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INTRODUÇÃO: A atenção domiciliar vem ganhando cada vez mais visibilidade, principalmente nas últimas décadas, assegurando o 
tratamento de pacientes que necessitam de cuidados individualizados, conforme suas especificidades, fora do ambiente hospitalar. Com o 
aumento progressivo da procura pelo serviço de atendimento domiciliar, percebe-se a importância da implantação do Serviço de Controle 
de Infecção Domiciliar, que possui papel fundamental para estruturação de processos, melhorias do cuidado e da segurança dos pacientes 
assistidos em Home Care.

OBJETIVOS: Ressaltar a importância da atuação do Serviço de 
Controle de Infecção Domiciliar em atendimento aos pacientes da 
Assistência Domiciliar. (Figura 1 e 2)

MÉTODOS: Estudo descritivo sobre a estruturação de um Programa 
de Controle de Infecção na empresa Home Doctor, assistência 
privada de Atenção Domiciliar.

CONCLUSÃO: Com a estruturação do Serviço de Controle de Infecção 
Domiciliar houve diversas melhorias voltadas para a segurança do 
paciente. Pudemos observar maior envolvimento das equipes nas 
discussões, bem como busca de ações e estratégias para promover a 
prevenção de infecção nos pacientes em Atenção Domiciliar.
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HD João Pessoa Figura 1. Linha do tempo da Estruturação do SCID

Figura 2. Abrangência de atendimento

Início da estruturação do Serviço de 
Controle de Infecção Domiciliar por 
uma consultoria técnica externa e 

elaborações de protocolos.

Implantação da ferramenta 
Infectômetro com o intuito de 

promover a redução do número 
das infecções das unidades.

Início de envio de 
trabalhos científicos 

voltados para Atenção 
Domiciliar.

Apoio ao Instituto 
de Ensino e 

Pesquisa.

2015

Nomeação do Comitê de Controle 
de Infecção Domicilar, início de 

reuniões periódicas e remodelação de 
apresentação de indicadores.

Ago  
2017

Elaboração de indicador 
da farmácia clínica para 

antibioticoterapia prescrita 
por mais de 14 dias.

jan  
2018

Fortalecimento de visita técnica para 
validação de qualificação de fornecedores 

externos (medicamentos e materiais críticos).

jan  
2019

Início de discussão dos casos de infecção de 
repetição e uso prolongado de antimicrobiano 

com desenvolvimento de PDCA.

jan  
2021

Desenvolvimento de ferramenta dentro do novo 
sistema de prontuário do paciente para melhor 

análise dos dados do Controle de infecção.

jun  
2020

Elaboração do Indicador de Taxa 
de Adesão Conforme Protocolo das 

unidades assistenciais.

fev  
2021

Admissão de analista com 
formação em Controle de 

Infecção atuando em SCID e 
outras atividades.

jul  
2017

Implantação total do prontuário online 
nas unidades assistenciais com nova 

ferramenta de acompanhamento de CCID.

jan  
2021

Desenvolvimento de estratégias e apoio 
ao Comitê de Crise de Enfrentamento à 

pandemia do Coronavírus.

jan  
2020

Contratação de analista com formação 
em Controle de Infecção atuando 

exclusivamente no Serviço de 
Controle de Infecção Domiciliar.

nov  
2020

nov  
2020

Apoio e contato direto com 
as vigilâncias nacionais para 

solicitação de vacinação para os 
profissionais de saúde.

fev  
2021

2019

 2018

Divulgação ampla sobre necessidade de medidas 
preventivas, racionalização do uso de antimicrobianos 
e melhorias na ferramentas do prontuário eletrônico 

para análise de prescrição de antimicrobianos.

out  
2017


