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A presente Comissão foi composta na data de 01/02/2019, na sala de reuniões do 

Serviço de Controle de Infecção do Hospital Maicé, com o intuito principal de cumprir com seu o 

objetivo de estabelecer as diretrizes necessárias para o Programa de Controle Infecção 

Hospitalar (PCIH), bem como o seu cumprimento, sendo que, por meio desta ata de abertura, 

faz-se conhecer e aprovar o regimento interno para pleno funcionamento deste serviço (SCIH).  

 

Médico Presidente:  Bruno Vitiritti Ferreira Zanardo CRM/SC: 22.610  

Enfermeira CCIH: 

Nely Ap. C. de Souza Spoczak  

 

Coren/SC 569.388 

Gerente de Enfermagem: 

Janaina Albanese Reichert 

 

Coren/SC 241.737 

Coordenadoras de Enfermagem:  

Maely Ribeiro Coren/SC 515415 

Gisele de Fátima Lara Coren/SC 169.704 

Farmacêuticas:  

Aline Conte  

 

CRF/SC 13425 

Ramayana Andrighetti Bazeggio  CRF/SC 16101 

Bioquímica:  

Teresinha Fátima de Moura 

 

CRF10.436 

Enfermeira Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP) 

Gabriela Carneiro Ramos Rocha 

 
Coren/SC: 385.259 

Diretora Geral do Hospital 

Elizabete de Fátima Lima 

 

Coordenação da Comissão:  Nely Ap. C. de Souza Spoczak  
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1. CAPÍTULO I – DA CONSTITUIÇÃO E FINALIDADE 

Art.1° - A comissão de Controle de Infecção Hospitalar, comumente chamada de CCIH, 

é o serviço que coordena as atividades de investigação, prevenção e controle, visando reduzir a 

incidência e a gravidade das infecções hospitalares a menores taxas possíveis. A CCIH é um 

órgão de assessoria, diretamente vinculado à autoridade máxima da instituição do Hospital, 

conforme determinação da Portaria n° 2.616 de 12 de maio de 1998, do Ministério da Saúde. 

Art. 2° - A CCIH tem a finalidade de planejar, desenvolver e aplicar o Programa de 

Controle de Infecção Hospitalar (PCIH). 

Art. 3° - A CCIH é o órgão responsável pela execução das ações de controle de infecção 

hospitalar. 

§ 1º - Considera-se PCIH o conjunto de ações desenvolvidas, deliberadas e 

sistematizadas com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das 

infecções hospitalares. 

§ 2º - Entende-se por infecção hospitalar (IH), ou infecção relacionada à 

assistência à saúde  (IRAS), também denominada institucional ou nosocomial, qualquer 

infecção adquirida após a admissão de um paciente em hospital e que se manifeste 

durante a internação ou mesmo  após a alta, quando puder ser relacionada com a 

hospitalização ou procedimentos hospitalares. 

§ 3º - O diagnóstico de infecção hospitalar deverá valorizar informações oriundas 

de evidência clínica, resultados de exames de laboratório, evidência de estudos com 

método de imagem, endoscopia, biópsia, e outros. 

§ 4º - Entende-se por infecção comunitária qualquer infecção constatada no ato 

de admissão do paciente, desde que não esteja relacionada com internação hospitalar 

anterior. 

 

2. CAPÍTULO II – DA IMPORTÂNCIA 

Art. 2° - São de fundamental importância para o Hospital a organização e planejamento 

da CCIH; 

Art. 3° - São razões suficientes para que um hospital tenha CCIH atuante: 
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§ 1º - Redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções 

hospitalares; 

§ 2º - Participação do processo de compras de artigos de impacto sobre o 

controle da infecção hospitalar (ex: antibióticos, cateteres venosos, cateteres vesicais, 

sabão líquido, degermante, coberturas de curativos primários, desinfetantes, etc.), cuja 

aquisição de produtos de qualidade ruim pode resultar em infecção hospitalar; 

§ 3º - Treinamento de toda a equipe de profissionais de saúde, estabelecendo 

diretrizes do serviço de controle de infecção hospitalar, exigindo e fiscalizando sua 

execução; 

§ 4º - Planejamento da política de prevenção ao trabalhador na área de saúde, 

especialmente no que diz respeito à vacinação daqueles trabalhadores e ao atendimento 

de exposições ocupacionais a patógenos transmissíveis; 

§ 5º - Padronização de insumos, materiais e medicamentos implicados em 

controle de infecção; 

§ 6º - Racionalização do uso de antimicrobianos e políticas de uso de 

antissépticos e degermante; 

§ 7º - Definição de objetivos, protocolo de vigilância e coleta de dados. 

 

3. CAPÍTULO III – DAS FINALIDADES 

Art. 4° - A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) tem por finalidade: 

1. Adequação, implementação e supervisão das normas e rotinas técnico – operacionais, 

visando a prevenção das infecções hospitalares; 

2. Capacitação dos profissionais da instituição, no que diz respeito à prevenção e controle 

das infecções hospitalares; 

3. Uso racional de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares; 
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4. Avaliar, periodicamente e sistematicamente, as informações providas pelo Sistema de 

Vigilância Epidemiológica das Infecções Hospitalares e aprovar as medidas de controle 

propostas pelos membros executores da CCIH; 

5. Realizar investigação epidemiológica de casos e surtos, sempre que indicado, e 

implantar medidas de controle; 

6. Elaborar e divulgar, regularmente, relatórios e comunicar, periodicamente, à autoridade 

máxima da instituição e as chefias de todos os setores do Hospital, a situação do controle 

das infecções hospitalares, promovendo seu amplo debate na comunidade hospitalar; 

7. Elaborar, implantar e supervisionar a aplicação de normas e rotinas técnico-

operacionais, visando limitar a disseminação de agentes presentes nas infecções em 

curso no hospital, por meio de medidas de precaução e isolamento; 

8. Adequar, implantar e supervisionar a aplicação de normas e rotinas técnico-

operacionais, visando à prevenção e tratamento das infecções hospitalares; 

9. Definir, em cooperação com a Comissão de Farmácia e Terapêutica, a política de 

utilização de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares para a 

instituição; 

10. Cooperar com o setor de treinamento ou responsabilizar-se pelo treinamento, com vistas 

a obter capacitação adequada do quadro de funcionários, no que diz respeito ao controle 

das infecções hospitalares; 

11. Elaborar regimento interno para a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar; 

12. Cooperar com a ação do órgão de gestão do SUS, bem como fornecer prontamente, as 

informações epidemiológicas solicitadas pelas autoridades competentes; 

13. Notificar, na ausência de um núcleo de epidemiologia, a Vigilância em Saúde do SUS, 

os casos diagnosticados ou suspeitos de outras doenças sob vigilância epidemiológica 

(notificação compulsória), atendidos em qualquer dos serviços ou unidades do hospital, 

e atuar cooperativamente com os serviços de saúde coletiva; 

14. Notificar ao Serviço de Vigilância Epidemiológica e Sanitária do organismo de gestão do 

SUS, os casos e surtos diagnosticados ou suspeitos de infecção associados á insumos 

e/ou produtos industrializados. 
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4. CAPÍTULO V – DOS COMPETÊNCIAS 

Art. 5° - Serão requisitos básicos dos membros da CCIH. 

4.1 São atribuições Médico (membro executor) 

1. Assessorar a investigação epidemiológica em colaboração com as equipes das unidades 

envolvidas e demais membros executores; 

2. Proceder a investigação epidemiológica dos surtos ou suspeitas de surtos, em 

colaboração com os demais membros executores; 

3. Recomendar e suspender isolamentos para pacientes na área hospitalar, de acordo com 

as normas de isolamento padronizadas pela CCIH; 

4. Assessorar a Diretoria Clínica sobre as questões relativas ao controle de infecções 

hospitalares; 

5. Participar das discussões de construção ou reforma na área física hospitalar, quando 

solicitado pela administração; 

6. Periodicamente fazer revisão nas Normas de Prevenção de Controle de Infecção 

Hospitalar; 

7. Participar de projetos de pesquisa em controle de infecções hospitalares; 

8. Manter-se atualizado nas questões relativas ao uso de antimicrobianos; 

9. Elaborar os protocolos de antimicrobiano, com finalidade de racionalizar e melhorar o 

consumo em cada unidade; 

10. Executar o programa de uso racional de antimicrobianos; 

11. Divulgar periodicamente os perfis microbiológicos e de sensibilidade dos diversos 

setores do hospital; 

12. Cumprir e fazer cumprir as decisões da CCIH; 

13. Cumprir e fazer cumprir as determinações da Portaria n°2616/98 do Ministério da Saúde 

e as demais em vigência; 
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14. Atuar na Prevenção e Controle de Infecções Hospitalares através de reuniões, aulas e 

educação em serviço; 

15. Assistir ás áreas de apoio nos problemas referentes ao controle das infecções 

hospitalares; 

16. Capacitar os profissionais de saúde para o controle das Infecções Hospitalares.  

4.2 São atribuições do enfermeiro (membro executor) 

1. Realizar vigilância das infecções hospitalares através do método de busca ativa; 

2. Fornecer a taxa mensal de infecção hospitalar das unidades sob vigilância; 

3. Recomendar e suspender isolamentos para pacientes na área hospitalar, de acordo com 

as normas de isolamento padronizadas pela CCIH; 

4. Participar da investigação de surtos de infecção, junto com os demais membros do grupo 

executor; 

5. Coletar materiais suspeitos de contaminação para investigação; 

6. Normatizar junto com outros membros do grupo executor o uso de germicidas hospitalar; 

7. Participar da elaboração de normas para prevenção e controle das infecções 

hospitalares; 

8. Programar e elaborar programas educativos relacionados ao controle de infecção para 

a equipe multiprofissional da área hospitalar; 

9. Participar de projetos de pesquisa em controle de infecção hospitalar; 

10. Realizar treinamentos para a equipe da área da saúde quando a prevenção de infecção 

hospitalar e prevenção acidentes com material contaminado; 

11. Dar parecer técnico quanto á aquisição de material e equipamento médico-hospitalar; 

12. Participar da visita técnica e emitir parecer técnico; 

13. Participar de grupos de interesse para o controle das infecções hospitalares; 
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14. Cumprir e fazer cumprir as determinações da Portaria n°2616/98 do Ministério da Saúde 

e as demais em vigência. 

4.3 Do Serviço da Farmácia 

1. Monitorar o consumo de antimicrobianos, em especial aqueles mais tóxicos e mais caros; 

2. Elaborar relatórios sobre o consumo, custos e frequência de uso de antimicrobianos; 

3.  Elaborar rotinas para uso de antimicrobianos, em comum acordo com a CCIH e o corpo 

clínico, especialmente antibioticoprofilaxia em cirurgias e antimicrobianos especiais e 

não padronizados; 

4. Rever anualmente a padronização dos antimicrobianos do hospital, em conjunto com a 

CCIH; 

5. Participar da investigação dos casos suspeitos de contaminação por Soluções 

Parenterais e outros; 

6. Participar da padronização e formulação das soluções germicidas, bem como do uso e 

controle interno da qualidade destes produtos; 

7. Supervisionar a diluição de desinfetantes e soluções usadas na instituição. 

4.4 Do representante do laboratório (membro consultor) 

1. Informar a CCIH sobre a presença de microorganismos incomuns ou perigosos ao 

hospital; 

2. Realizar culturas em local mais propício ás infecções em acordo com SCIH; 

3. Pesquisar e atualizar os modelos de sensibilidade a antibióticos; 

4. Monitorar o controle de qualidade dos exames; 

5. Dar apoio e participar da investigação epidemiológica; 

6. Estabelecer normas para coleta, transporte e manuseio de amostras para cultura junto 

com SCIH; 
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7. Implementar novos avanços no diagnósticos microbiológico, por meio da participação 

nos programas de controle de qualidade da Sociedade Brasileira de Microbiologia; 

8. Cooperar na elaboração da padronização de antibióticos, soluções e desinfetantes;  

9. Participar das reuniões CCIH 

4.5 Dos membros consultores, compete: 

1. Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias da CCIH; 

2. Sugerir e participar das discussões a respeito de medidas de controle de IH a ser 

implementada pelos membros executores; 

3. Colaborar com os membros executores promovendo a divulgação e o cumprimento das 

medidas de controle de IH dentro de suas respectivas áreas de atuação. 

4.6 Do representante da Administração 

1. Prever e prover local apropriado para o funcionamento da CCIH e do SCIH; 

2. Intermediar junto a administração, as necessidades financeiras dos programas de 

Controle de Infecção Hospitalar; 

3. Estabelecer normas para os visitantes; 

4. Participar ativamente das campanhas educativas promovidas pelo SCIH; 

5. Assegurar ligação contínua com as autoridades de saúde e com outros órgãos 

relacionados ao controle de infecção hospitalar; 

6. Assegurar ligação contínua com as autoridades de saúde e com outros órgão 

relacionados ao controle de infecções hospitalar; 

7. Avaliar e agilizar as solicitações cabíveis que auxiliam o bom desempenho da comissão 

e serviço de controle de infecção; 

8. Propiciar recursos humanos e materiais para o bom desempenho da comissão e serviço 

de controle de infecção; 

9. Apoiar e divulgar os boletins epidemiológicos elaborado pela SCIH; 
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10.  Publicar, divulgar e implementar o regimento da CCIH e visando a orientação e 

conhecimento de toda comunidade hospitalar; 

11.  Avaliar, constantemente, a atuação do SCIH e CCIH; 

12.  Promover debates no âmbito hospitalar sobre o controle de infecção; 

13.  Participar das reuniões da CCIH. 

5. CAPÍTULO VI – DAS NORMAS 

Art. 6° - Os membros da CCIH terão mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida a 

sua recondução; 

Art. 7° - O presidente deverá ser escolhido entre os membros da CCIH e nomeado 

pelo Direção do hospital; 

Art. 8° - Aos membros da SCIH é assegurado livre acesso em todas as 

dependências do hospital, desde que esta atitude implique em sua atividade fim: prevenção 

e controle das infecções hospitalares; 

Art. 9° - A reuniões da CCIH serão marcadas com o mínimo de 07 (sete) dias de 

antecedência e realizada a cada 30 dias ou sempre que necessário; 

Art. 10° - As reuniões extraordinárias, ou de caráter de urgência poderão ser 

convocadas a qualquer tempo, e por meio de convocação; 

Art. 11° - Quaisquer membro da Comissão ou SCIH poderá convocar reunião 

extraordinária; 

Art. 12° - A CCIH poderá, a seu critério, convidar membros do Corpo Clínico, da 

Enfermagem e/ou outros para participar das reuniões, sempre que o assunto assim exigir; 

Art. 13° - As reuniões serão registradas em ata, por meio de resumo fiel dos 

assuntos discutidos e assinada por todos os participantes; 

Art. 14° - O quórum mínimo para realização das reuniões é da metade dos membros, 

ou a critério do presidente; 
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Art. 15° - Todos os assuntos estudados que derem origem a providências 

posteriores deverão ser solucionados com prazo máximo de 30 dias; 

Art. 16° - O membro que faltar a 03 (três) reuniões consecutivas será 

automaticamente desligado da comissão. O presidente deverá comunicar, por escrito, o 

desligamento à direção do hospital e encaminhar lista para nomeação do novo membro; 

Art. 17° - As decisões da CCIH serão tomadas mediante aprovação de um número 

igual a metade mais 1 (um) de seus integrantes; 

Art. 18° - Este regimento poderá ser modificado em todo ou em parte, por proposta 

da Direção do Hospital, ou dos membros da Comissão, mediante aprovação em reunião 

convocada para esta finalidade; 

Art. 19° - A CCIH encaminhará trimestralmente à Administração relatórios, que 

serão pautados nos seguintes itens: 

1. Resumo das reuniões; 

2. Atividades: principais atividades desenvolvidas pela SCIH, no período; 

3. Estatísticas: coleta e apresentação dos dados estatísticos; 

4. Críticas e sugestões: conjunto de críticas e sugestão visando à melhoria dos serviços 

prestados. 
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5. CAPÍTULO VII – DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Art. 20° - O SCIH tem absoluta autonomia de ação, devendo ser seguida suas 

determinações por todas as pessoas que executam suas atividades profissionais, sem 

qualquer exceção dentro do Hospital. 

Art. 21° - Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Comissão. Em 

reunião convocada especialmente para este fim, juntamente com a Diretoria do Hospital. 

Art. 22° - O presente Regimento entrará em vigor a partir da data de sua 

homologação pela Diretoria do Hospital. 
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