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RESUMO- A segurança dos pacientes em ambiente hospitalar tem destaque no cenário nacional e 
internacional focando a redução da mortalidade e de eventos adversos como a infecção hospitalar e 
ou de sítio cirúrgico. Desta forma o presente trabalho tem por finalidade a discussão a respeito das 
principais medidas de prevenção de infecção relacionadas à assistência a saúde, apresentando como 
estudo de caso o Hospital Regional de Ponta Grossa Wallace Thadeu de Mello e Silva que realiza, 
anualmente, o Encontro de Prevenção de Infecção em Serviços de Saúde. Em sua quarta e terceira 
edição, o evento promove discussões sobre as tendências futuras em controle de infecção, no 
contexto da qualidade e segurança do paciente, além de debater com o “Grupo de Discussão”, dos 
principais hospitais da cidade de Ponta Grossa, quanto às experiências de sucessos.  O encontro, 
voltado aos profissionais da área de saúde e aos acadêmicos dos cursos de Enfermagem, Medicina e 
Farmácia, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, recebe em média a participação de 250 
pessoas, e conta com palestras, debates e trocas de experiências, entre profissionais e alunos. Neste 
contexto, o presente trabalho objetiva relatar e fazer um apanhado acerca do referido encontro, ao 
longo de suas edições. A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica, qualitativa, de cunho 
teórico baseado em fontes secundárias, além da busca nos arquivos internos do Hospital Regional de 
Ponta Grossa Wallace Thadeu de Mello e Silva. Conclui-se que o evento, de grande relevância para o 
ambiente acadêmico e profissional, a cada edição vem aprimorando e aumentando suas atividades, e 
tem grande potencial de crescimento para os anos subsequentes.  
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Introdução 
 

De acordo com Boeger (2003, p.24) a “hotelaria hospitalar é a reunião de todos os serviços 
de apoio, que, associados aos serviços específicos, oferecem aos clientes internos e externos 
conforto, segurança e bem-estar durante seu período de internação”. Ainda neste sentido, para Godoi 
(2004, p. 40) a hotelaria hospitalar seria a “introdução de técnicas, procedimentos e serviços de 
hotelaria em hospitais, com o consequente benefício social, psicológico e emocional para pacientes, 
familiares e funcionários”. Atrelando, portanto, a medicina tradicional aos serviços de hotelaria, a 
hotelaria hospitalar surge no Brasil a partir da década de 90 (MARQUES E PINHEIRO, 2009),e é 
responsável pela gestão e qualidade em prestações dos serviços de apoio dentro de instituições de 
saúde, realizando serviços tais como: portaria, lavanderia e rouparia, nutrição, dietética e limpeza, 
entre outros departamentos. Portanto, a Hotelaria Hospitalar é a reunião desses serviços de apoio, 
onde segundo Boeger (2008, p. 24) “associados aos serviços específicos, oferecem aos clientes 
internos e externos conforto, segurança e bem estar durante seu período de internação.” As 
atribuições da hospitalidade e a humanização prestada em atendimentos estão intimamente ligadas 
com os serviços coordenados pela Hotelaria Hospitalar, sendo a gastronomia, os serviços de 
governança e de higienização, responsáveis em contribuir para o bem estar do paciente. 

Para Boeger, (2008) um dos principais fatores que levou essa tendência de implementação 
da hotelaria nas instituições de saúde é o fato de os próprios pacientes estarem mais exigentes, visto 
que ao procurar por um tratamento médico, eles não esperam receber apenas o tratamento devido, 
mas a segurança, o conforto e um atendimento de qualidade dentro do hospital. 

Ainda no contexto da hotelaria hospitalar, surge o departamento de alimentos e bebidas, 
referindo-se ao atendimento do público em geral; ou nutrição e dietética, quando atende com critérios 
técnicos peculiares, especificados por nutricionistas, as pessoas enfermas que necessitam de uma 
dieta especial (BOERGER, 2005). Já subordinado a este departamento, há o setor de eventos, que 
atua na captação de eventos cuja “natureza tem aspectos afins com a atividade hospitalar” 
(TARABOULSI, 2004, p. 121). Pode-se citar como alguns exemplos de eventos que podem ser 
realizados num hospital os congressos, seminários, palestras focando algumas especialidades 
médicas, conferências, reuniões, cursos e outros. 

É neste sentido que os eventos do Hospital Regional de Ponta Grossa surgem no contexto da 
hotelaria hospitalar. O Hospital Regional de Ponta Grossa Wallace Thadeu de Mello e Silva, da 
cidade de Ponta Grossa – Paraná é um hospital público, inaugurado no dia 31 de março de 2010, 
com o intuito de se tornar um hospital universitário. Contendo um total de 180 leitos de internamentos 
e 30 leitos na Unidade de Terapia Intensiva, desde sua inauguração o Hospital Regional de Ponta 
Grossa possui o setor de Hotelaria Hospitalar. 

O Encontro de Prevenção de Infecção em Serviços de Saúde, em sua quarta edição, é um 
dos principais eventos anuais que ocorrem no ambiente hospitalar. Tendo como público alvo os 
profissionais da área de saúde e acadêmicos dos cursos de Enfermagem, Medicina e Farmácia, da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa, o Encontro de Prevenção tornou-se de grande relevância 
para discussões no ambiente acadêmico e profissional. 
 
Objetivos 

 
O objetivo do presente artigo é fazer um apanhado histórico entre todas as edições do “Encontro de 
Prevenção de Infecção em Serviços de Saúde” que ocorre anualmente no Hospital Regional de Ponta 
Grossa Wallace Thadeu de Mello e Silva, no contexto da hotelaria hospitalar, destacando sua 
relevância e importância para o ambiente acadêmico e hospitalar. 

 
Metodologia 
 
A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, qualitativa, de cunho teórico baseado em fontes 
secundárias, além da busca nos arquivos internos do Hospital Regional de Ponta Grossa Wallace 
Thadeu de Mello e Silva. 

 
 

Resultados 
 
 O Núcleo de Controle de Infecção Hospitalar (NUCIH), do Hospital Regional de Ponta Grossa 
Wallace Thadeu de Mello e Silva realiza anualmente o Encontro de Prevenção de Infecção em 
Serviços de Saúde, que tem por finalidade debater sobre as principais medidas de prevenção de 
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infecção relacionadas à assistência a saúde. A organização do evento é dividida entre os setores 
afetos ficando a cargo da hotelaria o apoio na organização e coordenação do evento, possibilitando, 
portanto o suporte para que o NUCIH mantenha o foco na organização técnica e científica do evento. 

A promoção de eventos científicos tem crescido consideravelmente nas últimas décadas, 
exigindo profissionalização de seus organizadores. Os profissionais em turismo surgem neste 
contexto, participando de todas as etapas da organização de um evento. Desde seu planejamento 
inicial com a apresentação do projeto até o acompanhamento das etapas pós-evento. 
 O profissional em turismo agrega um conhecimento transdisciplinar apresentando no 
planejamento de eventos a interseção de saberes e de procedimentos de várias ciências. Entende-se 

evento como “um instrumento institucional e promocional, utilizado, na comunicação dirigida, com a finalidade 

de criar conceito e estabelecer a imagem de organizações, produtos, serviços, idéias e pessoas, por meio de um 

acontecimento previamente planejado, a ocorrer em um único espaço de tempo com a aproximação entre os 

participantes, quer seja física, quer seja por meio de recursos de tecnologia.”(MEIRELLES; FLEURY, 1999, p. 

21) 

 
 De acordo com a Anvisa (2011), percebe-se que a prevalência em desfechos clínicos de 
infecções em UTIs brasileiras, é de um o aumento das taxas de prevalência de infecção, bem como 
de mortalidade: 61,6% (infecções) e 37,6% (mortalidade). Em tempos passados, essa variação era de 
21,1 a 44,5% para infecções e de aproximadamente 30%para mortalidade. No que diz respeito ao 
sítio de infecção, o pulmão apresenta-se com 71,2% dos casos, em segundo lugar o trato urinário. 
 Em decorrência desse panorama, inúmeros fatores levaram a Organização Mundial da Saúde 
a desenvolver protocolos mundiais pra assegurar os cuidados prestados aos pacientes e em 2004, 
lançou a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, sendo que seu enfoque principal foi os 
Desafios Globais para a Segurança do Paciente, dos quais o primeiro desafio focou a prevenção das 
infecções relacionadas à assistência à saúde, focando a redução da mortalidade e de eventos 
adversos como a infecção hospitalar e ou de sitio cirúrgico (ANVISA 2011). Exemplo disso é a 
normatização da ANVISA de 01 de abril de 2013 sobre a implementação do comitê de gestão de 
riscos nas instituições de saúde do Brasil. 
 É neste contexto que o primeiro “Encontro de Prevenção de Infecção em Serviços de Saúde” 
aponta. Nos dias 14 e 15 de maio de 2010, o evento contou com uma média de 180 pessoas, que 
durante dois dias discutiram e reforçaram a linha de procedimentos entre os hospitais de Ponta 
Grossa e Região, conforme preconiza o protocolo para o setor em relação às infecções. Com o tema 
“Salve vidas lavando suas mãos”, a seção de Hotelaria Hospitalar, juntamente ao Núcleo de Controle 
de Infecção Hospitalar, por meio de palestras puderam contextualizar e discutir ações neste sentido. 

 
 

Figura 1: I Encontro de Prevenção de Infecção em Serviços de Saúde 

 
Cerimônia de abertura do evento 

FONTE: Arquivos próprios 
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 Já no ano de 2011, o II Encontro de Prevenção de Infecção em Serviços de Saúde ocorreu 
nos dias 13 e 14 de maio, com um público de em média 200 pessoas. O tema: “Multirresistência 
Bacteriana: Prevenção Hoje, Cura Amanhã” foi discutido, onde através oficinas relacionadas ao uso 
de antibióticos e antibiograma escalonado, novas medidas preventivas e pesquisas em infecção 
hospitalar puderam ser observadas. Foi promovido um debate sobre as dificuldades encontradas nos 
hospitais de Ponta Grossa quanto à prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: II Encontro de Prevenção de Infecção em Serviços de Saúde 

 
Solenidade de abertura do II Encontro de Prevenção de Infecção em Serviços de Saúde 

FONTE: Universidade Estadual de Ponta Grossa 
 
Com o objetivo alcançado, foram multiplicadas e disseminadas informações aos profissionais 

da área de saúde e acadêmicos acerca da incidência de infecções hospitalares, por conta do 
surgimento de bactérias altamente resistentes aos medicamentos antimicrobianos. 

No ano de 2012 o III Encontro de Prevenção de Infecção em Serviços de Saúde ocorreu entre 
os dias 07 e 11 de maio, e teve por finalidade debater a respeito das principais medidas de prevenção 
de infecção relacionado à assistência à saúde, incluindo o pacote de medidas de análise de 
prescrições e a campanha da Organização Mundial da Saúde do ano 2012 SAVE LIVES: Clean Your 
Hands. Por meio de oficinas relacionadas a medidas preventivas, pesquisas em infecção hospitalar e 
higienização das mãos, através do tema “Cuidado Limpo é Cuidado Seguro”. Após as palestras foram 
realizadas visitas a hospitais da cidade de Ponta Grossa. O evento contou com a participação 200 
pessoas, dentre profissionais e acadêmicos.  

 
Figura 3: III Encontro de Prevenção de Infecção em Serviços de Saúde 
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Profissionais da saúde recebendo instruções sobre a higienização das mãos 
FONTE: Jornal Diário dos Campos 

 
O presente ano de 2013 contará com o IV Encontro de Prevenção de Infecção em Serviços 

de Saúde, nos dias 21 e 22 de maio, e tem a perspectiva de reunir 250 pessoas, dentre profissionais 
e acadêmicos, para discussões acerca de tendências futuras em controle de infecção no contexto da 
qualidade e segurança do paciente, além de debates com o Grupo de Discussão dos hospitais quanto 
às experiências de sucesso. Neste contexto, por meio de palestras e grupos de discussões, o 
Encontro possibilitará uma maior interação e disseminação de conhecimentos entre os participantes. 

 
 

Conclusões 
 
Percebe-se que por meio de um apanhado histórico das quatro edições do Encontro de 

Prevenção de Infecção em Serviços de Saúde, realizado anualmente no Hospital Regional de Ponta 
Grossa Wallace Thadeu de Mello e Silva, pelo Núcleo de Controle de Infecção Hospitalar (NUCIH) em 
parceria com a Seção de Hotelaria Hospitalar, fica evidente a relevância dentre os meios profissional 
e acadêmico do referido evento. Por meio das ações de planejamento e organização, 
contextualizadas pela hotelaria hospitalar, o Encontro torna-se um ambiente de discussões e troca de 
experiências, contribuindo para a disseminação de informações da área de saúde acerca da 
incidência de infecções hospitalares.  

Entende-se que o planejamento e organização de eventos deve estar relacionado à 
aplicabilidade e a construção de instrumentais de conhecimentos e que o profissional pode 
desenvolver as habilidades vivenciadas na teoria e colocá-las em prática no saber fazer, repercutindo 
em crescimento pessoal e profissional, com as experiências vividas no contexto do evento. Sendo 
assim, a parceria entre os cursos de enfermagem e de turismo na organização do evento para o 
hospital regional e internamente o trabalho conjunto da hotelaria como suporte no planejamento 
operacionalização do evento e do núcleo de controle de infecção hospitalar como planejador científico 
e estratégico do evento vem sendo assertivo para que ocorra de fato a consolidação histórica do 
evento, mas, sobretudo, da contribuição de disseminar conhecimento teórico e proporcionar a troca 
de experiências mantendo viva a chama do aprender e crescer constantemente, visando colaborar 
como o plano de educação continuada de todos os que desenvolvem suas atividades profissionais 
neste nosocômio. 

Com potencial de crescimento, o evento destaca-se como um dos principais encontros 
anuais do Hospital, e a partir da perspectiva da hotelaria hospitalar, tende a consolidar-se nos anos 
subsequentes. 
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