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RESUMO 

 
O presente trabalho de conclusão de curso buscou desenvolver e esclarecer o papel 
do profissional de enfermagem na prevenção da disseminação bacteriana em 
unidades de terapia intensiva, compreendendo o destaque às medidas a serem 
tomadas na prevenção e cuidado aos pacientes. Sumariamente, buscou-se conhecer 
meios com que o enfermeiro pode contribuir para a prevenção da disseminação de 
bactérias, inserido em um ambiente hospitalar crítico, como em UTI’s. Ainda, analisou-
se o grau de periculosidade de Unidades de Terapia Intensiva quanto à disseminação 
bacteriana e coinfecções, promoveu-se o entendimento das causas e consequências 
desta disseminação para pacientes críticos hospitalizados e, por fim, buscou-se 
compreender o papel do enfermeiro, como líder e prestador de cuidados na prevenção 
desta disseminação e sua função no atendimento humanizado e individualizado dos 
pacientes. O trabalho concluiu-se com êxito na função de demonstrar a necessidade 
de capacitação profissional empática e especializada a fim de lidar com situações 
recorrentes na rotina diária do enfermeiro e compreende sua importância acadêmica 
no tocante ao compartilhamento de saberes dentro da profissão enfermeira. 
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ABSTRACT 

 
The present study aimed to develop and clarify the role of the nursing professional in 
the prevention of bacterial dissemination in intensive care units, including the emphasis 
on measures to be taken in the prevention and care of patients. Briefly, we sought to 
know ways in which the nurse can contribute to the prevention of bacterial spread, 
inserted in a critical hospital environment, such as in ICUs. In addition, the degree of 
dangerousness of Intensive Care Units regarding bacterial spread and coinfections 
was analyzed, the causes and consequences of this dissemination were promoted for 
critically ill hospitalized patients and, finally, the aim was to understand the role of the 
nurse, as a leader and care provider in preventing this spread and its role in the 
humanized and individualized care of the patients. The work was successfully 
completed in order to demonstrate the need for empathetic and specialized 
professional training in order to deal with recurrent situations in the daily routine of 
nurses and understand their academic importance in the sharing of knowledge within 
the nursing profession. 
 
 
Keywords: Bacteria; Care; Nursing; ICU. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Dentro de ambientes hospitalares, é comum o aparecimento de novas 

infecções e disseminações de doenças acessórias, ou seja, que não faziam parte dos 

sintomas principais da enfermidade do paciente acamado. As Unidades de Terapia 

Intensiva são entendidas como o ponto central de resistência bacteriana, sendo a 

principal fonte de surtos de bactérias multirresistentes.  

A identificação de potenciais reservatórios de microrganismos de importância 

epidemiológica no ambiente hospitalar constitui uma importante medida de prevenção 

da sua disseminação. O profissional de enfermagem surge como essencial na busca 

pela diminuição da disseminação destas infecções no ambiente hospitalar e, através 

deste estudo, busca-se compreender seu papel e as formas efetivas com que ele 

pode, de forma completa e humanizada, atingir melhores resultados dentro de seu 

ambiente de trabalho.  

A partir disto, o presente trabalho justifica-se no destaque as medidas que 

podem ser tomadas pelo profissional em Unidades de Terapia Intensiva, onde o grau 

de contaminações cruzadas e coinfecções é maior e mais amplo a fim de promover a 

capacitação profissional, produzindo assim, uma mudança tanto institucional quanto 

pessoal, no sentido de promover melhores medidas de tratamento e cura de pacientes 

acamados suscetíveis à disseminação bacteriana nas UTI’s. 

Com isso, tem-se o seguinte problema de pesquisa: como o profissional de 

enfermagem pode contribuir para a prevenção da disseminação bacteriana em 

ambientes hospitalares, principalmente em Unidades de Terapia Intensiva (UTI)? 

Como objetivo principal, o presente trabalho buscou conhecer importantes 

meios com que o enfermeiro pode contribuir para a prevenção da disseminação de 

bactérias, inserido em um ambiente hospitalar, principalmente voltado para 

atendimento de pacientes internados em UTI’s. Dentre os objetivos específicos, 

procurou-se analisar o grau de periculosidade de Unidades de Terapia Intensiva 

quanto à disseminação bacteriana, ainda promover o entendimento das causas e 

consequências desta disseminação bacteriana para pacientes internados em UTI’s e, 

por fim, entender o papel do enfermeiro na prevenção desta disseminação e sua 

função no atendimento humanizado e individualizado dos pacientes em Unidades de 

Terapia Intensiva. 
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Foram realizadas pesquisas sobre a literatura acadêmica de enfermagem no 

período de 2006 a 2018, contemplando um período amostral de 12 anos de estudos 

desenvolvidos sobre o papel do enfermeiro na prevenção da disseminação de 

bactérias em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). As pesquisas foram realizadas 

utilizando livros, periódicos, revistas de enfermagem e bancos de dados de acesso 

gratuito na internet, como Scielo, Scopus e Revista Brasileira de Enfermagem, entre 

outras, utilizando marcadores descritores como “enfermagem”, “UTI” “disseminação 

bacteriana” e “humanização”. 
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2. DISSEMINÇÀO BACTERIANA 

 

O ambiente hospitalar é um dos constituintes de um sistema de saúde que 

objetiva prestar assistência preventiva, curativa, bem como de recuperação dos 

indivíduos, sua família e do grupo em que este se encontra inserido. Os trabalhadores 

da área da saúde estão expostos a diversos riscos ocupacionais em razão das 

atividades que desempenham nos serviços de  saúde (DE OLIVEIRA et al., 2017).  

Destaca-se o risco biológico em virtude do atendimento a pacientes com 

diversas patologias infectocontagiosas,  que requerem cuidados que incluem 

inúmeros procedimentos de risco  à saúde dos trabalhadores, bem como com a 

microbiota circulante nesse ambiente, cada vez mais virulenta e resistente aos 

antimicrobianos (VILEFORT et al., 2016). O ambiente hospitalar envolve a exposição 

dos profissionais de saúde e demais trabalhadores a uma diversidade de riscos, 

especialmente os biológicos, sendo o mesmo um local propício a diversos tipos de 

infecções devido à circulação, aumento e a virulência de agentes patogênicos 

presentes (BAPTISTA et al., 2015). 

Segundo o Ministério da Saúde, infecção hospitalar é um panorama de sinais 

e sintomas contraído após 72 horas de entrada em ambiente hospitalar do paciente 

que não manifestava os mesmos no momento do exame clínico para admissão na 

unidade, ou mesmo antes das 72 horas, quando associado seu quadro clínico à 

terapia e diagnósticos realizados (BRASIL, 2007). Ainda, a infecção nosocomial pode 

ser definida como toda a infecção relacionada com o internamento num 

estabelecimento de saúde, não se encontrando no seu período de incubação quando 

da admissão, a não ser que esteja relacionada com prévia hospitalização 

(MONTEIRO, 1993).  

Nesse contexto, tanto a segurança do paciente quanto do profissional 

apresenta-se como uma componente variável essencial para a qualidade de saúde 

que deve ser levado em conta na formação do profissional de saúde, sobretudo no 

enfermeiro, responsável direto pela promoção do cuidado direto ao paciente 

hospitalizado e que deve estar consonante aos perigos apresentados laboralmente 

que podem e devem ser evitados, visando a promoção do cuidado próprio e do 

paciente atendido (DE OLIVEIRA et al., 2017). 

As principais condições de ameaça para a aquisição de IH podem ser 

entendidas como endógenas, ou seja, do próprio paciente, como sua idade e 
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senilidade, o uso de imunossupressores para tratamento de doenças crônicas, uso 

anterior de antimicrobianos e quimioterápicos, estado nutricional do paciente admitido, 

presença de doença crônica, gravidade do caso a ser tratado, dentre outros fatores; 

ou exógenos, ou seja, condições externas que influenciam na saúde do paciente em 

admissão, como infecção cruzada, tempo prolongado de internação, procedimentos 

invasivos, terapia aplicada, uso de materiais e equipamentos contaminados pela 

equipe de saúde, higienização das mãos inadequada, limpeza e desinfecção 

inadequadas do ambiente e, ainda, em situação mais crítica, presença de vetores 

como insetos e roedores no ambiente hospitalar (FERRAZ et al., 2017). 

A infecção hospitalar (IH) e, consequentemente, a disseminação de 

microrganismos patogênicos em ambiente hospitalar, principalmente em unidades de 

cuidados intensivos é fator determinante para a morbimortalidade dos pacientes em 

internação por longos períodos e deve-se conhecer as causas e as consequências 

desta disseminação a fim de promover um atendimento específico, individualizado e 

humanizado ao paciente internado pelos profissionais de saúde, sobretudo a equipe 

de enfermagem. As superfícies inanimadas e os equipamentos de um hospital podem 

servir como depósito e fonte de bactérias potencialmente patogênicas. Ainda, ocorre 

falta de conhecimento de diretrizes e protocolos pela equipe de saúde atuante, falta 

de informação científica sobre melhoria na higienização das mãos e a utilização 

correta dos EPIs (DE OLIVEIRA et al., 2017). 

 

2.1 PACIENTES HOSPITALIZADOS EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVAS 

 

No âmbito hospitalar são vários os sítios susceptíveis a desenvolverem IH, 

dentre estes, as Unidades de Terapia Intensiva (UTI). As Unidades de Terapia 

Intensiva caracterizam-se como locais cujo objetivo é tratar os doentes considerados 

graves e de alto risco, tendo o dever de disponibilizar recursos humanos e materiais 

para a observação constante, agilidade e eficácia nos atendimentos, centrados na 

finalidade de restabelecer a saúde dos pacientes. Desta forma, a assistência ofertada 

em uma UTI é considerada como sendo de alta complexidade (ALVES, 2015).  

As UTI, atualmente, caracterizam-se como área hospitalar reservada, 

complexa e com monitorização contínua que admite pacientes potencialmente graves. 

Tais unidades fornecem suporte e tratamento intensivo, vigilância por 24 horas, alta 

tecnologia e contém recursos materiais e humanos especializados (LEITE et al., 
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2015). As IRAS (infecções relacionadas à assistência à saúde) podem estar 

associadas de forma direta ou indireta principalmente no que concerne ao emprego e 

aplicação de procedimentos invasivos (como administração de cateteres venosos 

centrais, sondas vesicais de demora e ventilação mecânica), uso de 

imunossupressores, assim como colonização por microrganismos resistentes aos 

tratamentos preconizados, uso indiscriminado de antimicrobianos e o próprio 

ambiente da unidade, que torna a seleção natural promissora ao desenvolvimento e 

proliferação de microrganismos e, por conseguinte, infecção pelos mesmos, inclusive 

multirresistentes (SOUSA; OLIVEIRA; MOURA, 2017). 

IRAS surgem da contaminação cruzada, cuja via mais comum de transferência 

de patógenos ocorre entre as mãos dos profissionais de saúde e pacientes. No 

entanto, o ambiente hospitalar pode contribuir para transferência de patógenos. 

Geralmente o ambiente ocupado por pacientes colonizados torna-se contaminado, e 

a presença de bactérias é comum em superfícies inanimadas e em equipamentos 

(SANTOS; RIBEIRO, 2016). 

A segurança do paciente pronuncia-se como um constituinte estrutural e 

idealizado e também como uma variável fundamental a fim de promover e garantir a 

primazia nos serviços de saúde. Compreender a parte do ambiente hospitalar capaz 

de contribuir positiva ou negativamente na irradiação e propagação de 

microrganismos e patógenos em geral é de extrema relevância nestas conjunturas, 

uma vez que permite esclarecer quesitos e demandas de saúde que envolvam a 

tríade: microrganismo – paciente passível – ambiente que se encontra, assim como 

também permite aflorar contemplações sobre manejo clínico e terapêutico dos 

profissionais de saúde no ambiente de trabalho, principalmente no que concerte à 

ambientes críticos e controlados, como UTI’s, fundamentando sua importância na 

propagação dessas infeções (SALES et al., 2014). 

Ainda, profissionais de saúde atuantes em âmbito hospitalar também podem 

tornar-se colonizados, principalmente quando promovem um mau uso de EPI’s e não 

seguem protocolos de segurança do paciente. Porém, pacientes internados, 

principalmente quando admitidos e mantidos em ambiente hospitalar em tempos 

prolongados e ainda, imunocomprometidos, estão mais vulneráveis a adquirir estas 

infeções (SALES et al., 2014). Ainda, as Unidades de Terapia Intensiva merecem 

atenção especial quanto ao rigor na limpeza e desinfecção de equipamentos e da sua 

estrutura física, que favorecem a disseminação de patógenos, principalmente no que 
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concerne às bactérias, problema de saúde anunciado mundialmente, somada à 

condição clínica desfavorável dos pacientes, com maior risco para aquisição de 

infecções, agravada pelo uso de ventilação mecânica, cateteres vesicais e 

dispositivos intravenosos (CORDEIRO et al., 2015). 

A disseminação bacteriana em UTI’s configura um grave problema de saúde 

que pode e deve ser combatido através da educação em saúde e formação de 

profissionais atuantes na área, através do conhecimento de suas causas e 

consequências, da possível multirresistência à antibioticoterapia aplicada e da 

promoção de técnicas e manejo de cuidados específicos na Unidade, promovendo 

assim um atendimento em saúde de qualidade, onde a promoção do cuidado e a 

prevalência do tratamento e recuperação do paciente estejam suscitados como 

essencial ao profissional (SALES et al., 2014). 

 

2.2 MULTIRRESISTÊNCIA EM AMBIENTE HOSPITALAR 

 

A susceptibilidade bacteriana aos antibióticos, que é elevada à primeira 

exposição, tende a reduzir após exposições subsequentes. Essa resistência é 

conferida à bactéria por fatores genéticos, como mutações, sendo transmitida à 

progênie por mecanismos normais de reprodução e relaciona-se ao uso 

indiscriminado, empírico e rotineiro de antibióticos. O ambiente ocupado por pacientes 

colonizados e/ou infectados pode tornar-se contaminado e servir como reservatório 

de cepas patogênicas que, assim, são transmitidas por contaminação cruzada 

(GRILLO, 2013).  

Por manifestar uma vasta habilidade e propensão de disseminação para outros 

ambientes, procedimentos e recursos de infecção e colonização de seus hospedeiros, 

aparelhagem genética permissiva à mutagênese e aquisição de resistência contra as 

barreiras naturais e artificiais propostas possibilitam com que patógenos 

multirresistentes se apresentem, hoje, como um problema de saúde mundial 

(CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2013). Patógenos 

resistentes representam um grande desafio para os hospitais no que se referem aos 

ao tratamento e as medidas profiláticas. Ainda, vêm se registrando um aumento nos 

casos de multirresistência bacteriana, devido à pressão seletiva causada pelo uso 

inadequado de antimicrobianos. Existe uma associação desse grupo às infecções 
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hospitalares e o aumento das infecções, com maior risco para os pacientes mais 

debilitados (BAPTISTA et al., 2015). 

O ambiente hospitalar é fonte reservatória de microrganismos capazes de se 

disseminarem principalmente pelas mãos dos profissionais da saúde ou por fômites. 

O aumento dos casos de infecções associadas aos cuidados à saúde, e a 

perturbadora emergência de patógenos hospitalares com resistência a múltiplos 

antibióticos, durante a última década, são de grande preocupação. Microrganismos 

como S. aureus (MARSA), Enterococo resistente à Vancomicina (VRE), C. difficile, e 

Acinetobacter sp podem sobreviver nas superfícies dos ambientes por semanas a 

meses (NAPOLES et al., 2017). Ainda, as infecções de tratamento mais difícil são 

causadas por microrganismos multirresistentes dentre eles estafilococos resistentes 

à oxacilina, bactérias G-resistentes aos aminoglicosídeos, Enterococos resistentes à 

vancomicina e teicoplanina e Klebsiella pneumoniae (produtora de carbapenemase), 

um tipo de microrganismo produtor de enzimas capazes de inativar os mais potentes 

antibióticos existentes (penicilinas, cefalosporinas e carbapenemas) (TAMEZ, 2013). 

O surgimento da resistência, principalmente do espectro amplo entre gram-

negativos, causa preocupação devido à escassez das alternativas terapêuticas e, às 

vezes, à indisponibilidade de agente antimicrobiano efetivo A fim de se evitar a 

proliferação de microrganismos multirresistentes, assim como bactérias de interesse 

médico em ambiente hospitalar e, em especial dentro de Unidades de Terapia 

Intensiva, é preciso que o profissional de enfermagem esteja ciente das principais 

causas que acometem o paciente e possibilitam uma maior disseminação bacteriana 

em âmbito hospitalar e suas principais consequências à saúde do paciente internado, 

principalmente em estado crítico (MARCHAIM et al., 2017). 

A melhor forma de minimizar o surgimento de microrganismos resistentes nos 

serviços de saúde é por meio da adoção de estratégias de uso racional dos 

antimicrobianos, avaliando o uso adequado ao que se pretende tratar e o tempo 

apropriado de antibioticoterapia e, ainda, prevenindo a disseminação destes 

patógenos, a fim do não favorecimento da infecção e, consequentemente, implicando 

no não surgimento de IRAS aos pacientes críticos, através de uma terapêutica e 

acompanhamento profissional adequado. A partir deste conhecimento, é possível um 

melhor preparo no manejo do cuidado e na prevenção dessa disseminação, na busca 

de melhores indicadores de saúde e na recuperação dos pacientes cuidados 

(RODRIGUES et al., 2018). 
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3. CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DA DISSEMINAÇÃO BACTERIANA 

HOSPITALAR 

 

No início do século XX, a mais importante conquista científica, na área da 

medicina e saúde, e que veio contribuir para o controle das infecções bacterianas, 

entre elas as hospitalares, foi a descoberta da penicilina, antibiótico introduzido 

durante a segunda guerra mundial (SANTOS, 2004). A partir dos anos 90, as 

sucessivas implementações da terapia antibacteriana têm se tornado cada vez mais 

difíceis, no tocante à disseminação da resistência bacteriana, do surgimento de novos 

patógenos e a decorrência de infecções em pacientes imunodeprimidos, nos quais as 

drogas antimicrobianas tornam-se menos efetivas. Com isso, torna-se necessário a 

avaliação das principais causas e consequências desta disseminação, a fim de 

compreender a forma de cuidado oferecido ao paciente (OLIVEIRA et al., 2017). 

Segundo o conceito do Ministério da Saúde (MS), a infeção hospitalar (IH) é 

uma infecção adquirida após a entrada do paciente ao hospital e se manifesta ao longo 

da internação do mesmo ou após a sua alta clínica. O meio hospitalar recebe, 

frequentemente, agentes infecciosos resistentes em virtude do uso indiscriminado de 

medicamentos e a resistência aos antimicrobianos afetam indivíduos debilitados, 

suscetíveis à infecção. Os procedimentos invasivos também propiciam um ambiente 

para disseminação das IH, podendo ocorrer à expansão dos agentes contaminantes 

à equipe de saúde (GUIMARÃES et al., 2017). 

A ocorrência de infeções hospitalares é favorecida pela utilização de 

dispositivos médicos, pela presença de comorbidades, por práticas de higienização 

inadequadas ou insuficientes por parte dos profissionais de saúde e devido ao 

consumo elevado de antimicrobianos. O consumo excessivo de antibióticos nos 

últimos anos tem conduzido à multiplicação e disseminação de estirpes bacterianas 

resistentes, situação que se apresenta como um grave e importante problema mundial 

a nível hospitalar (SIMÕES, 2016). 

Atualmente, a segurança do paciente é uma das prioridades dos serviços de 

saúde e compreende um conjunto de iniciativas para instituir sistemas e processos 

operacionais com o objetivo de evitar, prevenir e reduzir eventos adversos ocorridos 

a partir da assistência prestada. Em pleno século XXI, com todo avanço tecnológico, 

a infecção hospitalar continua ainda sendo causa de altas taxas de morbidade e 

mortalidade em todo o mundo e, em especial, no Brasil. Isto posto, o profissional de 
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enfermagem, como agente principal do cuidado em unidades hospitalares, em 

especial, em Unidades de Terapia Intensiva, deve compreender os principais motivos 

e dispositivos desta disseminação bacteriana e analisar criticamente seu papel na 

prevenção e cuidado ao paciente hospitalizado (OLIVEIRA et al., 2017). 

 

3.1  PRINCIPAIS CAUSAS EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA 

 

As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) adquiridas nas 

Unidades de Terapia Intensiva (UTI) representam quase 20% de todas as infecções 

hospitalares diagnosticadas entre pacientes hospitalizados, com importante 

morbimortalidade e elevados custos para o sistema de saúde, pacientes e seus 

familiares. A ocorrência destas infecções está associada ao envelhecimento 

populacional, à crescente complexidade dos pacientes atendidos nas UTI, aliados à 

presença, tipo e duração de muitos procedimentos invasivos como a cateterização 

vesical e venosa, a intubação orotraqueal para ventilação mecânica ou, ainda, às 

falhas relacionadas ao emprego de antimicrobianos. Ainda, pode-se destacar a 

influência da sobrecarga da equipe multiprofissional em saúde no atendimento a estes 

pacientes críticos como fator de risco à disseminação de bactérias e outros patógenos, 

por falta de atenção, descuido e mau uso de equipamentos de proteção individuais 

(NOGUEIRA et al., 2015). 

No ambiente hospitalar, vários fatores são responsáveis pela ocorrência da 

infecção. Em geral esses fatores poderão estar relacionados a três áreas: 

iatrogênicas, organizacionais e relacionados ao paciente. Os fatores de risco 

iatrogênicos são aqueles de natureza prejudicial ou danosa ao paciente, 

desencadeado por falha, voluntária ou involuntária praticada por quem assiste o 

paciente. Os fatores de risco organizacionais são aqueles relacionados à gestão do 

serviço hospitalar, incluem os sistemas de ar e água, espaço físico, dimensionamento 

dos recursos humanos e materiais. Os fatores de risco relacionados ao paciente 

incluem a gravidade da doença, a imunossupressão e o tempo de internação (VILA et 

al., 2014). 

Segundo os estudos de Aycan et al. (2015), o excesso de trabalho da equipe 

de enfermagem mostrou contribuir para surtos recorrentes de infecções nosocomiais. 

Além disso, em determinados pacientes, a persistência de um número elevado de 

atividades terapêuticas pode ser um fator de risco. A IN pode aumentar a gravidade 
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da doença do paciente e, consequentemente, o volume das atividades terapêuticas, 

o que requer procedimentos para o controle da infecção com uma abordagem 

progressiva, especialmente quando o organismo causador é uma bactéria 

multirresistente, o que aumenta, assim, a carga de trabalho da equipe de enfermagem 

(AYCAN et al., 2015). 

Os patógenos implicados nas infecções hospitalares são transmitidos ao 

indivíduo tanto via endógena, ou seja, pela própria microbiota do paciente quanto pela 

via exógena. Esta última inclui veículos como mãos, secreção salivar, fluidos 

corpóreos, ar e materiais contaminados, como por exemplo, equipamentos e 

instrumentos utilizados em procedimentos médicos. Muitos destes procedimentos são 

invasivos de forma a penetrar as barreiras de proteção do corpo humano, elevando o 

risco de infecção. Os principais fatores que influenciam a aquisição de uma infecção 

são: status imunológico do paciente, bem como idade uma vez que recém-nascidos e 

idosos são mais vulneráveis, uso abusivo de antibióticos, procedimentos médicos, em 

particular os invasivos, imunossupressão e falhas nos procedimentos de controle de 

infecção (GARCIA et al.,2013). 

Segundo os estudos de Soares et al. (2017), sobre a caracterização das 

infecções relacionadas à assistência à saúde em um hospital de ensino do Nordeste 

do Brasil, os fatores de risco para IRAS em idosos, ou grupos de risco internados em 

Unidades de Terapia Intensiva destacam-se: a presença de comorbidades 

associadas, a imunosseneicência, neoplasias, neutropenia, estadia em unidade de 

terapia intensiva além de internações prolongadas. Ainda, a depender do perfil 

hospitalar, devem-se notar fatores de risco específicos, que os profissionais atuantes 

nestas áreas devem estar atentos, como grau de especialização e proficiência do 

cuidado, demandando, além do cuidado humanizado, atenção e protocolização do 

atendimento, um alto grau de proficiência técnica (SOARES et al., 2017). 

Em relação às origens etiológicas das IRAS, sabe-se que 70% dos patógenos 

envolvidos nelas são de origem endógena, ou seja, são microrganismos provenientes 

da própria microbiota do indivíduo. Ainda, a UTI é considerada o epicentro da 

resistência bacteriana, sendo a principal fonte de surtos de bactérias com alto perfil 

de resistência principalmente devido ao uso ostensivo de antimicrobianos. Isto 

acontece porque o uso constante destes fármacos leva à seleção de cepas 

naturalmente resistentes (FRANCO, 2017). Os estudos de Soares et al. (2017) ainda 

destacam que cerca de 30% dos casos de disseminação bacteriana em UTI são 
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considerados preveníveis por medidas básicas, sendo a higienização das mãos, com 

água e sabão ou álcool a 70% a medida mais simples, efetiva e de menor custo. 

Assim, a associação de pacientes críticos, geralmente imunodeprimidos, com 

procedimentos invasivos, equipe despreparada e estafada, mau uso de protocolos 

clínicos e cuidado técnico não centrado no paciente individualizado, assim como o alto 

grau de uso irracional de medicamentos transformam o ambiente de Unidade de 

Terapia Intensiva um grande foco de disseminação bacteriana e influi na capacidade 

e no atendimento prestado pelo enfermeiro, na necessidade de prover conhecimento 

e técnicas que influenciem na segurança e na excelência do cuidado prestado, a fim 

de um tratamento, profilaxia e cura eficientes e seguros (FRANCO, 2017). 

 

3.2 CONSEQUÊNCIAS GERADAS NO CUIDADO AO PACIENTE HOSPITALIZADO 

 

A partir da compreensão das principais causas de acometimento de infecções 

relacionadas a assistência em saúde e, consequentemente, a disseminação 

bacteriana em ambientes de terapia intensiva, principalmente no tocante a cepas de 

microrganismos multirresistentes, deve-se compreender as consequências desta 

disseminação para o cuidado prestado pelo profissional enfermeiro ao paciente crítico, 

assim como para a instituição, para a saúde pública, no tocante à epidemiologia da 

disseminação bacteriana e no grau de cuidado demandado, a fim de prover melhores 

resultados quanto ao quadro geral de saúde pública (MACHADO; BORGES, 2015). 

Os custos dessas infecções e, consequentemente, das implicações que dela 

advém impõem um encarecimento do atendimento, na medida em que causam 

aumento das demandas terapêuticas (gastos com antibiótico), da permanência 

hospitalar e da morbimortalidade. Esses custos são classificados pelo Ministério da 

Saúde como custos diretos (que estão intimamente relacionados às despesas do 

paciente com IRAS), custos indiretos resultantes da morbidade, como afastamento de 

trabalho, sequela de alguma doença ou mesmo morte) e os custos inatingíveis 

(impossíveis de serem medidos economicamente, pois compreendem os distúrbios 

provocados pela dor, mal-estar, isolamento, angústia e pelo sofrimento experimentado 

pelo paciente no ambiente hospitalar (SOARES et al., 2017). 

A dimensão do problema da vigilância epidemiológica é mais séria quando se 

depara com a subnotificação das infecções hospitalares, incluindo aquelas por 

microrganismos multirresistentes, já que poucos hospitais dispõem de Comissão de 
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Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) que atuam ativa e continuamente conforme 

preconiza a Portaria 2616/86 do Ministério da Saúde. É fato que essa problemática 

representa importante preocupação nacional, embora, com escassas intervenções de 

impacto (ANDRADE; LEOPOLDO; HAAS, 2016).  

O problema da disseminação bacteriana é tão grave que, como consequência, 

ameaça as conquistas da medicina moderna. Infecções comuns e até então tratáveis 

estão levando ao óbito e a era pós antibiótica é possibilidade real já para o século 21. 

Diante desta problemática, busca-se conhecer os mecanismos e manejos relativos à 

equipe de enfermagem na prevenção da disseminação bacteriana assim como na 

identificação dos principais focos de contágio e multirresistência voltados às causas 

das instituições a que se aplicam para que os índices de mortalidade e comorbidades 

relativos a elas diminuam e o cuidado prestado tenha eficiência e grau de satisfação 

ao paciente e à sociedade (PAIM; LORENZINI, 2014). 

A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), enquanto processo 

organizacional é capaz de oferecer subsídios para o desenvolvimento de 

métodos/metodologias interdisciplinares e humanizadas de cuidado. As metodologias 

de cuidado, sejam quais forem as suas denominações, representam, atualmente, uma 

das mais importantes conquistas no campo assistencial da enfermagem. Assim, para 

padronizar os procedimentos da UTI e estabelecer os cuidados de enfermagem 

mínimos aos pacientes internados, elaboraram-se protocolos para os procedimentos 

mais realizados na unidade (MACHADO; BORGES, 2015). 
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4. PAPEL DO ENFERMEIRO NA PREVENÇÃO DA DISSEMINAÇÃO 

BACTERIANA EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA 

 

A equipe de enfermagem é o grupo profissional que, relacionado à equipe 

multiprofissional em saúde, maior tempo fica em contato com o paciente internado em 

hospitais e, principalmente, em unidades de terapia intensiva. A natureza da sua 

profissão, que inclui a prestação de cuidados físicos e a execução de procedimentos 

diagnósticos e terapêuticos, a torna um elemento fundamental nas ações de 

prevenção, detecção e controle das infecções hospitalares e na prevenção da 

disseminação e multirresistência destes microrganismos. É atribuição do enfermeiro, 

a vigilância sobre as infecções hospitalares assim como a promoção de técnicas, 

mecanismos de proteção e do cuidado humanizado ao paciente internado em 

condições intensivas (CARDOSO et al., 2017). 

Além da atenção prestada à segurança do paciente, o enfermeiro é preciso ter 

em mente a necessidade de manutenção da seguridade do profissional, que tanto 

poderá ser um agente disseminador de patógenos como até mesmo adquiri-los por 

uma série de erros na aplicação de suas técnicas. Essa manutenção se faz através 

de medidas de segurança do paciente, através do manejo e prevenção de focos de 

infeções e disseminações bacterianas, com a prática segura e seguimento de 

protocolos e padrões de qualidade e através do cuidado humanizado e individualizado 

ao paciente e suas necessidades, tanto intrínsecas quanto relacionadas à sua 

condição crítica, promovendo assim uma forma de prevenção e cuidado eficientes e 

duradoura (PAIM; LORENZINI, 2014). 

A partir deste entendimento, a capacitação do profissional enfermeiro permeia 

os estudos para compreensão das infecções hospitalares dos seus diferentes tipos, 

assim como corrobora na qualificação para a prática clínica de rotina e protocolar das 

instituições, promovendo a segurança do paciente, a prevenção do surgimento de 

cepas de bactérias resistentes que podem causar malefícios tanto para os pacientes 

quanto para a equipe e no tratamento das doenças já surgidas. É de pleno grau de 

entendimento a necessidade de o profissional de enfermagem estar a par destas 

qualificações a fim de promover um trabalho eficiente e de qualidade (CARDOSO et 

al., 2017). 
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4.1 TÉCNICAS E MECANISMOS DE PROTEÇÃO AO PACIENTE HOSPITALIZADO 

 

No ambiente hospitalar, os antimicrobianos, além de afetarem o paciente que 

os utilizam, atingem também a microbiota ambiental do hospital. O uso abusivo 

contribui para o aumento da morbidade, mortalidade, prolongamento do tempo de 

internação e elevação dos custos do tratamento. Nas UTI, o consumo excessivo de 

antibióticos favorece o desenvolvimento de muitos patógenos multirresistentes, a 

seleção de mutantes resistentes ou o desenvolvimento de patógenos resistentes 

colonizando a flora. Assim, algumas das técnicas adotadas de proteção ao paciente 

hospitalizado que visam prevenir a disseminação bacteriana concernem a 

implementação de cultura diagnóstica e teste de sensibilidade aos patógenos mais 

conhecidos como causadores de multirresistência e infeções hospitalares (PAIM; 

LORENZINI, 2014). 

Entende-se que, primeiramente, algumas infecções hospitalares são 

preveníveis, ou seja, podem quebrar sua cadeia de transmissão dos microrganismos 

e seu manejo pode impedir a disseminação de bactérias pelo ambiente hospitalar e, 

consequentemente, gerar menos problemas apenas com a adoção de medidas 

simples de higiene e cuidado. Esta interrupção pode ser realizada por meio de 

medidas comprovadamente eficazes como a lavagem das mãos, a limpeza dos artigos 

e superfícies, fazer uso dos equipamentos de proteção individual e observar as 

medidas de assepsia (CARDOSO et al., 2017). Alguns estudos qualitativos e revisões 

da literatura denotam maior necessidade de acompanhamento e cuidado com 

pacientes de grupos de risco, como idosos, crianças e neonatos e imunossuprimidos, 

além de pacientes que já apresentam doenças crônicas prévias, tanto por denotarem 

cuidados específicos quanto por possuírem características agravantes à implantação 

de uma possível infeção relacionada a assistência, sendo mais suscetíveis a elas 

(CARDOSO et al., 2017). 

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) é indispensável na 

prevenção da resistência bacteriana, pois são desenvolvidas ações com função de 

minimizar as infecções no ambiente hospitalar e consequentemente as resistências 

bacterianas. O enfermeiro, como integrante de suma importância a ela visa contribuir 

na identificação dos focos e na promoção dos principais mecanismos de cuidado e 

proteção ao paciente hospitalizado, sobretudo os de unidades de terapia intensiva e 

de grupos especiais. Ele tem a capacidade de desenvolver medidas, com o objetivo 
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principal de prevenir a propagação do patógeno resistente, evitando desta forma o 

uso inadequado dos antimicrobianos, altas taxas de infecções hospitalares, 

mortalidades e aumento no tempo de internação, situações essas que podem vir a 

agravar a situação financeira dos hospitais e a todo sistema de saúde pública do país 

(FRANCO et al., 2015). 

Segundo os estudos de Oliveira e Siqueira (2016), sobre a higiene oral do 

paciente crítico e o papel do enfermeiro na prevenção de infecções relacionadas a 

ventilação mecânica, a equipe intensivista, principalmente a enfermagem, deve 

proporcionar a cavidade oral uma atenção especial em relação a sua higienização. 

Fundamenta-se esta preocupação pelo acúmulo de secreções constantes na 

orofaringe e pelo fato de alguns pacientes críticos não serem capazes de expectorar. 

Diante dos riscos bacterianos oriundos da boca como a placa bacteriana, que produz 

substâncias irritantes destruindo dentes e tecidos de suporte, recomenda-se a total 

limpeza nos tecidos da cavidade oral, incluindo: dentes, gengivas e língua; removendo 

restos alimentares e placa bacteriana. A Higiene oral em UTI’s é tida como um 

procedimento simples e indispensável da enfermagem e deve ser entendida como 

processo integral da higienização corporal (OLIVEIRA; SIQUEIRA, 2016). 

O conceito controle da IH refere-se à eliminação de fontes e a não 

disseminação das infecções no âmbito hospitalar. Para se combater a IH é necessária, 

primeiramente, a capacitação da equipe de saúde, através da educação permanente, 

assim como da instituição, utilizando medidas preventivas por meio da implementação 

e seguimento de programas da CCIH e SCIH, como assepsia e antissepsia corretas, 

com ênfase primordial à lavagem das mãos, que, embora seja uma técnica tão 

simples, não é utilizada com frequência por muitos dos profissionais de saúde, sendo 

o principal vetor para a disseminação da infecção (ROCHA; LAGES, 2016). 

A partir do conhecimento das técnicas e manejo da prevenção, deve-se pôr em 

pratica o cuidado no atendimento humanizado ao paciente crítico a fim de prevenir o 

aparecimento e disseminação das infecções bacterianas de origem assistencial. Esse 

cuidado deve ser incentivado pela equipe enfermeira, enquanto líder de equipe no a 

fim de conscientizar profissionais, pacientes e familiares na busca de tratamento e 

cura de qualidade, longo prazo e melhoria na qualidade de vida, tanto no período de 

internação quanto a longo prazo, validando o cuidado e o promovendo à sociedade 

como um todo (ROCHA; LAGES, 2016). 
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4.2 ATENDIMENTO HUMANIZADO NA PREVENÇÃO DE DISSEMINAÇÃO 

BACTERIANA HOSPITALAR 

 

O cuidado humanizado dentro de ambientes hospitalares vem sendo discutido, 

especialmente, com a Política Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da 

Saúde, com a finalidade de colocar em prática os princípios do Sistema Único de 

Saúde (SUS) no cotidiano dos serviços de saúde, respeitando a privacidade e 

promovendo a ambiência acolhedora e confortável do paciente. Humanizar a 

assistência em saúde implica dar assistência a partir da dignidade ética da palavra, 

do respeito, do reconhecimento e da solidariedade, prestando um cuidado holístico. A 

humanização extrapola os limites do fazer em saúde, pois perspectiva mudanças na 

gestão e nos valores implícitos na estrutura social, física e funcional, dispostos junto 

ao sistema de saúde (FIGUEIREDO et al., 2018). 

Na busca da otimização da assistência, os estudos que abordam a 

humanização do cuidado evidenciam as relações estabelecidas entre gestores, 

profissionais, cliente e família, cuja equipe de profissionais, imbuída de compromisso 

e responsabilidade, desenvolve práticas de acolhimento, conforto, segurança, 

principalmente dentro de unidades de terapia intensiva, o que implica na qualidade do 

tratamento promovido aos pacientes e, consequentemente, na segurança do cuidado, 

prevenindo o aparecimento de infecções hospitalares e a disseminação e 

multirresistência bacteriana. Através do entendimento do profissional atuante nestes 

setores da importância de um cuidado holístico e completo, que visa não somente a 

percepção do binômio saúde doença, mas sim da alta complexidade do indivíduo ali 

presente, a presença de focos de contaminação e disseminação destes patógenos se 

reduz e conflui para uma melhor prática clínica, mais segura e eficaz (FERREIRA; DO 

AMARAL; LOPES, 2016). 

Ao enfermeiro, na grande maioria das vezes, como líder da equipe, cabe a 

função de levantar dados e traçar perfis epidemiológicos; implementar ações para 

prevenção e controle de agravos e complicações à saúde dos pacientes, familiares e 

comunidade; promover ações de educação continuada aos colaboradores da equipe 

multidisciplinar e aos usuários dos serviços; além de atuar na assistência direta aos 

pacientes, no plano operativo. Os profissionais diretamente envolvidos no manejo do 

tratamento necessitam inserir-se mais ativamente, com ações educativas e 

continuadas, de maneira a integrar a família e a comunidade na prevenção e 
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minimização de danos aos doentes e à população (BATISTA; RODRIGUES; 

MENEGÓCIO, 2015). 

Assim, pode-se incorrer que, para o paciente criticamente doente, o uso de 

tecnologia invasiva muitas das vezes é primordial e extremamente necessário no 

combate às suas moléstias, a fim de promover tratamento e cura, ou mesmo na 

manutenção da sua sobrevida. No entanto, para que o paciente se beneficie desses 

avanços tecnológicos, é essencialmente importante que os profissionais de saúde que 

assistem estejam muito bem capacitados e conscientes da relevância da prática 

adotada e do cuidado holístico como forma complexa e completa de atender e 

desenvolver a saúde no paciente e, consequentemente, na sociedade (PAIVA et al., 

2015). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em conclusão, o presente trabalho buscou dissertar sobre o grande desafio de 

como o profissional de enfermagem pode contribuir para a prevenção da 

disseminação bacteriana em ambientes hospitalares, principalmente em Unidades de 

Terapia Intensiva. Neste sentido, o estudo mostrou-se bem-sucedido, no tocante a 

apresentar um panorama geral do problema de pesquisa identificado, suas causas e 

consequências e métodos eficazes que podem contribuir pela melhora do quadro, hoje 

agravante da saúde pública do país, fazendo com que o profissional de enfermagem, 

dentro do contexto hospitalar, entenda cada vez mais sua importância. 

Como objetivo principal, a dissertação buscou conhecer importantes meios com 

que o enfermeiro pode contribuir para a prevenção da disseminação de bactérias, 

inserido em um ambiente hospitalar. Assim, analisou-se o grau de periculosidade de 

Unidades de Terapia Intensiva quanto à disseminação bacteriana e seus principais 

focos de contaminação a fim de promover o entendimento das causas e 

consequências desta disseminação bacteriana para pacientes internados em UTI’s e, 

por fim, entender o papel do enfermeiro na sua prevenção e sua função no 

atendimento humanizado e completo dos pacientes em Unidades de Terapia 

Intensiva. 

Com isto posto, pôde-se obter um panorama geral e completo sobre o cenário 

de disseminação bacteriana já existente no sistema de saúde do país e seus principais 

focos e consequências, como o uso incorreto de EPI’s e má higienização pessoal da 

equipe multiprofissional. O trabalho também buscou fomentar a pesquisa cientifica na 

área, a fim de que novos estudantes e profissionais, cada vez mais, estejam a par 

deste grande desafio e possa desenvolver, cada dia mais, novos e eficientes métodos 

de prevenção dessa disseminação, melhorando a qualidade do atendimento e da 

saúde dispensada aos pacientes em regime de terapia intensiva no país.  
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