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O médico Paulo Freire fez parceria
com empresas internacionais como

a Lexicomp, responsável pelo banco de
dados de internações medicamentosas

Murillo Constantino

Software para controle
de infecção hospitalar
O Brasil tem três vezes mais infecções hospitalares que o
admitido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e,
de acordo com o Centro de Vigilância Epidemiológica
(CVE), do governo estadual de São Paulo, em 2009, os
hospitais gerais do Estado registraram uma média de 36
casos de infecção deste tipo por dia, provocados por di-
ferentes microrganismos (bactérias, fungos, vírus e pro-
tozoários). A infecção hospitalar pode ser leve ou grave
e, nesse caso, levar à morte. Segundo dados do Colégio
Brasileiro de Cirurgiões (CBC), a taxa de mortalidade por
infecção hospitalar no Brasil, cuja média é de 45 mil óbi-
tos por ano, mantém-se estável há décadas. Mas o custo
desses índices é alto: cerca de R$ 10 bilhões anuais.

Não existe hospital com índice zero de infecção hospita-
lar. Mas este é um problema que dá para controlar. As dire-
trizes gerais para o Controle das Infecções em Serviços de
Saúde são delineadas pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa). Nos hospitais que seguem as normas de
segurança, são cumpridas regras que vão desde lavar as
mãos antes e depois de qualquer intervenção, controle nos
medicamentos e a adoção de solução tecnológica para con-

trole de infecção hospi-
talar. Já existem, no Bra-
sil, softwares desenvol-
vidos com o objetivo de
melhorar o trabalho das
Comissões de Controle
de Infecção Hospitalar.

Em geral, essas co-
missões são escassas em
recursos humanos e pos-
suem crescente demanda
do monitoramento de
indicadores de qualida-
de, seja por exigências
legais ou por conta de
certificação da qualida-
de. Aí entra a tecnologia.
Nos softwares para este
segmento, toda a mode-

lagem dos processos do sistema é feita com a intenção de
aperfeiçoar o trabalho da vigilância epidemiológica.

Com a implantação de uma solução de controle, inte-
grada com um Sistema de Informação Hospitalar (SIH), é
possível obter de forma rápida informações precisas so-
bre internações, consumo de antibióticos, exames mi-
crobiológicos e cirurgias. Isso possibilita uma primeira
leitura geral dos procedimentos que estão ocorrendo no
hospital, mantendo um controle rigoroso em cada etapa.

Uma das principais vantagens ao adotar um sistema
de gestão é a possibilidade de ter uma poderosa ferra-
menta de inteligência de negócios com foco em dados
para antecipar situações de risco de infecção, já que o
software dá flexibilidade para usuário na análise de rela-
tórios, com cruzamento de inúmeras variáveis.

Entrando em complexos graus de detalhamento, o
software é capaz de fornecer o consumo de antibióticos
em Dose Definida Diária (DDD) por paciente, estratifica-
do por médicos, especialidades médicas, unidades clíni-
cas, topografia de infecção e tipo de infecção (hospitalar
ou comunitária).Todo este controle rigoroso é concen-
trado na geração de diversos alertas - via e-mail, tela do
aplicativo, SMS - aos responsáveis. Esses alertas avisam
quando é necessário realizar o isolamento de bactérias
multirresistentes, a reinternação de pacientes por prová-
vel infecção hospitalar e a interrupção de antibiótico.

Cabe aos hospitais públicos e privados se informa-
rem do que já existe no mercado de inovações tecnoló-
gicas para minimizar os casos de infecções e investir na
qualidade a partir de inteligência de prevenção. Afinal,
tecnologia a favor da vida já existe. ■
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A tecnologia a favor
da vida já existe,
cabe aos hospitais
se informarem
do que já há
no mercado
para investir na
qualidade a partir
de inteligência
de prevenção

Diferencial

Uma das prioridades do sistema
Saúde Direta é a lista de
interações medicamentosas
provida pela multinacional
Lexicomp, com 15 mil
medicamentos. A inclusão desses
dados no sistema Saúde Direta
custou cerca de R$ 100 mil e
a licença tem que ser renovada
a cada dois anos. “Isso evita
que o médico procure este tipo de
informação em um site qualquer”,
afirma o usuário do sistema,
o médico Carlos Machado. Este
é um diferencial que o criador
do sistema, Paulo Freire, acredita
que vai atrair profissionais como
Machado, que optou por usar
este prontuário eletrônico e não
outro disponível no mercado,
ajudando o sistema a atingir
a meta de 10 mil usuários.
De acordo com Freire, estima-se
que no Brasil haja 80 mil casos
fatais anualmente no Brasil
ocasionados por interações
e efeitos adversos de
medicamentos. Com os alertas
emitidos pelo sistema, seria
possível evitar parte delas.

Banco de interações de
medicamentos custou R$ 100 mil
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