
 +70% das Infecções Hospitalares podem ser prevenidas 
Fonte: Infection Control Today - England 

 
 

 
Parqtec - Parque Tecnológico – CECOMPI - Rod. Presid Dutra, km 138, Distrito Eugênio de Mello - São José dos Campos SP 

12247-004 - Email: contato@xgerms.com.br  -  Site: www.xgerms.com.br 

Mais de 70% dos casos de infecções hospitalares adquiridas (HAIs) podem ser prevenidas com estratégias 
atuais comprovadas por estudo de evidências realizado pelo Dr. Craig R. Umscheid, professor assistente 
de medicina e epidemiologia e diretor do Centro para a Prática em Evidências da Universidade da 
Pensilvânia – USA. As infecções já começam a ocorrer desde o transporte em ambulância até os Centros 
de Saúde devido à falta de higienização e esterilização entre os transportes de diferentes pacientes. E 
estendem-se as salas e corredores de espera para a internação. 

Utilizando estimativas dos relatórios nacionais e estudos publicados relacionados às infecções, o estudo 
de Umscheid sugere a aplicação das melhores práticas na prevenção e controle da infecção em todos os 
hospitais dos EUA. Os dados são impressionantes, pode-se reduzir o número de casos de infecções da 
corrente sanguínea associada à utilização do cateter até 20.000 vidas/ano; de pneumonia associada à 
ventilação mecânica até 19.500 vidas/ano, por cateter associada à infecção urinária até 10.000 vidas/ano, 
e para infecções de sítio cirúrgico até 4.500 vidas/ano. 

O estudo realizado pelo Dr. Umscheid e cinco colegas foi publicado na edição de fevereiro de 2011 na 
Revista Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar. 

Exemplos de estratégias de prevenção em curso incluir no ensino médico a higienização das mãos de 
forma adequada, precauções de barreiras estéreis durante a inserção do cateter, desinfecção com 
clorexidina de cateter e cirúrgicas locais, a imediata remoção dos cateteres desnecessários, bom controle 
de açúcar no sangue no ambiente cirúrgico, uso adequado de antibióticos, ambiente limpo e aplicação da 
Tecnologia UV-C para esterilização de ambientes e dutos de ar condicionados. 

Reduzir infecções também poupa dinheiro. Com base nos estudos analisados, os casos evitáveis de 
infecções da corrente sanguínea associada a cateter são susceptíveis de ter os maiores custos associados, 
que variam de 960 milhões de dólares a 18,2 bilhões de dólares anuais. Os custos hospitalares de 
pneumonia associada à ventilação mecânica evitáveis são estimados em 2,19 bilhões de dólares a 3,17 
bilhões de dólares anualmente. Custos de prevenção associada às infecções do trato urinário são 
estimados em 115 milhões de dólares a 1,82 bilhões de dólares anualmente, e os custos de prevenção a 
infecções de sítio cirúrgico são estimados em 166 milhões de dólares a 345 milhões de dólares por ano. 
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A Empresa X-Germs, localizada no CECOMPI – 
Parqtec em São José dos Campos – SP, atua no 

segmento da Tecnologia UV-C para esterilização 
de ambientes; tendo uma gama de produtos para 
atender as necessidades após uma analise técnica 

do local e das condições existentes 

 


