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Este Relatório refere-se às diversas atividades da Campanha das Precauções 

Básicas em Controlo de Infeção desenvolvidas em 2014 nas unidades de saúde 

do Algarve, apresentação de resultados e respetiva análise. 

 

 

 

 



   2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos à Equipa Nacional do PPCIRA, aos Grupos de Coordenação Local do PPCIRA, a todos 

os Coordenadores Locais da Campanha, aos Observadores, aos Conselhos de Administração dos 

Hospitais, aos órgãos de gestão dos Agrupamentos de Centros de Saúde e das Unidades de 

Cuidados Continuados Integrados e fundamentalmente a todos os Profissionais que têm 

contribuído para a sustentação desta Campanha. 



   3 
 

ÍNDICE 

  Págs. 

1.  INTRODUÇÃO 4 

2. METODOLOGIA   

 2.1. PLANEAMENTO 6 

 2.2. CALENDARIZAÇÃO 7 

3.  RESULTADOS    

 3.1. MÓDULO DE HIGIENE DAS MÃOS 9 

 3.2. MÓDULO DE AUDITORIA ÀS PRECAUÇÕES BÁSICAS 12 

 3.3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 13 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 15 

  



   4 
 

1. INTRODUÇÃO 

A Campanha Nacional de Higiene das Mãos (CNHM), “Medidas Simples Salvam Vidas”, 

insere-se na estratégia multimodal proposta pela WorldAlliance for PatientSafety, da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), no seu 1º. Desafio “CleanCareisSaferCare”.  

Portugal aderiu a esta estratégia em 8 de Outubro de 2008 com a designação de 

“Medidas Simples Salvam Vidas”. 

Em 2009, a CNHM foi dirigida aos Hospitais e às Unidades de Cuidados Continuados 

Integrados (UCCI), em 2010 foi alargada aos Cuidados de Saúde Primários (CSP). 

O objetivo desta estratégia até 2013, foi promover a prática da higiene das mãos de 

forma padronizada, abrangente e sustentada, contribuindo para a diminuição das 

infeções associadas aos cuidados de saúde (IACS) e para o controlo das resistências dos 

microrganismos aos antimicrobianos, através do aumento da adesão dos profissionais 

de saúde à higiene das mãos. Em 2013 com o alargamento da campanha às restantes 

precauções básicas passou a designar-se Campanha das Precauções Básicas em 

Controlo de Infeção (CPBCI).  

A CPBCI dirige-se a todos os grupos profissionais e inclui uma vertente de ação 

educativa junto dos doentes, visitantes e público em geral. 

No lançamento da CPBCI, em maio de 2014, o PPCIRA apresentou e divulgou um plano 

de implementação da campanha, dividido em várias fases, a saber:  

1.ª Fase: Criação da Estrutura e Diagnóstico da situação – até final de 2014; 

2.ª Fase: Implementação – primeiro semestre de 2015; 

3.ª Fase: Auditoria e monitorização – em cada departamento, após 6 meses 

deformação; 

4.ª Fase: Avaliação – final de 2015. 

O ano de 2014 é o 6.º ano de desenvolvimento do módulo de Higiene das Mãos e 1.º 

ano de desenvolvimento das restantes precauções básicas embora em 2013 o GCR já 

tenha implementado atividades de preparação desta estratégia na região do Algarve. 

A observação da higiene das mãos nos locais de trabalho, as auditorias às Precauções 

Básicas e a informação de retorno são fundamentais para avaliar o desempenho, para 

identificar as intervenções necessárias e para registar o seu impacto. 

A aplicação informática de suporte à CPBCI, desenvolvida por Portugal em 2010, foi 

alterada e foi introduzido, em 2014, um módulo para registo das auditorias às PBCI. 
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A informação obtida permite compreender melhor as diferenças de adesão à higiene 

das mãos pelos diferentes grupos de profissionais, por serviços, por cada um dos 5 

momentos para a higiene das mãos e os índices de cumprimento de todas as PBCI. 

Fornece desta maneira dados fundamentais para identificação de constrangimentos e 

planeamento de intervenções para a sua correção. A aplicação de suporte à campanha 

permite, ainda, fazer uma avaliação a nível nacional, regional e local nos Hospitais, 

Unidades de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) e Cuidados de Saúde Primários 

(CSP), sendo de extrema importância para a sustentabilidade desta estratégia. 

Os resultados da CPBCI, na região do Algarve, têm sido positivos, tendo-se registado 

uma grande adesão por parte dos hospitais e Cuidados Continuados e progressivo 

aumento relativamente aos CSP. 

Apesar da aplicação de apoio à CPBCI - módulo de higiene das mãos atualmente 

permitir o acesso para registo das observações realizadas nos CSP, em 2014 não houve 

qualquer registo. 

Pela primeira vez foram fornecidas acessibilidades (Palavra passe e utilizador) 

Regionais ao GCR tornando possível desta maneira elaborar este relatório onde se 

avalia a evolução da CPBCI, a nível global, dando-se realce aos resultados de 2014. 
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2. METODOLOGIA 
 

A coordenação nacional da CPBCI (FIGURA 1) é da responsabilidade do PPCIRA, 

programa integrado no do Departamento da Qualidade na Saúde (DQS) na DGS.  

A equipa do GCR-PPCIRA promoveu o apoio às atividades desenvolvidas a nível 

regional e local nomeadamente, através de: 

 Divulgação e operacionalização de todas as orientações fornecidas pelo 
PPCIRA; 

 Envolvimento nas atividades programadas pelo PPCIRA para o dia 5 de maio - 
Dia Mundial da Higiene das Mãos;  

 Realização de uma ação formativa teórico prática para observadores da prática 
de higiene das mãos no início do ano; 

 Formação no âmbito da CPBCI - desde 2013 que esta formação abrange as 
precauções básicas na sua totalidade; 

 Divulgação da plataforma informática que permite o registo dos dados, a sua 
análise e a informação de retorno aos profissionais; 

 Ajuda à navegação na aplicação informática de apoio à CPBCI; 

 Divulgação dos materiais formativos, informativos e promocionais lançados 
pela DGS e incentivo à elaboração de novos materiais a nível local; 

 Realização de reuniões para acompanhamento e apoio às atividades 
desenvolvidas; 

 Esclarecimento de dúvidas, por telefone e correio electrónico, sempre que 
solicitado. 

A nível local, continuaram a ser nomeados os coordenadores locais das novas unidades 

aderentes. Cada coordenador local organizou, na sua unidade, um grupo de 

profissionais, com o fim de operacionalizar a campanha localmente.  

FIGURA 1 – ORGANOGRAMA ORGANIZACIONAL DA CPBCI 
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Calendarização 

Em 2014 foi enviado o cronograma das atividades propostas realizar a todos os 

coordenadores locais das unidades aderentes em todos os níveis de cuidados de saúde 

(FIGURA 2). 

 FIGURA 2 – PLANEAMENTO REGIONAL DAS ATIVIDADES DA CPBCI PARA OS HOSPITAIS, UNIDADES DE 

CUIDADOS CONTINUADOS INTEGRADOS E CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS, 2014 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com as orientações da estratégia multimodal da OMS, os resultados desta 

campanha foram analisados, discutidos e divulgados dentro das Unidades de Saúde, 

salientando-se as melhorias conseguidas e propondo-se o planeamento da campanha 

para o ano seguinte. 

Foram recomendadas estratégias para envolvimento de outros serviços/Unidades de 

Saúde ainda não aderentes. 

A formação dos profissionais dos novos serviços/Unidades de Saúde aderentes e o seu 

reforço é contínua. Foram colocados cartazes, lembretes e utilizadas outras formas de 

sensibilização. Com o objetivo de melhorar o impacto da mensagem sugeriu-se a 

renovação dos cartazes afixados. 

A observação das práticas de higiene das mãos e realização de auditorias às 

Precauções Básicas em Controlo de Infeção decorreram durante três a quatro meses 

com recurso a formulários próprios.  

A introdução dos dados das observações da higiene das mãos e auditorias às PBCI na 

plataforma nacional decorreu até Março de 2015.  
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Da aplicação em 2013 do formulário para auditoria das Precauções Básicas proposto 

pela DGS (Anexo da Norma das PBCI), identificaram-se alguns constrangimentos da sua 

aplicabilidade (dificuldade na interpretação). 

Com o objetivo de se ultrapassarem as falhas encontradas e padronizar a recolha de 

dados o GCR – PPCIRA propôs à DGS a adopção dum documento (guia de orientação à 

auditoria que inclui novo formulário) elaborado e testado pelo GCL do CHAlgarve. Este 

Guia foi adaptado e publicado pela DGS. 

O formulário de recolha de dados utilizado na auditoria às Precauções Básicas (FIGURA 

3) avalia o índice de cumprimento de 37 itens de processo e 27 de estrutura, dos 

seguintes 10 componentes destas precauções: 

1. Colocação dos doentes; 

2. Higiene das mãos; 

3. Etiqueta respiratória; 

4. Utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI); 

5. Descontaminação do Equipamento Clínico; 

6. Controlo ambiental; 

7. Manuseamento seguro da roupa; 

8. Recolha segura de resíduos; 

9. Práticas seguras na preparação e administração de injetáveis; 

10. Exposição a agentes microbianos no local de trabalho. 

  

FIGURA 3 –  EXCERTO DO INSTRUMENTO DE AUDITORIA ÀS PBCI   
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3. RESULTADOS  
 

3.1. CPBCI – MÓDULO DE HIGIENE DAS MÃOS 
 

Em 2014 o n.º de Unidades aderentes ao módulo de higiene das mãos no Algarve foi a 

seguinte: 

 Aderiram todos os hospitais públicos 

 CHA Portimão/Lagos e Faro 

 De sete hospitais privados aderiram quatro: 

 HPA – Unidade de Alvor, Portimão e Faro 

 Hospital Lusíadas Algarve – H de Sta. Maria de Faro 

 Das 19 Unidades de Cuidados Continuados, 9 mantiveram a adesão à 
estratégia. 

 Apesar do CMRSul ter aderido à Campanha em 2013, as auditorias à 
adesão da higiene das mãos não chegaram a ser realizadas em 2014. 

 Aderiram a este módulo da Campanha das Precauções Básicas 5 
unidades dos ACES e mantiveram adesão 10 unidades que, embora não 
tenham inserido dados das observações na plataforma nacional, fizeram 
o tratamento interno de dados. 
 

A taxa de adesão global dos profissionais de saúde à higiene das mãos no Algarve 

(hospitais e UCCI) foi de 67% (FIGURA 4). Registou-se uma diminuição de 1,5% 

relativamente a 2013. Apesar desta diminuição, observou-se um acréscimo do número 

de oportunidades observadas, relativamente aos anos anteriores (FIGURA 5). 

 

FIGURA 4 – TAXA DE ADESÃO REGIONAL À PRÁTICA DE HIGIENE DAS MÃOS – EVOLUÇÃO   
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FIGURA 5 – DISTRIBUIÇÃO DO N.º DE OPORTUNIDADES NOS HOPITAIS E UCCI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo os critérios de avaliação (FIGURA 6), verificou-se que, no universo de 6 

hospitais, 2 registaram taxas de adesão que os classificam como “Razoável” (taxa entre 

26% a 50%) e 4 registaram taxas de adesão que os classificam como “Satisfatório” 

(taxa entre 51% e 75%). No que se refere às 9 UCCI que fizeram observações verificou-

se 1 com classificação de “Razoável”, 1 “Satisfatório” e 7 foram classificadas no “Muito 

satisfatório” (taxa entre 76% e 100%). Nenhuma Unidade de saúde foi classificada 

como “Insatisfatória”.  

FIGURA 6 – DISTRIBUIÇÃO DOS HOSPITAIS E UCCI SEGUNDO CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à taxa de adesão por grupo profissional (FIGURA 7), nos hospitais e UCC em 

2014, a taxa mais elevada continua a verificar-se no grupo profissional “enfermeiros”, 

com 76%, seguida dos “assistentes operacionais” com 65%, seguido do grupo dos 

“Outros” (que engloba técnicos de diagnóstico e terapêutica e outros profissionais de 

saúde) com 55% e por fim o grupo dos “Médicos” com 51%. 
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De salientar que em 2014 todos os grupos profissionais à exceção do Grupo ”médicos” 

tiveram uma ligeira descida da taxa de adesão. O Grupo profissional dos “médicos”, 

apesar de ter a taxa de adesão mais baixa, têm-na vindo a aumentar todos os anos. 

FIGURA 7 – GRÁFICO COMPARATIVO DA TAXA DE ADESÃO ÀS PRÁTICAS DE HIGIENE DAS MÃOS POR 

GRUPO PROFISSIONAL NOS HOSPITAIS E UCC NOS ÚLTIMOS 4 ANOS NO ALGARVE 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à taxa de adesão por indicação nos hospitais e UCC (FIGURA 8), verifica-se que 

as indicações com maior taxa de adesão são: “após risco de exposição a sangue e 

fluidos orgânicos”, com 81% e “após contacto com o doente”, com 73%. Segue-se a 

indicação “antes de procedimentos limpos ou assépticos” (70%), “após contacto com 

ambiente envolvente do doente”, (59%) e, por último, “antes do contacto com o 

doente”, com 50%.  

FIGURA 8 – DISTRIBUIÇÃO DA TAXA DE ADESÃO ÀS PRÁTICAS DE HIGIENE DAS MÃOS POR INDICAÇÃO EM 

2014 
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3.2. CPBCI – AUDITORIAS ÀS PRECAUÇÕES BÁSICAS EM CONTROLO DE INFEÇÃO 
 
Em 2014 foi aberta a aplicação para introdução dos dados obtidos na auditoria às 

Precauções Básicas. 

Analisando o relatório pré formatado que é disponibilizado à região do Algarve pela 

aplicação de apoio à CPBCI (FIGURA 9), verifica-se a introdução de resultados de 

auditoria por parte de unidades de saúde dos 3 níveis de saúde, perfazendo um total 

de 88 serviços.  

 As Unidades que fizeram auditoria às PBCI foram as seguintes: 

o Globalmente por ACES, 54,5% das Unidades fizeram VE da norma de 

Precauções Básicas 

- ACES Sotavento – 11 serviços 

- ACES Barlavento – 5 Serviços 

- ACES Central – 6 Serviços 

 

o Centro Hospitalar do Algarve  

Faro – 32 serviços 

Portimão – 27 serviços 

o Hospital Particular do Algarve (HPA) 

Unidade de Alvor – 3 serviços 

Unidade de Faro – 3 serviços 

Unidade de Portimão – 1 serviço 

o UCCI – 9 unidades 

 
No ano de 2014 ainda não se verificaram registos de outras entidades hospitalares 

privadas por se encontrarem em processo interno de reorganização das equipes dos 

GCL-PPCIRA. 

De salientar que algumas unidades em 2014 ainda utilizaram a aplicação regional que 

foi disponibilizada em 2013 pelo GCR-PPCIRA. Em 2014 o Índice Global de Qualidade 

do Processo foi de 80,17% e o Índice Global de Qualidade das Estruturas foi de 75,67%. 

FIGURA 9 – ÍNDICE GLOBAL DE QUALIDADE DO PROCESSO E DAS ESTRUTURAS NA REGIÃO DO ALGARVE EM 

2014 
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3.3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

MÓDULO DE HIGIENE DAS MÃOS 

A ligeira diminuição da taxa de adesão à higiene das mãos regional face a 2013 (1%) 

pode ter sido devida à adesão de novas unidades à campanha/ou também à falta de 

disponibilidade/tempo “real” para as atividades de promoção da prática de acordo 

com o modelo da OMS. 

Várias razões foram apontadas para tal: 

 Atividades referentes à Doença por Vírus Ébola; 

 Atividades relacionadas com as auditorias às Precauções Básicas em 
Controlo de Infeção; 

 Aprendizagem da metodologia da nova CPBCI. 

De salientar que apesar de ter havido uma ligeira diminuição da taxa de adesão global, 

houve um considerável aumento do n.º de Oportunidades observadas relativamente a 

2013 (+1343) traduzindo um enorme esforço por parte dos observadores das unidades 

que conseguiram fazê-lo. 

O maior n.º de oportunidades registadas verificou-se numa das Unidades do Centro 

Hospitalar do Algarve. 

Não podemos deixar de mencionar que houve Unidades de Saúde que pelo número 

reduzido de oportunidades registadas, terão que ter muita atenção à análise dos seus 

dados pela falta de rigor estatístico. 

Quanto à Classificação das Unidades de Saúde de acordo com a taxa de adesão (FIGURA 

6) verifica-se uma classificação mais elevada nas UCCI. Este facto poderá ter a ver com 

os seguintes fatores: 

 N.º de profissionais de saúde nas UCCI e hospitais de pequenas dimensões mais 
reduzido relativamente aos hospitais maiores, facilitando assim a interiorização 
dos 5 momentos; 

 N.º reduzido de oportunidades observadas; 

 Discrepância na metodologia de observação. 

É ainda importante perceber as causas do menor sucesso dos hospitais e UCCI que 

ainda se encontram na classificação de “Razoável” (26% a 50%), identificando os 

constrangimentos e as eventuais necessidades de apoio para melhoria do seu 

desempenho. Será necessário conhecer as razões destes resultados a fim de identificar 

metodologias/intervenções de impacto que possam ser replicadas noutras instituições. 
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Quanto à avaliação por grupo profissional é de salientar que os enfermeiros mantêm a 

taxa mais elevada, tendo no entanto diminuído 1% relativamente a 2013, igual ao 

grupo dos Assistentes Operacionais que também diminuíram 1%. Quanto ao Grupo dos 

Médicos verificou-se um aumento de 1% relativamente a 2013. Este grupo, apesar, de 

lentamente, tem vindo a subir ao longo dos últimos 3 anos. Verificou-se também um 

ligeiro aumento de 2% nos Outros profissionais, apesar de terem diminuído o n:º de 

oportunidades registadas neste grupo relativamente a 2013.  

Quanto à avaliação por momento, verifica-se que os momentos de maior adesão se 

relacionam com a proteção do próprio profissional de saúde. O momento em que a 

adesão é menor continua a ser “antes do contacto com o doente”. É muito importante 

transmitir ao profissional de saúde a importância dos 5 momentos na globalidade, para 

prevenir a transmissão cruzada da infeção. Este aspecto terá de ser reforçado nos 

conteúdos pedagógicos. 

É importante que a nível local se desenvolvam estratégias para conseguir um aumento 

no momento com menor taxa de adesão. 

 

MÓDULO DE AUDITORIA ÀS PRECAUÇÕES BÁSICAS 
 

Mediante o relatório disponibilizado pela aplicação de apoio à CPBCI é apenas possível 
avaliar o índice de qualidade global de processo e de estruturas de todas as 
Instituições do Algarve. 
Em 2014 as Unidades de saúde do Algarve apresentaram um índice de cumprimento 
Global elevado. 
Seria pertinente avaliar em pormenor os itens menos cumpridos. 
Nesse sentido foi solicitado ao PPCIRA introdução de novos relatórios pré formatados 
que permitam ao Administrador Regional e local mediante uma análise mais cuidada 
perceber quais os itens menos cumpridos. Essa possibilidade era importante no 
sentido de se poder estabelecer medidas de melhoria a nível regional e local. 
 
Assim sendo, e apesar dos resultados globais serem bons, aconselhamos cada Unidade 
de Saúde a se debruçar sobre as suas taxas de conformidade e direcionar a sua 
atenção para itens não cumpridos.  
 
Relembramos que este ano vão ser realizadas novas auditorias às PBCI e como tal, 
aconselhamos as Unidades de Saúde a replicarem a formação em PBCI, uma vez que 
estas se destinam a garantir a segurança dos utentes, dos profissionais e de todos os 
que entram em contato com os serviços de saúde. 

Continuamos a salientar a apresentação e discussão dos resultados dentro das 

unidades de saúde como passo fundamental para compreender os constrangimentos 

locais e promover a implementação de medidas para a melhoria das práticas. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desde 2009, tem-se verificado um enorme empenho de grande número de 
profissionais de saúde no cumprimento das precauções básicas, com especial relevo 
para a higiene das mãos, como se pode verificar pelos dados apresentados. 

Apesar deste facto, relatos de doentes e de profissionais envolvidos nesta estratégia, 
quando sujeitos a cuidados de saúde, permitem percepcionar falhas na adesão a esta 
prática “tão simples”, mesmo em serviços que aderiram formalmente à estratégia. 

Esta constatação obriga-nos a refletir acerca dos múltiplos fatores que compõem a 
estratégia multimodal para a melhoria da higiene das mãos, no sentido de perceber, a 
nível das instituições da região, quais os que poderiam ser reforçados. 

Entre os 5 fatores da estratégia multimodal para a melhoria da higiene das mãos 
destaca-se como importante melhorar na nossa região, o fator 5 “Desenvolvimento de 
um Clima Institucional Seguro, através da participação ativa, a nível institucional e 
individual, na melhoria da cultura de segurança do doente”, englobando-se aqui a 
promoção da medida higiene das mãos, que deverá ser uma prioridade. 

A cultura de segurança é responsabilidade de todos os intervenientes pelo que é 
fundamental o seu real envolvimento, incluindo dos responsáveis pela tomada de 
decisões e pessoas influentes (Gestão), das pessoas de referência nas instituições e 
externas à instituição e obviamente dos profissionais de saúde que prestam os 
cuidados aos utentes/doentes. 

Um bom exemplo de empenho de todos nesta Campanha é o incentivo/facilitação 
pelos órgãos de gestão e de chefia intermédia, às atividades desenvolvidas pelos 
profissionais envolvidos na implementação da estratégia para a melhoria da higiene 
das mãos (GCL - PPCIRA, elementos dinamizadores, coordenadores locais da 
campanha, observadores), nomeadamente através da disponibilização de tempo.  

É importante o compromisso a 100%, de todos os profissionais de saúde, no 
cumprimento de todos os 5 momentos de higiene das mãos selecionados pela OMS. 

A higiene das mãos é um indicador da qualidade dos cuidados prestados que associada 
às outras 9 precauções básicas reflete-se, naturalmente, na “Qualidade da Instituição”.  

Como exemplos da forma como esta medida simples se reflete na prestação da 
instituição, refira-se:   

 - Contribuir para a diminuição das taxas de infeção associada aos cuidados de saúde e 
evitar a contaminação cruzada entre doentes, com reflexos entre outros nos gastos 
das unidades de saúde; 

- Contribuir para melhor nível de formação e melhor proteção aos profissionais de 
saúde da instituição (refletindo-se na diminuição do absentismo); 

- Contribuir para aumentar o respeito pelo doente (evitando-lhe o sofrimento de uma 
infeção contraída no hospital) 

- Valorizar a imagem da instituição pelo seu nível de qualidade e segurança dos 
cuidados de saúde prestados. 
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A monitorização da “higiene das mãos” e das restantes “Precauções Básicas” por parte 
de pessoas treinadas nesta área é um momento privilegiado, pois permite a formação 
dos profissionais de saúde da instituição em muitos outros aspetos da prevenção e do 
controlo de infeção e por inerência da resistência aos antimicrobianos. 

A estratégia de melhoria da higiene das mãos e restantes Precauções Básicas é o meio 
mais fácil e mais barato para melhorar a segurança e a qualidade de cuidados de saúde 
prestados. 

 

 

 

 

 


