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O GCLPPCIRA junto dos profissionais, diariamente, nas 

enfermarias

EVIDÊNCIA 



Objetivos

• Divulgação da experiência, considerada pelo GCLPPCIRA como de sucesso

Objetivo principal: 

• Análise por parte do GCL:

• das características das visitas realizadas

• a auscultação da opinião de profissionais contactados durante as visitas

• a auscultação sobre aspetos positivos e negativos das visitas

• a definição de alterações processuais que possam ser incluídas em ciclos

de melhoria dos resultados das visitas

Objetivos secundários:



Visita diária aos Serviços de Internamento

Auditoria informal, 

verificação das 

práticas no local 

Isolamentos 

Colocação dos 

doentes  

Comunicação da 

informação  ( 

enfermeiros Gestor 

ou 2º elementos 

Esclarecimentos de 

dúvidas  

Limpeza das 

superfícies 

EPI 



Com o objetivo de perceber a forma como os profissionais 

valorizam a visita diária das enfermeiras do GCL-PPCIRA foi 

elaborado um curto questionário, acedido informaticamente, de 

resposta voluntária. 

Aplicação de um questionário
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SERVIÇOS

ADR2 Cardiologia Cirurgia A

Cirurgia B Med B Med C

Med Montijo Obstetricia Ortopedia/Ginecologia

Pediatria Psiquiatria UCI

UIPA UCPaliativos Urologia

Respostas ao questionário 
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CATEGORIA PROFISSIONAL

Assistente Operacional
lDiretor de Serviço/ Departamento
Enfermeiro Gestor/Enfermeiro emFunções de Chefia
Enfermeiro que substitui Enfermeiro Gestor ( 2º Elemento)
Enfermeiro
Médico
Medica Coordenadora da UCP



Respostas ao questionário 

21%

21%

20%

27%

11%

≥ 3 vezes por semana 1-2 vezes por semana 1-2 vezes por mês

< 1 vez por mês Nunca interagiu

1- Com que frequência interage com as Enf. do 

GCL-PPCIRA durante as visitas que realizam ao seu 

serviço? 

2- De que forma essas visitas influenciam a 

qualidade das suas práticas? 

65%
2%

33%

Melhoram ou facilitam as suas práticas

Pioram ou prejudicam as suas práticas

As visitas não influenciam as suas práticas



Respostas ao questionário 

75%

40%

33%

51%

4%

Permitem esclarecimento de dúvidas concretas

Aprofundam os conhecimentos sobre o controlo de infeção

Dão oportunidade para que formule sugestões de melhoria

Facilitam a implementação de boas práticas

Não têm mais valias

3 - Quais considera serem atualmente as mais valias 

das visitas aos serviços? 
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39%

Isolamentos Equipamento de proteção individual
Higiene das mãos Rastreios e descolonizações
Triagem de resíduos Descontaminação de material
Uso correto de antisséticos Outro(s)*
Todos os temas têm o enfase necessário

4 - Na sua opinião a que temas se poderá dar mais 

ênfase nas visitas? 

75% considera que permitem esclarecimento de dúvidas 
concretas

51% dos profissionais, as visitas facilitam a 
implementação de boas práticas. 

33% consideraram que as visitas não facilitam as suas 
práticas.

38% Isolamentos

30% Equipamento de Proteção Individual 

28% Triagem de resíduos

24% Descontaminação de material



Manutenção da dotação 
dos enfermeiros no GCL

Aceitabilidade dos 
profissionais nas 
enfermarias

Fiabilidade da cadeia de 
comunicação

Como foram 

superadas

Aumento do número de 
elementos da Equipa de 
Enfermagem

Persistência na realização da 
visita 

Reunião com a equipa de 
cada serviço para conhecer a 
sua realidade para ajudar a 
superar as dificuldades  

Envolvimento da Chefia e 
segundos elementos

Dificuldades 

encontradas



 O número de episódios de isolamento de MoMR no CHBM tem diminuído

significativamente. Sendo esta tendência provavelmente de causa

multifactorial, consideramos que tem sido significativamente impulsionada

pela melhoria das práticas.

 As visitas permitiram dar maior visibilidade ao GCL e ao trabalho do

Grupo, ao aproximar os profissionais e as recomendações do GCL da

prática diária dos restantes.

 Não inventámos as visitas às enfermarias, fizemo-las diariamente como 

um objetivo que definimos. Consideramos que temos tido uma melhoria 

dos resultados desde então.

Conclusões 
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