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RESUMO – O projeto “Sistematização de dados em controle de infecção hospitalar” tem como 
objetivo facilitar a visualização, manipulação e utilização dos dados gerados pelas diversas fontes 
que permeiam o cotidiano do centro de controle de infecção hospitalar. A relevância de tais dados 
para os profissionais de saúde se dá pela importância de conhecer os agentes infecciosos do 
ambiente hospitalar, levantar qual o perfil de resistência/sensibilidade para melhor uso de antibióticos, 
o que torna mais eficiente o combate às infecções nosocomiais. Para a comunidade, esse 
conhecimento aplicado gera melhor prognóstico aos indivíduos que necessitam de internamento, 
determinando melhores condições de saúde à população.  A obtenção dos dados se deu de forma 
indireta, por meio do laudo de culturas laboratoriais das amostras de todos os pacientes que 
apresentaram sintomatologia compatível com infecção. Atualmente, conta com dados dos anos de 
2011 e 2012. Tal sistematização foi realizada a partir dos programas OpenOffice.Calc e Microsoft 
Excel, para o manuseio e apresentação dos dados e melhor apresentação gráfica. Este foi concebido 
em formato de planilhas inteligentes, as quais automaticamente realizam todos os cálculos 
preconizados para a boa realização do serviço e geram elementos visuais e didáticos. Esse modelo, 
posto em prática em hospital do município de Ponta Grossa – PR, demonstra vantagens sobre o 
sistema atual em uso, um  módulo junto ao sistema interno da instituição, tais como a elaboração 
direta dos gráficos e maior velocidade na detecção de surtos ou propagação de microrganismos.  É 
sabido que o uso indiscriminado de antibióticos tende a induzir formas resistentes dentro da 
microbiota hospitalar. Portanto, além da organização dos dados, tal projeto está trabalhando para 
melhor gerir o uso dos medicamentos, detectar resistência e elaborar protocolos para aplicação 
sequencial dos fármacos, visando manter a sensibilidade e reduzir ao máximo a indução de 
resistência. 
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