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• Educação de pacientes e familiares melhora aderência às medidas preventivas

• Centro de TCTH : intervenção – a cada dois meses, sessão educativa de 5 minutos, 
inserida em um programa já existente. Recomendação de vacinação para Influenza

Conscientização

Você sabe como 
prevenir a gripe?

pré- intervenção 
61% 

pós - intervenção
93%

Vacinação de 
contatos domiciliares

Participaram do programa educativo
Todos  - 50%

71%

Não participaram
Todos -15%

30%

Fergunson, PE. BMT 2010; 45 (4):656-61.



Paciente imunocomprometido e Ambiente hospitalar

Atuação do Enfermeiro

- Aspectos Ambientais/Estruturais

- Aspectos Clínicos



Medidas de Controle e Prevenção de Infecções em Onco-Hematologia

• Higienização das mãos: sensibilização e maior aderência 

• Avaliação e controle ambiental

• Controle de ICS relacionadas a cateteres

• Medidas Preventivas para VR

• Grupo multidisciplinar com reuniões periódicas para manutenção e 
renovação das ações propostas.



Campanha para Sensibilização da 
Higienização das mãos

Propostas de 
Gincana: frase e mascote para ilustrar a 
campanha anual

Composição de Comissão Julgadora: 
envolvimento de todos com premiação ao 
vencedor



Controle do Ambiente

• Discussão ampla quanto a limpeza e manutenção dos filtros da 
unidade

• Qualidade da água

• Controle de fechamento das portas: manutenção do "ambiente 
protegido"



Controle de Infecção de Corrente 
Sanguínea(ICS) relacionadas a cateteres

• Práticas de passagem e manutenção de cateter venoso 
revisadas periodicamente

• Check list:antes durante e depois da realização do 
procedimento

• Passagem do CVC médico treinado e experiente, sem quebra 
de protocolo

• Diretrizes Multidisciplinar: Enfermagem,Infectologia, 
Hematologia, Cirurgia Vascular 



Medidas de Prevenção Viroses Respiratórias 

• Busca ativa de Profissionais Saúde (PS) vacinados                   

• Termos de visitantes/familiares: orientações sobre a temática

• Fluxo de  PS sintomáticos: médicos, residentes e equipe 

multidisciplinar

• Maior controle de circulação na unidade

• Conscientização de PS de serviços de apoio



Quando pensar em VR nos pacientes Onco-hematológicos?
• Os sintomas são semelhantes: febre, rinorréia, dor de 

garganta (faringite ou traqueíte), mialgia, espirros e tosse. 

• As VR podem acometer tanto as vias aéreas superiores 
(VAS) quanto as vias aéreas inferiores (VAI).

• O paciente pode apresentar apenas sintomas 
relacionados à infecção de vias aéreas inferiores, como 
tosse e dispnéia.

• os sinais e sintomas podem ser mais brandos, portanto é 
importante realizar anamnese detalhada, buscando 
possíveis contatos prévios e exame clínico minucioso

Hirsch et al. ClD 2013;56(2):258–66



• Álcool  gel com planilhas de controle de adesão
• Informativos quanto controle de infecção em locais de concentração 

dos profissionais 
• Revisão das medidas de isolamento
• Busca ativa de sintomáticos respiratórios aos colaboradores e 

visitantes
• Benchmarking a outros centros de excelência 
• Discussão ampla  quanto a limpeza e manutenção de filtros da 

unidade
• Projeto de avaliação e controle ambiental, com cultura da água e ar 

para fungos e Legionella
Neve PZ et al Rev Bras Hematol Hemoter 2012(Supl 1) 41-42

Pontos de atuação para o cuidado seguro ao paciente 
imunocomprometido



Pontos de atuação para o cuidado seguro ao paciente 
imunocomprometido

• Campanha para sensibilização e maior aderência a higienização das mãos
• Manutenção do ambiente protegido 
• Protocolo para passagem de cateteres, com check list avaliando a 

adequação
• Reforço nas orientações no pré-transplante sobre a prevenção de doenças 

respiratórias, principalmente em período sazonal 
• Visita técnica preventiva com orientações específicas quanto a manutenção 

e higienização da unidade 
• Formação de um grupo multidisciplinar com reuniões periódicas para 

manutenção e renovação das ações propostas
Neve PZ et al Rev Bras Hematol Hemoter 2012(Supl 1) 41-42



Humanização Protocolos




