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O controle da infecção hospitalar 
no Estado de São Paulo: CRMESP

 Programa conjunto para diagnosticar e monitorar  as infecções 
hospitalares
 CREMESP
 Ministério Público do Estado de São Paulo

 Avaliação em uma amostra de 158 hospitais paulistas
 Programa de controle das infecções hospitalares
 Áreas de procedimentos críticos
 Central de esterilização de materiais
 Biossegurança

 90% dos PCIH não atendiam a pelo menos um ítem obrigatório
 Encaminhamento dos relatórios de inspeção para os Promotores 

de Justiça da Área de Direitos Humanos/saúde coletiva
 Inquéritos civis e  ajuizadas ações civis públicas



O controle da infecção hospitalar 
no Estado de São Paulo: CRMESP

 Responsabilização civil e criminal de hospitais e 
profissionais de saúde pela ocorrência de infecção hospitalar

 Indenização por danos morais (sofrimento) e materiais 
(tratamento, lucro cessante, morte)

 Responsabilidade  civil dos hospitais
 Responsabilidade objetiva: independente da demonstração da 

culpa
 Risco inerente à prestação de serviços médico-hospitalares

 Caso fortuito: fatores endógenos do corpo do paciente não 
relacionados à internação (laudo pericial)
 Pode afastar responsabilidade civil  ao não se comprovar nexo causal 

entre internação e infecção



O controle da infecção hospitalar 
no Estado de São Paulo: CRMESP

 Responsabilidade  civil dos profissionais de saúde
 Responsabilidade subjetiva: dependente da demonstração da culpa

 Sindicância dos conselhos profissionais e avaliação de peritos
 Indenizar pacientes e familiares

 Omissão
 Ação

 Negligência
 Imprudência
 Imperícia

 Hospitais podem acionar profissionais de saúde responsáveis pela 
assistência ou procedimento
 Ação regressiva





O Estado de São Paulo 23/07/2010
 Indiciamento criminal por crime contra a saúde 

pública e lesão corporal grave por causa de um surto 
de micobactéria de crescimento rápido ocorrido entre 
abril e julho de 2007 no Espírito Santo

 Acusados:
 Médicos: 6
 Diretores: 2
 Enfermeiros: 1



O Estado de São Paulo 23/07/2010
 Inquérito

 Mais de 800 páginas
 Investigação de 106 casos de infecção

 Acusações
 Descaso na organização dos centros cirúrgicos
 Falhas no reprocessamento dos materiais
 Excesso de cirurgias em um mesmo dia
 Desinfecção insuficiente
 Reutilização de material descartável
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