 
� Bancada com pia    
� Armário para guarda de material limpo e desinfetado    
� Dispensador com sabão liquido    
� Suporte com papel toalha    
� Lixeira com saco plástico e tampa de acionamento por pedal     
� Lixeira com saco plástico branco leitoso e tampa de 

acionamento por pedal 
   

� Recipiente rígido para descarte de material pérfuro – 
cortante  

   

• Pia de despejo (tanque)    
• Hamper    
4) SALA PARA GUARDA DE EQUIPAMENTOS  SIM NÃO NA 
� Aspirador portátil    
� Suporte de soro    
� Maca    
� Cadeira de rodas    
� Biombos    
� Outros    
5) ROUPARIA OU LOCAL PARA GUARDA DE ROUPAS SIM NÃO NA 
� Armário de fácil limpeza e desinfecção    
�     
6) ENFERMARIA / QUARTO (Mobiliário e outros elementos 
constituídos de material de fácil limpeza e desinfecção) 

SIM NÃO NA 

� Leitos Fowler     
� Colchões e travesseiros revestidos de material impermeável, 

integro e limpo 
   

� Mesinha de cabeceira/armário por leito    
� Escada de dois degraus ao lado do leito    
� Biombos    
� Sinalização sonora e/ou luminosa, funcionando para todos os 

leitos 
   

� Iluminação de vigília    
6.1) Sistema de assistência respiratória SIM NÃO NA 
� Ponto de ar comprimido    
� Ponto de oxigênio    
� Ponto de vácuo    
� Fluxômetros    
6.2) Condições de lavagem e anti-sepsia das mãos SIM NÃO NA 
� Lavatório     
� Torneira acionada sem o comando das mãos     
� Dispensador com sabão líquido    
� Suporte com papel toalha    
� Lixeira com saco plástico e tampa de acionamento por pedal    
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ANEXO 4 – Formulário para Avaliação de Estrutura – Unidade de 
Internação (continuação). São Paulo, 2009 
 

Roteiro de Levantamento Estrutural referente à prevenção de Infecção de 
Sítio Cirúrgico (ISC) – UNIDADE DE INTERNAÇÃO 

Levantamento realizado por: ________________________  Data: 
____/____/_______ 
Avaliar a presença ou não de cada item, assinalando com um “X” as colunas 
correspondentes.  NA = não se aplica.   

 

II– ESTRUTURA – UNIDADE DE INTERNAÇÃO - Área Física 
6.3) Condições de segurança e higienização do paciente SIM NÃO NA 
� Banheiro    
� Barra de apoio    
� Portas dos sanitários com abertura para fora    
� Lavatório    
� Suporte com papel toalha    
� Dispensador com sabão liquido    
� Lixeira com saco plástico e tampa de acionamento por pedal    
� Chuveiro     
7) SALA DE EXAMES E CURATIVOS (pequenos 
procedimentos) 

SIM NÃO NA 

� Armário     
� Material de curativo, pacotes esterilizados e medicamentos    
� Bancada com pia    
� Mesa de aço inox com rodízio    
� Escada de dois degraus    
� Mesa auxiliar/bandeja de material para curativo    
� Foco auxiliar fixo ou móvel     
� Hamper    
• Lixeira com saco plástico branco leitoso e tampa de 
acionamento por pedal 

   

• Recipiente rígido para descarte de material pérfuro - cortante    
 7.1) Condições de lavagem e anti-sepsia das mãos SIM NÃO NA 
� Lavatório     
� Torneira acionada sem o comando das mãos     
� Dispensador com sabão líquido    
� Suporte com papel toalha    
• Lixeira com saco plástico e tampa de acionamento por pedal     
8) DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DML) SIM NÃO NA 
� Tanque     
� Bancada de material de fácil limpeza e desinfecção    
� Local para guarda de materiais, de fácil limpeza e desinfecção     
8.1) Condições de lavagem das mãos SIM NÃO NA 
� Lavatório    
� Dispensador com sabão líquido    
� Suporte com papel toalha    
� Lixeira com saco plástico e tampa de acionamento por pedal    
9) SANITÁRIO (FUNCIONÁRIOS) SIM NÃO NA 
� Separados por sexo    
9.1) Condições de lavagem e anti-sepsia das mãos  SIM NÃO NA 
� Lavatório    
� Suporte com papel toalha    
� Dispensador com sabão liquido    
• Lixeira com saco plástico e tampa de acionamento por pedal    
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ANEXO 4 – Formulário para Avaliação de Estrutura – Unidade de 
Internação (continuação). São Paulo, 2009 
 

Roteiro de Levantamento Estrutural referente à prevenção de Infecção de 
Sítio Cirúrgico (ISC) – UNIDADE DE INTERNAÇÃO 

Levantamento realizado por: ________________________  Data: 
____/____/_______ 
Avaliar a presença ou não de cada item, assinalando com um “X” as colunas 
correspondentes.  NA = não se aplica.   

**O manual de normas e rotinas deve descrever ações e fluxos de controle de infecção, procedimentos técnicos 
invasivos ou não, organizacionais, de controle e de manutenção, de acordo com as atividades desenvolvidas em cada 
setor 

II– ESTRUTURA – UNIDADE DE INTERNAÇÃO - Área Física 
10) CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE E 
SEGURANÇA 

SIM NÃO NA 

• Teto integro/ fácil limpeza e desinfecção    
• Paredes integras/ fácil limpeza e desinfecção    
• Piso integro/impermeável/de fácil limpeza e desinfecção     
• Porta de acesso com no mínimo 110 cm    
• Ralo com tampa escamoteável    
• Climatização e/ou ventilação Artificial (ar condicionado) ou 
Natural (janelas com aberturas teladas) 

   

• Condições de segurança contra incêndio, conforme RDC 
n°50/02 

   

• Sinalização de orientação e segurança    
• Identificação das saídas de emergência    
• Tomadas 110v e 220v identificadas    

II– ESTRUTURA – UNIDADE DE INTERNAÇÃO - Organização 
11) RECURSOS HUMANOS da Unidade SIM NÃO NA 
� No. total de Enfermeiros _____    
� No. total de Técnicos/auxiliares Enfermagem ____    
� No. total de Funcionários de Limpeza _____    
� Enfermeiro durante as 24h    
• Médicos de plantão no hospital nas 24 horas    
• Escala de pessoal de enfermagem em local visível    
• Escala de plantão em local visível    
� Registro de treinamento específico em conjunto com a CCI    
12) Equipamentos de proteção individual (EPI) em 
quantidade suficiente para a demanda do serviço   

SIM NÃO NA 

� Óculos    
� Máscara    
� Luvas de procedimentos    
� Avental    

13) CONDIÇÕES ORGANIZACIONAIS SIM NÃO NA 
� Livro de Registro de entrada e saída de pacientes    
� Livro de ordens e ocorrências    
• Formulário de Censo diário    
� Manual de Normas, Rotinas e Procedimentos** técnicos, 

atualizado e disponível. 
   

• Formulário/Mapa de Controle de To (máxima e mínima) da 
geladeira 

   

• Formulário/Mapa/Livro de Registro de Manutenção 
Preventiva de Equipamentos 
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ANEXO 4 – Formulário para Avaliação de Estrutura – Unidade de 
Internação (continuação). São Paulo, 2009 
 

Roteiro de Levantamento Estrutural referente à prevenção de Infecção de 
Sítio Cirúrgico (ISC) – UNIDADE DE INTERNAÇÃO 

Levantamento realizado por: ________________________  Data: 

____/____/_______ 

Avaliar a presença ou não de cada item, assinalando com um “X” as colunas 

correspondentes.  NA = não se aplica.   

 

 

II– ESTRUTURA – UNIDADE DE INTERNAÇÃO - Organização 
13) CONDIÇÕES ORGANIZACIONAIS (cont.)    
13.1) Formulários para a organização do prontuário do 
paciente 

SIM NÃO NA 

� Impresso de Identificação e anamnese do paciente    
� Impresso  de Evolução/prescrição médica    
� Impresso de Evolução/ prescrição de enfermagem    
� Impresso de Registro gráfico de sinais vitais    
� Impresso de Resultados de exames laboratoriais e outros 

auxiliares 
   

� Impresso de Descrição do ato cirúrgico (em procedimentos 
cirúrgicos) 

   

� Impresso de Descrição do ato anestésico (em 
procedimentos anestésicos) 

   

� Impresso de Registro de resumo de alta 
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ANEXO 5 – Formulário para Avaliação de Processo – A mbulatório. São 
Paulo, 2009 
 

Roteiro de Avaliação de Procedimentos e Rotinas referentes à prevenção 
de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) – PROCESSO - AMBULATÓRIO 

Levantamento realizado por: ________________________  Data: 

____/____/_______ 

Avaliar a presença ou não de cada item, assinalando com um “X” as colunas 

correspondentes.  NA = não se aplica.   

III – PROCESSO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL 
1) Orientações de Enfermagem para a 
cirurgia/procedimento 

SIM NÃO NA 

• As pacientes agendadas para cirurgia oncológica de mama são 
orientadas pela Enfermeira sobre: 

   

• Exames pré-operatórios a ser realizados e local de realização    
• Data de internação    
• As pacientes que serão submetidas à biópsia e nodulectomias 

recebem orientações sobre o procedimento 
   

•     
2) Preparação das mãos e antebraços da equipe antes da 
realização da nodulectomia 

SIM NÃO NA 

� A equipe cirúrgica mantém unhas curtas e não utiliza unhas 
artificiais 

   

� A equipe realiza a degermação em local exclusivo para este 
fim 

   

� A equipe cirúrgica retira anéis, relógios e braceletes antes de 
iniciar a escovação/esfregação cirúrgica 

   

� A equipe cirúrgica remover resíduos sob as unhas com 
escova/espátula sob água corrente 

   

� A equipe cirúrgica realiza escovação de mãos e antebraços 
por pelo menos 3-5 minutos 

   

� A equipe cirúrgica utiliza degermante anti-séptico para 
escovação das mãos (PVPI ou Clorexidine) 

   

� A equipe cirúrgica não utiliza álcool ou éter após escovação 
das mãos 

   

� A equipe cirúrgica mantém os braços em flexão com as mãos 
para cima após a escovação 

   

� A equipe cirúrgica enxuga as mãos e antebraços com 
compressas estéreis 

   

� A equipe cirúrgica se paramenta com aventais e luvas estéreis    
� A equipe cirúrgica veste as luvas estéreis após a colocação de 

avental estéril 
   

3) Ambiente da Sala de Procedimentos (nodulectomias, 
core biópsia, biópsia PAAF*) 

SIM NÃO NA 

• A sala é mantida com portas fechadas    
• A circulação e o número de pessoas na sala são limitados ao 

necessário para o procedimento 
   

•     
4) Utilização Racional de Antimicrobianos SIM NÃO NA 
• A Administração da 1ª. dose do antimicrobiano profilático é 

realizada por via EV em até 1h antes da incisão cirúrgica 
(recomendado o mais próximo possível do momento da 
incisão) 

   

• Os antibióticos são descontinuados em até 48h após o 
procedimento cirúrgico (nodulectomias) 
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ANEXO 5 – Formulário para Avaliação de Processo – A mbulatório 
(continuação). São Paulo, 2009 
 

Roteiro de Avaliação de Procedimentos e Rotinas referentes à prevenção 
de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) – PROCESSO - AMBULATÓRIO 

Levantamento realizado por: ________________________  Data: ____/____/_______ 

Avaliar a presença ou não de cada item, assinalando com um “X” as colunas 

correspondentes.  NA = não se aplica.   

III – PROCESSO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL 
5) Preparo da Paciente na sala de procedimentos p/ 
realização de nodulectomia/core biópsia/PAAF 

SIM NÃO NA 

� Os lençóis/forros da maca/mesa de procedimentos são 
trocados antes da realização do procedimento (a cada 
utilização) 

   

� A região da incisão/punção cirúrgica é limpa com solução 
degermante 

   

� A anti-sepsia de pele é realizada com anti-séptico de PVPI ou 
Clorexidina  

   

� A anti-sepsia da pele é realizada em sentido centrífugo, 
circular e grande o suficiente para abranger extensões da 
incisão/punção 

   

� A anestesia local é realizada com técnica asséptica    
• O campo operatório (nodulectomias) é protegido com campos 

de tecido estéreis 
   

� A tricotomia (SN*) é limitada à área operatória    
� A tricotomia (SN) é realizada imediatamente antes da cirurgia    
� A tricotomia (SN) é realizada com aparelho elétrico    
6) Uso de Roupas e Paramentação Cirúrgicas p/ 

realização de nodulectomia 
SIM NÃO NA 

• A equipe utiliza máscara que cubra todo nariz e boca sempre 
que entra na sala de procedimentos se o procedimento 
estiver para começar, durante todo procedimento em 
andamento, ou se houver material estéril exposto 

   

• A equipe utiliza gorro que cubra todo o cabelo quando entrar 
na sala 

   

• A equipe não utiliza propés para fins de prevenção de infecção 
(úteis somente para proteção dos calçados contra respingos 
de sangue e secreções) 

   

• Os aventais e roupas cirúrgicas são barreiras efetivas à 
contaminação, mesmo se molhados ou contaminados 

   

7) Limpeza e desinfecção de superfícies SIM NÃO NA 
• São utilizados desinfetantes aprovados pelo MS e pelo 

Hospital para limpeza antes do próximo procedimento 
cirúrgico se houver contaminação visível com sangue ou 
fluidos corporais, sobre superfícies ou equipamentos,  

   

• Não se realiza limpeza especial ou fechamento da sala de 
procedimentos após procedimento contaminado ou infectado 

   

• Não são estabelecidas salas exclusivas para procedimentos 
contaminados 

   

• Não são limitados horários exclusivos para procedimentos 
contaminados 

   

� Superfícies ou equipamentos não são desinfetados, entre 
procedimentos, se não houver contaminação visível 

   

*(SN) = Se necessário  
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ANEXO 5 – Formulário para Avaliação de Processo – A mbulatório 
(continuação). São Paulo, 2009 

Roteiro de Avaliação de Procedimentos e Rotinas referentes à prevenção 
de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) – PROCESSO - AMBULATÓRIO 

 
Levantamento realizado por: ____________________  Data: ____/____/_______ 
Avaliar a presença ou não de cada item, assinalando com um “X” as colunas 
correspondentes.  NA = não se aplica.   

III – PROCESSO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL 
8) Limpeza e Encaminhamento de Instrumental Cirúrgico 
utilizado durante procedimentos (nodulectomia/core 
biópsia) 

SIM NÃO NA 

• Os instrumentais são encaminhados para a central de material 
e esterilização após o uso 

   

• A esterilização de instrumentais cirúrgicos é realizada de 
acordo com as normas institucionais 

   

• Não se realiza a lavagem e desinfecção de instrumentais na 
unidade ambulatorial, para poupar tempo ou por falta de 
material suficiente. 

   

9) Cuidados com a Ferida Cirúrgica e Drenos no pós-
operatório 

SIM NÃO NA 

• A equipe de saúde lava as mãos antes e após troca de 
curativos e de qualquer contato com o sítio cirúrgico 

   

• A equipe usa técnica asséptica quando realiza a troca de 
curativos 

   

• A equipe realiza curativo conforme norma da instituição 
(hospital) para curativo limpo 

   

• A equipe realiza curativo conforme norma da instituição 
(hospital) para curativo contaminado (se aplicável) 

   

• Paciente e família recebem reforço das orientações sobre os 
cuidados apropriados com a incisão cirúrgica e drenos, sobre 
sintomas de ISC e da necessidade de relatá-los ao médico. 

   

10 – BOAS PRÁTICAS 
10.1) Limpeza de ambientes e superfícies SIM NÃO NA 
• Os lençóis / forros das macas e mesas de exame são trocados 

após cada uso 
   

• Não se realiza limpeza de superfícies a seco para não dispersar 
poeira 

   

• Não se mistura as soluções de limpeza (utilizar como indicado e 
padronizado) 

   

• Utiliza-se dois baldes de cores diferentes; trocando as soluções 
e panos/mops com freqüência (se utilizar um balde a solução 
deve ser trocada com maior freqüência) 

   

• Não se encontram embalagens improvisadas na unidade    
• Realiza-se limpeza mecânica para remover sujeira e 

contaminantes 
   

• A limpeza se inicia da área mais limpa para a suja, de cima 
para baixo 

   

• As cabeleiras dos mops são enviados à lavanderia diariamente    
• Os panos de limpeza são separados para diferentes superfícies 

e áreas 
   

• Os Equipamento de Proteção Individual (EPI) são utilizados 
para realização da limpeza de acordo com as recomendações 
do CEH e Segurança do Trabalho 

   

• Realiza-se a identificação/sinalização da área durante a limpeza    
• As mãos são higienizadas antes e após o uso das luvas de EPI 

e após o término das atividades que dispensam o uso deste 
EPI 
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ANEXO 5 – Formulário para Avaliação de Processo – A mbulatório 
(continuação). São Paulo, 2009 
 

Roteiro de Avaliação de Procedimentos e Rotinas referentes à prevenção 
de Infecção de Sítio Cirúrgico (ISC) – PROCESSO - AMBULATÓRIO 

 
Levantamento realizado por: ____________________  Data: ____/____/_______ 
Assinalar as colunas com a seguinte legenda: E = documento encontrado; NE = 
documento não encontrado; NA = não se aplica. 
 

III - PROCESSO ASSISTENCIAL AMBULATORIAL 
11 – PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 
11.1) Condições Organizacionais SIM NÃO NA 
• O Manual de Normas, Rotinas e Procedimentos técnicos, está 

atualizado e disponível. 
   

• Os registros de Controle de To (máxima e mínima) da 
geladeira de medicamentos estão atualizados e disponíveis 
para consulta 

   

• As almotolias estão identificadas com: tipo de solução; data 
de validade após o envase (ou abertura) 

   

• As peças/fragmentos para exames anatomopatológicos estão 
identificadas com: nome do paciente, registro, tipo de 
tecido/fragmento, data e horário de coleta. 

   

• As de peças/fragmentos para exames anatomopatológicos 
estão guardados em local apropriado para esta finalidade 

   

• O material médico hospitalar e de instrumental estão 
acondicionados e armazenados em embalagem íntegra, 
identificados e dentro do prazo de validade de esterilização. 

   

• Os medicamentos, material médico hospitalar e de 
instrumental estéril estão em local exclusivo isento de 
umidade, de fácil limpeza e desinfecção. 

   

• A equipe conhece o procedimento para requisição de 
antimicrobianos de uso restrito 

   

• Os lençóis, ou rolos de forros de papel descartáveis, são 
adequadamente acondicionados e estocados em local 
protegido de poeira e umidade ou contaminação 

   

• Os medicamentos e imunobiológicos que precisam de 
refrigeração são guardados em geladeira exclusiva 

   

• O descarte de perfuro-cortantes é realizado em recipiente 
rígido apropriado (respeitando os limites de enchimento e 
descarte) 

   

• Os resíduos sólidos são descartados em conformidade com 
as normas e rotinas da CEH  

   

11.2) Sistemática de preenchimento e organização do 
prontuário 

SIM NÃO NA 

� Registros completos, legíveis, assinados, identificados e 
datados.  

   

� Prescrição e evolução médicas, diária, assinadas e 
identificadas.  

   

� Relatório diário de enfermagem, legíveis, assinados, 
identificados e datados. 

   

• Descrição dos atos cirúrgico e anestésico realizados    
• Registro diário de controles e exames realizados    
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ANEXO 6 – Formulário para Avaliação de Processo – U nidade de 
Internação. São Paulo, 2009 
 

Roteiro de Avaliação de Procedimentos e Rotinas referentes à prevenção de Infecção 
de Sítio Cirúrgico (ISC) - PROCESSO – UNIDADE DE INTERNAÇÃO 

Levantamento realizado por: ______________________   Data: ____/____/_______ 

Assinalar as colunas com a seguinte legenda: E = documento encontrado; NE = documento 

não encontrado; NA = não se aplica; NE = documento ou prática não encontrado. 

III PROCESSO ASSISTENCIAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO 
PRÉ-OPERATÓRIO: 

1) Preparo da Paciente na Unidade de Internação SIM NÃO NA 
� A internação da paciente é realizada na véspera da cirurgia    
� A tricotomia é limitada à área operatória    
� A tricotomia é realizada imediatamente antes da cirurgia    
� A tricotomia é realizada com aparelho elétrico    
� A tricotomia é realizada no centro cirúrgico    
� O banho pré-operatório, com água e sabão, é realizado na noite anterior à 

cirurgia 
   

� Pacientes diabéticas têm a glicemia controlada    
� Corticóides de uso contínuo não são suspensos    
� As pacientes são orientadas sobre necessidade do jejum na véspera da 

cirurgia 
   

INTRA-OPERATÓRIO 
2) Preparação das mãos e antebraços da equipe cirúrgica SIM NÃO NA 
� A equipe cirúrgica mantém unhas curtas e não utiliza unhas artificiais    
� A equipe cirúrgica retira anéis, relógios e braceletes antes de iniciar a 

escovação/esfregação cirúrgica 
   

� A equipe cirúrgica remover resíduos sob as unhas com escova/espátula 
sob água corrente 

   

� A equipe cirúrgica realiza escovação de mãos e antebraços por pelo 
menos 3-5 minutos 

   

� A equipe cirúrgica utiliza degermante anti-séptico para escovação das 
mãos (PVPI ou Clorexidine) 

   

� A equipe cirúrgica não utiliza álcool ou éter após escovação das mãos    
� A equipe cirúrgica mantém os braços em flexão com as mãos para cima 

após a escovação 
   

� A equipe cirúrgica enxuga as mãos e antebraços com compressas estéreis    
� A equipe cirúrgica se paramenta com aventais e luvas estéreis    
� A equipe cirúrgica veste as luvas estéreis após a colocação de avental 

estéril 
   

3) Preparo da Paciente na sala cirúrgica SIM NÃO NA 
� A região da incisão cirúrgica é limpa com solução degermante    
� A anti-sepsia de pele é realizada com anti-séptico de PVPI ou Clorexidina     
� A anti-sepsia do campo operatório é realizada em sentido centrífugo, 

circular e grande o suficiente para abranger extensões da incisão ou 
instalação de drenos 

   

� O campo operatório é protegido com campos de tecido estéreis    
4) Utilização Racional de Antimicrobianos SIM NÃO NA 
• A Administração da 1ª. dose do antimicrobiano profilático é realizada por 

via EV em até 1h antes da incisão cirúrgica (recomendado o mais 
próximo possível do momento da incisão) 

   

• Utiliza-se Cefazolina 1g 8/8h por 24h para as cirurgias de mastectomias    
• Não se utiliza Vancomicina para profilaxia    
• Antibióticos profiláticos são suspensos em, no máximo, 48h após a 

cirurgia 
   

  
*CEH = Comissão de Epidemiologia Hospitalar;  
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ANEXO 6 – Formulário para Avaliação de Processo – U nidade de 
Internação (continuação). São Paulo, 2009 
 

Roteiro de Avaliação de Procedimentos e Rotinas referentes à prevenção de Infecção 
de Sítio Cirúrgico (ISC) - PROCESSO – UNIDADE DE INTERNAÇÃO 

Levantamento realizado por: ______________________   Data: ____/____/_______ 

Assinalar as colunas com a seguinte legenda: E = documento encontrado; NE = documento 

não encontrado; NA = não se aplica. 

III PROCESSO ASSISTENCIAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO 
INTRA-OPERATÓRIO (cont.) 

5) Ambiente da Sala cirúrgica SIM NÃO NA 
• A sala operatória é mantida com portas fechadas    
• A sala conta c/ sistema de ar condicionado central com presssão positiva    
• A circulação e o número de pessoas na sala é limitado ao necessário para 

a cirurgia 
   

6) Uso de Roupas e Paramentação Cirúrgicas SIM NÃO NA 
• A equipe utiliza máscara que cubra todo nariz e boca sempre que entra 

na sala cirúrgica se a cirurgia estiver para começar, durante todo ato 
cirúrgico em andamento, ou se houver material estéril exposto 

   

• A equipe utiliza gorro que cubra todo o cabelo quando entrar na sala 
cirúrgica 

   

• A equipe utiliza propés somente para proteção dos calçados contra 
respingos de sangue e secreções 

   

• Os aventais e roupas cirúrgicas são barreiras efetivas à contaminação, 
mesmo se molhados ou contaminados (o material não permite o contato 
com a pele/roupas dos profissionais) 

   

7) Limpeza e desinfecção de superfícies SIM NÃO NA 
• São utilizados desinfetantes aprovados pelo MS e pelo Hospital para 

limpeza antes da próxima cirurgia, se houver contaminação visível com 
sangue ou fluidos corporais sobre superfícies ou equipamentos 

   

• Não se realiza limpeza especial ou fechamento da sala cirúrgica após 
cirurgia contaminada ou infectada 

   

• Não são estabelecidas salas exclusivas para cirurgias contaminadas    
• Não são limitados horários exclusivos para cirurgias contaminadas    
• Não se utiliza tapetes porosos na entrada de salas cirúrgicas    
• Superfícies ou equipamentos não são desinfetados, entre cirurgias, se 

não houver contaminação visível 
   

• Realiza-se aspiração úmida do chão da sala cirúrgica após a última 
cirurgia do dia com desinfetante aprovado pelo MS e pelo Hospital 

   

8) Esterilização do Instrumental Cirúrgico SIM NÃO NA 
• A esterilização de instrumentais cirúrgicos é realizada de acordo com as 

normas institucionais 
   

• A esterilização rápida é utilizada somente para uso imediato (esterilizar 
itens inadvertidamente contaminados e necessários para a cirurgia em 
curso) 

   

• Não se realiza esterilização rápida por questões de conveniência, para 
poupar tempo ou por falta de material suficiente. 

   

9) Coleta Microbiológica SIM NÃO NA 
• Não se realiza culturas de rotina da sala cirúrgica     
• Não se realiza cultura intra ou pós-operatórias de pacientes, para avaliar 

se houve contaminação da ferida cirúrgica 
   

  
*CEH = Comissão de Epidemiologia Hospitalar; 
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ANEXO 6 – Formulário para Avaliação de Processo – U nidade de 
Internação (continuação). São Paulo, 2009 
 

Roteiro de Avaliação de Procedimentos e Rotinas referentes à prevenção de Infecção 
de Sítio Cirúrgico (ISC) - PROCESSO – UNIDADE DE INTERNAÇÃO 

Levantamento realizado por: ______________________   Data: ____/____/_______ 

Assinalar as colunas com a seguinte legenda: E = documento encontrado; NE = documento 

não encontrado; NA = não se aplica. 

III PROCESSO ASSISTENCIAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO 
PÓS-OPERATÓRIO 

10) Cuidados com a Ferida Cirúrgica e Drenos SIM NÃO NA 
• Os drenos são do tipo fechados de sucção a vácuo.     
• Os drenos são colocados em incisão separada e distante da incisão 

cirúrgica. 
   

• A incisão é protegida com curativo estéril por até 24h-48h de pós-
operatório (incisões com sutura/fechamento primária) 

   

• A equipe de saúde lava as mãos antes e após troca de curativos e de 
qualquer contato com o sítio cirúrgico 

   

• A equipe usa técnica asséptica quando realiza a troca de curativos    
• A equipe realiza curativo conforme norma da instituição (hospital) para 

curativo limpo 
   

• Paciente e família recebem orientações sobre os cuidados apropriados 
com a incisão cirúrgica e drenos, sobre sintomas de ISC e da 
necessidade de relatá-los ao médico. 

   

BOAS PRÁTICAS 
11) Limpeza de ambientes e superfícies SIM NÃO NA 
• Não se realiza limpeza de superfícies a seco para não dispersar poeira    
• Não se misturam as soluções de limpeza (utilizar como indicado e padronizado)    
• Utilizam-se dois baldes de cores diferentes; trocando as soluções e 

panos/mops com freqüência (se ut ilizar um balde a solução deve ser trocada com 
maior freqüência) 

   

• Não se encontram embalagens improvisadas na unidade    
• Realiza-se limpeza mecânica para remover sujeira e contaminantes    
• A limpeza se inicia da área mais limpa para a suja, de cima para baixo    
• As cabeleiras dos mops são enviadas à lavanderia, diariamente    
• Os panos de limpeza são separados para diferentes superfícies e áreas    
• Os Equipamento de Proteção Individual (EPI) são utilizados para 

realização da limpeza de acordo com as recomendações do CEH e 
Segurança do Trabalho 

   

• Realiza-se a identificação/sinalização da área durante a limpeza    
• As mãos são higienizadas antes e após o uso das luvas de EPI e após o 

término das atividades que dispensam o uso deste EPI 
   

• Não se utilizam anéis e pulseiras durante a realização das atividades de 
trabalho 

   

12) Higienização das mãos (Equipe Assistencial na enfermaria) SIM NÃO NA 
• A equipe higieniza as mãos sempre que entra em contato com paciente 

com pele íntegra 
   

• A equipe higieniza as mãos sempre que entra em contato com 
superfícies ambientais próximas ao paciente 

   

• A equipe higieniza as mãos sempre que remove as luvas    
• A equipe higieniza as mãos sempre que entra em contato com material 

orgânico 
   

• A equipe higieniza as mãos antes e depois de realizar atividades 
corriqueiras (assoar o nariz, ir ao banheiro, se alimentar, etc.) 

   

• A equipe não utiliza unhas postiças quando presta assistência direta ao 
paciente 

   

• A equipe mantém as unhas naturais sempre curtas     
*CEH = Comissão de Epidemiologia Hospitalar; 
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ANEXO 6 – Formulário para Avaliação de Processo – U nidade de 
Internação (continuação). São Paulo, 2009 
 

Roteiro de Avaliação de Procedimentos e Rotinas referentes à prevenção de Infecção 
de Sítio Cirúrgico (ISC) - PROCESSO – UNIDADE DE INTERNAÇÃO 

Levantamento realizado por: ______________________   Data: ____/____/_______ 
Assinalar as colunas com a seguinte legenda: E = documento encontrado; NE = documento 
não encontrado; NA = não se aplica. 

III PROCESSO ASSISTENCIAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO 
BOAS PRÁTICAS (cont.) 

12) Higienização das mãos (Equipe Assistencial na enfermaria) (cont.) SIM NÃO NA 
• A equipe utiliza luvas quando em contato com sangue ou outros 

materiais potencialmente infecciosos, membrana mucosa e pele não 
intacta 

   

• A equipe retira as luvas após cuidar do paciente.     
• A equipe não utiliza uma luva para cuidar de mais de um paciente.    
• A equipe não lava as luvas utilizadas    
• A equipe troca de luvas quando muda de áreas contaminadas para 

áreas limpas 
   

� A equipe evita o uso de anéis, pulseiras e outros adornos ao realizar 
cuidado ao paciente. 

   

• A equipe lava as mãos quando visivelmente sujas ou contaminadas com 
material biológico 

   

• A equipe higieniza as mãos antes de entrar em contato com os 
pacientes 

   

• A equipe higieniza as mãos antes de calçar luvas estéreis para 
passagem de cateteres urinários de demora, vasculares periféricos ou 
quaisquer dispositivos invasivos que não requeiram preparo cirúrgico 

   

• A equipe higieniza as mãos pós contato com membranas mucosas, 
fluidos corpóreos, pele não íntegra e curativo de ferida (mesmo que não 
estejam vis ivelmente sujas) 

   

• A equipe higieniza as mãos ao realizar movimento do sítio 
contaminado para sítio mais limpo durante o cuidado do paciente 

   

• A equipe higieniza as mãos após contato com objetos inanimados 
próximos ao paciente 

   

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 
13) Condições Organizacionais SIM NÃO NA 
• A equipe conhece e consulta o Manual de Normas, Rotinas e 

Procedimentos técnicos. 
   

• Os registros de Controle de To (máxima e mínima) da geladeira de 
medicamentos estão atualizados e disponíveis para consulta 

   

• As almotolias são identificadas com: tipo de solução; data de validade 
após o envase (ou abertura) 

   

• As peças/fragmentos para exames anatomopatológicos são 
identificadas com: nome do paciente, registro, tipo de 
tecido/fragmento, data e horário de coleta. 

   

• As de peças/fragmentos para exames anatomopatológicos são 
guardados em local apropriado para esta finalidade 

   

• O material médico hospitalar e de instrumental estão acondicionados e 
armazenados em embalagem íntegra, identificada e dentro do prazo de 
validade de esterilização. 

   

• Os medicamentos, material médico hospitalar e de instrumental estéril 
estão em local exclusivo isento de umidade, de fácil limpeza e 
desinfecção. 

   

• O descarte de pérfuro-cortantes é realizado em recipiente rígido 
apropriado (respeitando os limites de enchimento e descarte) 

   

  
*CEH = Comissão de Epidemiologia Hospitalar; 
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ANEXO 6 – Formulário para Avaliação de Processo – U nidade de 
Internação (continuação). São Paulo, 2009  
 
Roteiro de Avaliação de Procedimentos e Rotinas referentes à prevenção de Infecção 

de Sítio Cirúrgico (ISC) - PROCESSO – UNIDADE DE INTERNAÇÃO 
Levantamento realizado por: ______________________   Data: ____/____/_______ 
Assinalar as colunas com a seguinte legenda: E = documento encontrado; NE = documento 
não encontrado; NA = não se aplica. 

III PROCESSO ASSISTENCIAL - UNIDADE DE INTERNAÇÃO 
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (cont.) 

3) Condições Organizacionais (cont.) SIM NÃO NA 
• A desinfecção do equipamento/instrumental de pequenos 

procedimentos cirúrgicos após a utilização é feita de acordo com as 
normas da CEH 

   

• O encaminhamento para a esterilização do equipamento/instrumental 
de pequenos procedimentos cirúrgicos, após a utilização, é feita de 
acordo com as normas da CEH. 

   

• Ocorrência de eventos adversos à medicamentos são notificados à 
autoridade sanitária local 

   

• Doenças de notificação compulsória e de interesse da Vigilância 
Epidemiológica à Secretaria Municipal de Saúde são notificadas 

   

• Antimicrobianos de uso restritos são solicitados em formulário próprio 
conforme normas da CEH 

   

14) Sistemática de preenchimento e organização do prontuário SIM NÃO NA 
� Registros são completos, legíveis, assinados, identificados e datados.     
� Prescrição e evolução médica são diárias, assinadas e identificadas.     
� Relatórios de enfermagem são diários, legíveis, assinados, 

identificados e datados. 
   

• Há descrição dos atos cirúrgico e anestésico realizados    
• Há registro diário de controles e exames realizados    
 

 
*CEH = Comissão de Epidemiologia Hospitalar; 
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ANEXO 7 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA 

ESTRUTURA E PROCESSO ASSISTENCIAL DE ENFERMAGEM PAR A A 

PREVENÇÃO DE INFECÇÂO EM SÍTIO CIRÚRGICO 

 

Prezada Enfermeira 

Setor de Oncomastologia e Unidade de Internação do HSP/Unifesp 
 

 Solicito permissão para que a discente Larissa Christiane Pawluk, RG 

43.625.483.9, regularmente matriculada no 4º. curso de Graduação em 

Enfermagem do Departamento de Enfermagem da UNIFESP, realize a coleta 

de dados da pesquisa intitulada Avaliação de estrutura e processo assistencial 

de enfermagem para a prevenção de infecção em sítio cirúrgico em pacientes 

submetidas à cirurgia oncológica de mama. Esclareço que se trata de estudo 

clínico observacional transversal. Os dados serão coletados pela aluna, por 

meio de observação direta para identificação dos procedimentos realizados 

para prevenção e controle de infecção de sítio cirúrgico (ISC), no pré e pós-

operatório. 

 Coloco-me à disposição para os esclarecimentos que se fizerem 

necessários e agradeço a colaboração,  

 

 

 Atenciosamente, 

 

 

 _______________________________    

 

São Paulo, ____/____/______ 
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ANEXO 8 – Descrição do Plano Educativo 
 

PLANO do PROGRAMA EDUCATIVO de ENFERMAGEM* 

Título: Programa Educativo da 
Equipe de Enfermagem da Unidade 
de Ginecologia e Setor de Onco-
Mastologia em Controle de Infecção 
de Sítio Cirúrgico 

Local: sala 100 
Carga Horária: 32h-aula [16h-aula 
presenciais e 16h-aula de estudo 
individual] 
Período: fevereiro e março de 2009 

Responsáveis EPE-UNIFESP: 
Doutoranda Lúcia Marta Giunta da 
Silva 
Profa. Dra. Edvane B. L. De 
Domenico 
Profa. Dra. Maria Gaby R. de 
Gutiérrez   

Responsáveis HSP-UNIFESP: 
Profa. Dra. Maria Isabel Sampaio 
Carmagnani 
Profa. Dra. Sonia Regina Pereira  
Profa. Dra. Luiza Hiromi Tanaka 

Descrição 
O presente Projeto Educativo está baseado no Modelo Skopos1, dividido nos 
componentes: escopo, plano de ação, plano de controle e avaliação. A escolha 
desse modelo deveu-se ao fato de possuirmos uma situação geradora claramente 
definida, fruto dos dados obtidos com a Fase I da investigação2, que subsidiou a 
justificativa dessa ação educativa, bem como os seus objetivos, resultados 
esperados e abrangência.  
Quanto ao modelo pedagógico, a intervenção educativa baseia-se nos princípios 
da escola interacionista3 e humanista4, considerando-se que há uma capacidade 
intrínseca de aprendizado nos profissionais, que pode ser potencializada pelo meio 
social e norteada pelos saberes da ética, da pedagogia e da política, ingredientes 
fundamentais do processo de aperfeiçoamento ou de construção, no caso, 
relacionadas às atividades profissionais. 

Sumário 
Parte I - Escopo : Situação Geradora, Objetivos, Resultados Esperados, 
Abrangência. 
Parte II - Plano de Ação : Ações, Atividades, Tarefas; Estimativa de Prazos, 
Custos e Recursos; Rede de Tarefas; Cronograma. 
Parte III - Plano de Controle e Avaliação : Matriz de Produtos e Resultados; 
Indicadores; Instrumentos; Planilhas de Controle. 
1 Moura DG. Barbosa EF. Trabalhando com projetos: planejamento e gestão de 
projetos educacionais. 2ª ed, Petrópolis (RJ): Vozes, 2007. 

2 Silva, L., Pawluk, L., Gebrim, L., Facina, G., & de Gutiérrez, M. (2009). Structure 
and process of nursing care for prevention of surgical site infection: observational 
study. Online Brazilian Journal Of Nursing, 8(1). Retrieved October 7, 2009, from 
http://www.uff.br/objnursing/index.php/nursing/article/view/1873 
3 Oliveira MK de. Vygotsky aprendizado e desenvolvimento: um processo sócio-
histórico. São Paulo:Scipione; 1997 
4. Freire P.  Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à docência. São 
Paulo: Paz e Terra, 2000. 

* Este Programa Educativo integra o projeto de pesquisa “Avaliação da estrutura e processo assistencial de 
enfermagem na prevenção e controle da infecção de sítio cirúrgico em pacientes submetidas à cirurgia oncológica de 
mama” (Processo CNPq nº 471918/2007-5). Aprovação CEP-UNIFESP: 1486/07. 
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ANEXO 8 – Descrição do Plano Educativo (continuação ) 
 
PARTE I 

ESCOPO 

 

TEMA:  Estrutura e processo assistencial de enfermagem do setor de 

oncomastologia e unidade de Ginecologia do HSP/UNIFESP. 

 

JUSTIFICATIVA 

Os dados obtidos com a investigação2 realizada nas dependências do HSP, 

compreendendo a Unidade de internação da Ginecologia e de atendimento 

ambulatorial do Setor de Oncomastologia do HSP/UNIFESP, no período de 

agosto de 2007 a março de 2008, evidenciaram a necessidade de promover 

um treinamento para os profissionais de saúde envolvidos na estrutura e no 

processo assistencial de enfermagem das citadas unidades. 

A ação educativa pressupõe o engajamento dos profissionais para que haja 

uma revisão e construção coletiva das condições operacionais vigentes de 

acordo com os critérios e compromissos estabelecidos. 

 

OBJETIVOS 

• Conhecer os dados relativos às rotinas e procedimentos de enfermagem 

realizados nos períodos pré e pós-operatório de pacientes com câncer 

de mama, submetidas ao tratamento cirúrgico; 

• Reconhecer as conformidades e não conformidades com o proposto 

pela literatura como melhores práticas para a prevenção de infecção de 

sítio cirúrgico; 

• Avaliar os procedimentos de enfermagem inerentes ao tratamento 

cirúrgico de pacientes com câncer de mama. 

• Identificar estratégias para adequação da estrutura e processo 

assistencial de enfermagem visando à prevenção de ISC; 

• Elaborar um plano de ação; 
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ANEXO 8 – Descrição do Plano Educativo (continuação ) 

 

• Construir mecanismos reguladores para as novas intervenções 

propostas. 

 

RESULTADOS ESPERADOS  

• Reconhecimento da complexidade e da importância do tema e do 
trabalho a ser desenvolvido 

 
• Desenvolver habilidades de comparação e transferência de evidências 

científicas para a prática assistencial 
 

• Desenvolvimento da capacidade de avaliação e crítica sobre a estrutura 
e o processo assistencial de enfermagem 

 
• Utilização de parâmetros de monitoramento da qualidade da prática 

assistencial 
 

• Desenvolvimento de planos de melhoria contínua da qualidade 
 

ABRANGÊNCIA 

1. Público-alvo : enfermeiros das áreas assistenciais da Unidade de 

internação da Ginecologia e de atendimento ambulatorial do Setor de 

Oncomastologia do HSP/UNIFESP e demais áreas correlatas. 

2. Local: Hospital São Paulo - UNIFESP. São Paulo, Brasil. 

3. Pessoas e Esferas Organizacionais envolvidas em Anexo. 

 

PARTE II 

 

PLANO DE AÇÃO 

Descrição 

As estratégias de ensino empregadas compreendem o ensino presencial 

e o ensino baseado em computador por meio do MOODLE.  
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ANEXO 8 – Descrição do Plano Educativo (continuação ) 

Os participantes do grupo comparecerão a encontros presenciais  nos quais 

diferentes estratégias de ensino serão empregadas para que os conteúdos 

sejam discutidos e apreendidos com vistas a mudanças de comportamentos e 

instrumentalização para construção de projetos relacionados tanto à estrutura 

quanto ao processo, vinculados à problemática em questão. 

Na ocasião do 1° encontro presencial, os participan tes serão informados do 

recurso computacional, o Moodle e das tarefas que estarão ali postadas para 

estudo complementar. Vale ressaltar que para os integrantes que não se 

sentirem aptos ou interessados no uso da ferramenta, será oferecida a 

possibilidade de participar da forma tradicional. 

Para melhor visualização e compreensão da ação educativa, os elementos 

integrados que compõem o plano de ação estão descritos no QUADRO 1. 

Quadro 1. Plano de Ação do Programa Educativo da Eq uipe de Enfermagem das 
Unidades de Mastologia em Controle de Infecção de S ítio Cirúrgico; 2008. 

Objetivos  Encontros 
Programados/ 

Datas 

Resultados 
Esperados 

Estraté gias de Ensino  Estratégia de 
Avaliação 

1. Conhecer 
os dados 
relativos a  
epidemiolog
ia do 
câncer de 
mama;  

2. As 
principais 
formas de 
tratamento, 
com ênfase 
nas rotinas 
e 
procedimen
tos de 
enfermage
m 
realizados 
nos 
períodos 
pré e pós-
operatório; 

3. A 
prevenção 
de infecção 
de sít io 
cirúrgico. 

2 encontros 
 
Datas – a ser 
agendado 
com o grupo 
diretivo.  
 

• Reconheciment
o da 
complexidade e 
da importância 
do tema e do 
trabalho a ser 
desenvolvido 

 

• Aulas expositivas 
dialogadas  

 
    Atividade individual 
• Dados 1: Leitura do 

Documento síntese do 
relatório da avaliação 
de estrutura e 
processo assistencial 
do setor de 
oncomastologia e 
unidade de internação 
do HSP/UNIFESP, 
disponível no 
MOODLE ou Apost ila. 

• Tarefa: Ler, Refletir e 
Responder 1 (LRR) 
(Atividade Moodle ou 
Apostila) 

• Postar resposta no 
Fórum ou responder 
em documento Word 
e trazer impressa para 
entrega no encontro 
presencial  

 

• Testes de 
múltipla 
escolha ao 
longo da 
apresentação 

 
• Cadastro do 

participante 
no MOODLE 
e controle 
sobre o seu 
acesso 

 
• Participação 

no Fórum ou  
entrega do 
LRR 1 
impresso. 
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ANEXO 8 – Descrição do Plano Educativo (continuação ) 
 
Quadro 1. Plano de Ação do Programa Educativo da Eq uipe de Enfermagem das Unidades de Mastologia em 
Controle de Infecção de Sítio Cirúrgico; 2008 (cont .) 
 

Objetivos  Encontros 
Programados/ 

Datas 

Resultados Esperados  Estratégias de Ensino  Estratégia de 
Avaliação 

4. Reconhecer as 
conformidades e 
não 
conformidades 
dos dados 
coletados com as 
melhores práticas 
para a prevenção 
de infecção de 
sítio cirúrgico; 

2 encontros 
 
Datas: – a ser 
agendado com o 
grupo diretivo.  

• Desenvolvimento de 
habilidades de 
comparação e 
transferência de 
evidências científicas para 
a prática assistencial 

 

• Aulas expositivas dialogadas, 
com: 

- Discussão dos conteúdos postados 
no Fórum 

- Apresentação mediante sorteio do 
LRR de três integrantes do grupo 

 
Atividade individual 
• Dados 2:  Leitura do Documento 

síntese do relatório da avaliação 
de estrutura e processo 
assistencial do setor de 
oncomastologia e unidade de 
internação do HSP/UNIFESP, 
disponível no MOODLE 

• Tarefa: Ler, Refletir e Responder 
2 (LRR) (Atividade Moodle) 

• Tarefa: Sugerir 1 
• Postar respostas no Fórum ou  

trazer impressa para entrega no 
encontro presencial 3  

 

• Testes de múltipla 
escolha ao longo da 
apresentação 

• Qualidade da 
apresentação e 
pertinência dos 
conteúdos com a tarefa 
proposta 

• Participação no Fórum 
ou entrega do LRR 1 
impresso. 
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ANEXO 8 – Descrição do Plano Educativo (continuação ) 
 
Quadro 1. Plano de Ação do Programa Educativo da Eq uipe de Enfermagem das Unidades de Mastologia em 
Controle de Infecção de Sítio Cirúrgico; 2008 (cont .) 
 

Objetivos  Encontros 
Programados / 

Datas 

Resultados 
Esperados 

Estratégias de Ensino  Estratégia de 
Avaliação 

5. Avaliar os 
procedimentos 
de enfermagem 
existentes, 
quanto aos 
critérios de 
monitoração da 
ferida 
operatória, 
cuidados de 
enfermagem no 
pré e pós-
operatório e 
orientações 
feitas, no 
atendimento 
ambulatorial e 
intra-hospitalar. 

1 encontro 
 

Data: – a ser 
agendado com o 
grupo diretivo.  

 

• Expressão de 
competência no 
exercício das 
atividades 
profissionais a 
partir da aplicação 
das etapas 
constitutivas da 
resolução de 
problemas 

• Criação e 
aplicação de 
atividades 
educativas aos 
membros da 
equipe 
interdisciplinar, 
pacientes e 
familiares. 

 

• Apresentação de um estudo de caso e de uma 
situação problema que relatem o cotidiano do 
atendimento ambulatorial e hospitalar da cirurgia 
oncológica de mama. 

• Os participantes serão separados em grupos (máximo 
4 integrantes) 

• Poderão discutir os casos em 20 minutos, a partir da 
questão norteadora: 

1. Qual a análise do grupo sobre os cenários 
apresentados? 

• Um integrante por grupo resumirá o que foi discutido e 
deverá notar para entrega  

• Após essa discussão, o grupo receberá os dados 
obtidos na pesquisa relativos aos temas: higienização 
das mãos, cuidados com drenos e curativos e ação 
educativa. Terá mais 10 minutos para discussão. 

Atividade individual: 
• Dados 3,4: Leitura do Documento síntese do relatório 

da avaliação de estrutura e processo assistencial do 
setor de oncomastologia e unidade de internação do 
HSP/UNIFESP, disponível no MOODLE ou Apostila 

• Tarefa- Ficha de estudo 1 : elaborar sugestões para a 
resolução do caso clínico e da situação problema, 
considerando os conteúdos abordados e as 
discussões em sala. Poderá ser postada no Fórum ou 
entregue por escrito para entrega. 

• Avaliação da 
participação dos 
integrantes na 
resolução do caso 
a partir da 
qualidade das 
respostas 
apresentadas. 

• Observação dos 
comentários 
exibidos no 
decorrer da 
apresentação dos 
dados. 

• Realização das 
tarefas 
complementares. 
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ANEXO 8 – Descrição do Plano Educativo (continuação ) 
 
Quadro 1. Plano de Ação do Programa Educativo da Eq uipe de Enfermagem das Unidades de Mastologia em 
Controle de Infecção de Sítio Cirúrgico; 2008 (cont .) 
 

Objetivos  Encontros 
Programados/ Datas 

Resultados 
Esperados 

Estratégias de Ensino  Estratégia de Avaliação  

6. Identificar 
estratégias 
de mudanças 
para 
adequação 
da estrutura 
e do 
processo 
assistencial 
de 
enfermagem 
visando à 
prevenção de 
ISC; 

1 encontro 
 
Data – a ser 
agendado com o 
grupo diretivo.  

• Desenvolvimento 
da capacidade de 
avaliação e crítica 
sobre a estrutura 
e o processo de 
trabalho 

• Apresentação sucinta das tarefas, 
oralmente. 

• Entrega de uma Ficha- Estudo 1 para 
conclusão dos estudos de caso, 
contendo três campos: 1. Atividades que 
devo desempenhar em relação aos 
problemas identificados em ordem de 
prioridade, 2. Recursos necessários para 
desempenhá-las, 3. Fatores que 
facilitariam ou dificultariam a 
operacionalização dessas atividades.  

•  Utilização da ferramenta HFMEA® e do 
diagrama de causa e efeito – Diagrama 
de Ishikawa 

• Avaliação dos conteúdos 
das fichas e da utilização 
das ferramentas para 
alocação e análise dos 
problemas identificados 

 

7. Elaborar um 
plano de 
ação; 

1 encontro 
 
Datas: – a ser 
agendado com o 
grupo diretivo.  

• Mobilização 
individual e 
coletiva para 
promoção das 
reformas 
necessárias à 
qualificação do 
atendimento 

• Apresentação, pelas instrutoras, de um 
resumo dos conteúdos presentes nas 
fichas elaboradas no encontro anterior 

• Devolução das fichas 
• Entrega da Ficha-Estudo 2  para 

continuação do exercício, contendo: 
1. que mudanças precisam ocorrer no meu local 
de trabalho para que eu me dedique às 
atividades julgadas prioritárias 
2. o que precisa ser criado que depende, 
exclusivamente, da equipe que integro 
Entrega no final do encontro 

• Avaliação dos conteúdos 
das fichas e da utilização 
das ferramentas para 
alocação e análise dos 
problemas identificados 
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ANEXO 8 – Descrição do Plano Educativo (continuação ) 
 
Quadro 1. Plano de Ação do Programa Educativo da Eq uipe de Enfermagem das Unidades de Mastologia em 
Controle de Infecção de Sítio Cirúrgico; 2008 (cont .) 
 

Objetivos  Encontros 
Programados/ Datas 

Resultados Esperados  Estratégias de Ensino  Estratégia de Avaliação  

8. Construir 
mecanismos 
reguladores 
para as novas 
intervenções 
propostas. 

1 encontro 
 
Datas – a ser agendado 
com o grupo diretivo.  

• Utilização de indicadores 
de qualidade para 
avaliação da prática 
assistencial 

• Desenvolvimento de 
planos de melhoria 
contínua da qualidade 

 

• Apresentação resumida das 
propostas nas Fichas de Estudo 
1, 2 pelas instrutoras 

• Aula expositiva “Indicadores de 
Qualidade em Saúde” 

• Entrega da Ficha-Estudo 3, 
contendo: 1. Descreva 
estratégias para monitoração da 
qualidade da assistência das 
atividades que vocês 
programaram nas fichas 
anteriores. 

• Alocação das informações na 
ferramenta HFMEA® e do 
diagrama de causa e efeito – 
Diagrama de Ishikawa 

• Verificação da 
capacidade de 
pensamento-ação com 
critérios de qualidade 

• Avaliação da 
necessidade de mais 
um encontro com 
conteúdos 
complementares 

 

9. Finalização e 
Encerramento 

1 encontro 
Data: – a ser agendado 
com o grupo diretivo.  

• Conclusão do documento 
síntese dos projetos de 
mudanças das unidades 

• Avaliação do 
aproveitamento do 
treinamento 

• Exposição do resumo dos 
parâmetros de qualidade 
propostos 

• Expressão livre de opiniões e 
sugestões 

• Participação no Moodle/ 
Fórum: 

- O que foi participar deste 
treinamento para a minha 
construção de 
conhecimento e para a 
possibilidade de mudanças 
no âmbito da prática 
profissional?  
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ANEXO 8 – Descrição do Plano Educativo (continuação ) 
 
PLANO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO : Matriz de Produtos e Resultados, 

Indicadores, Plano de Controle 

MODELO: os participantes serão conduzidos a formularem um Plano de Ação 

que vise o Controle de Infecção do Sítio Cirúrgico. Etapas clássicas deverão 

ser elaboradas e aplicadas, conforme previsto nos itens 7 e 8 do Quadro 1, a 

saber: 

1. Identificação de problemas 

2. Análise de causas e efeitos 

3. Planejamento de Ação Corretiva 

4. Conclusão 
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ANEXO 9 – Termo de Consentimento - Treinamento 
_______________________________________________________________ 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 Nós, Lúcia Marta Giunta da Silva, Maria Gaby Rivero de Gutiérrez e Edvane Birelo De 

Domenico, estamos desenvolvendo a segunda parte  da pesquisa intitulada “Avaliação da 

estrutura e processo assistencial de enfermagem na prevenção e controle da infecção de sítio 

cirúrgico em pacientes submetidas à cirurgia oncológica de mama”, que tem por objetivos: 

• Avaliar a percepção de enfermeiros sobre os processos de treinamento em serviço 

• Identificar as contribuições do ensino baseado em computador para o treinamento em 

serviço de saúde 

• Avaliar os benefícios do emprego do “Modelo Skopos” no treinamento em serviço em 

unidade especializada em saúde 

 

Para tanto, solicitamos sua participação voluntária para o procedimento de coleta de 

dados, contendo perguntas semi-estruturadas, a serem respondidas por escrito em folha sem 

identificação pessoal. As questões norteadoras para a coleta de dados da primeira fase serão 

complementadas pela avaliação mediadora (durante o treinamento educacional) e a avaliação 

final (ao término do treinamento educacional). Em todas as fases utilizaremos o mesmo 

procedimento de coleta de dados. 

A caracterização do grupo será delineada por meio dos dados abaixo discriminados: 

• Idade, tempo de formado, área de atuação profissional em saúde, principais atividades 

desempenhadas. 

A escolha por participar ou não do estudo em nada prejudicará ou beneficiará 

individualmente o participante do treinamento. Os dados obtidos serão restritamente utilizados 

para o atendimento dos objetivos, buscando-se aprimorar as intenções didático-pedagógicas 

da disciplina com as expectativas dos participantes. Cabe, ainda, esclarecer que não há 

despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, como também não há 

compensação financeira relacionada à sua participação. Em qualquer fase do estudo o 

participante poderá entrar em contato para esclarecimento ou eventuais dúvidas na Rua 

Napoleão de Barros, 754, tel: 5576 4636, ou qualquer dúvida sobre a ética do trabalho, entrar 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa, à Rua Botucatu 572, com 14, fax 5539 7162, 

e-mail: cepunifesp@epm.br. 

 

São Paulo, 18 de março de 2009 

 

Lúcia Marta Giunta da Silva  
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ANEXO 10 – Orientações para Acesso ao Moodle 
 

Orientações para acesso ao conteúdo do Programa Edu cativo da Equipe de 
Enfermagem da Unidade de Ginecologia e Setor de Onc o-Mastologia em 

Controle de Infecção de Sítio Cirúrgico. 
 

Bem vindo ao módulo de Treinamento Educacional em Serviço! Para acessá-lo digite 
o seguinte endereço na barra de seu navegador de internet: 
http://www.unifesp.br/denf/neo/ 
 

 
 
 A seguir clique no ícone Moodle e em seguida no ícone Acesse: Moodle - NEO  
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ANEXO 10 – Orientações para Acesso ao Moodle  (continuação) 
 
Agora você deve digitar seu nome de usuário e senha, que são os mesmos da Intranet 
UNIFESP. 
 

 
 
Pronto! Você já está na página do nosso Treinamento.  
 

 
 


