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RESUMO 
 

O presente trabalho buscou descrever o papel do enfermeiro na prevenção e no 
controle das infecções relacionada à assistência à saúde nas Comissões de Controle 
de Infecção Hospitalar. E demonstrar a importância da CCIH para todos ambientes 
hospitalar como forma de prevenir a disseminação de microrganismos e contaminação 
cruzada de pacientes.  Discutir sobre os cuidados da equipe multidisciplinar mantendo 
o foco no enfermeiro e atitudes que contribuem para o controle da infecção no 
ambiente hospitalar.  Identificar os riscos de infecção hospitalar, inspeção da 
aplicação de técnicas assépticas, a evolução tecnológica e os princípios básicos, 
medidas de isolamento, as ações de prevenção e controle. As IH causadas por 
microrganismos resistentes diminuí as possibilidades terapêuticas, e faz com que 
aumente o número de óbitos dos pacientes. Há um aumento nos custos de tratamento 
deste cliente pelo fato da maior demanda de material, medicamento e profissionais. 
Os fatores relacionados a mesma, na maioria dos casos é evitável, o profissional de 
enfermagem deve estar ciente das causas e prevenções o que justifica o estudo sobre 
o tema. 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Infecção hospitalar 1; Contaminação Cruzada 2; Papel da 
Enfermagem na CCIH 3; Controle de infecção hospitalar 4; Prática do profissional 
enfermeiro 5. 
 
  



 

 

 

 

KRAUSPENHAR, Lizandra Welter. ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO CONTROLE 
DA INFECÇÃO HOSPITALAR E CONTAMINAÇÃO CRUZADA DE PACIENTES. 
2017. 78 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Enfermagem) – 
Centro Universitário Anhanguera de Campo Grande – Unidade II, Campo Grande, 
2017. 
 

 

 
ABSTRACT 

 
This paper aimed to describe the role of nurses in the prevention and control of 
infections related to medical care. Hospital Infection Control Commissions. And 
demonstrating the importance of CCIH for all hospital environments as a way to 
prevent the spread of mycoorganisms and cross-contamination of patients. Discuss 
the medical care of the multidisciplinary team maintaining the focus on the nurse and 
attitudes that contribute to the control of infection in the hospital environment. Identify 
the risks of hospital infection, inspection of the application of aseptic techniques, a 
technological and basic evolution, isolation measures, such as prevention and control 
actions. As IH caused by resistant mycrobacteria it diminishes as therapeutic 
possibilities, and increases the number of deaths of the patients. There is an increase 
in the costs of treatment of the customer due to the fact of the greater demand of 
material, medicine and professionals. The factors related to the same, in most cases, 
avoidable, the nursing professional in case of being aware of the causes and 
prevention what justifies the study on the topic. 
 
 
 
Key-words: Hospital infection 1; Cross Contamination 2; Role of Nursing at CCIH 3; 
Hospital infection control 4; Practice of the nurse practitioner 5. 
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INTRODUÇÃO 

 

As infecções hospitalares tiveram início na assistência em saúde com a criação 

locais para o tratamento de indivíduos, de tal modo com a implementação de 

procedimentos terapêuticos e diagnósticos progressivamente mais invasores 

surgiram, microrganismos oportunistas que atingem pacientes susceptíveis, ou seja, 

aqueles indivíduos mais fragilizados. Sendo um desafio a ser enfrentado no âmbito 

hospitalar, por isso, os profissionais da saúde devem estar atentos aos cuidados 

necessários a serem tomados neste meio para prevenção e diminuição do número de 

casos. 

Esse trabalho justifica-se pelo número de casos de Infecções Hospitalares (IH) 

crescerem consideravelmente nos hospitais e nos estabelecimentos de promoção à 

saúde a cada ano, no Brasil e no mundo evidenciando um agravo a saúde da 

população. Esse aumento é fruto da evolução tecnológica dos processos diagnósticos 

e terapêuticos invasivos, bem como por erro no processo de instrumentais, e impróprio 

uso das medidas de precaução. Diante do exposto, é de grande valor o conhecimento 

dos profissionais da saúde acerca da importância de uma CCIH nas instituições 

hospitalares.   

A infecção hospitalar é uma patologia causada na maioria das vezes por 

múltiplos microrganismos ou seja, bactérias, fungos e vírus. E seu progresso se dá 

devido a vários fatores relacionados entre si. Para diagnosticar a mesma, se faz 

necessário a utilização de metodologias que permitam achar a causas destas, neste 

meio. Sendo assim a equipe de enfermagem tem um importante papel junto às 

medidas de controle de infecção, e é fundamental dentro dos serviços de saúde, 

sendo o profissional de saúde que mais tem contato com o paciente. Por isso é 

pertinente responder através de análise de pesquisa a seguinte pergunta: Qual é o 

papel da enfermagem no controle da infecção cruzada no âmbito hospitalar e qual a 

relevância deste profissional para prevenção de agravos a saúde de pacientes 

internados?  

O objetivo principal é descrever o papel do enfermeiro na prevenção e no 

controle das infecções relacionada à assistência à saúde nas Comissões de Controle 

de Infecção Hospitalar. Tendo como objetivos específicos: demonstrar a importância 

das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar para todos os profissionais da área 

de saúde de forma a prevenir a disseminação de microrganismos e contaminação 
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cruzada de pacientes.  Discutir sobre os cuidados do enfermeiro que contribuem para 

o controle da infecção no ambiente hospitalar.  Identificar os riscos de infecção 

hospitalar, inspeção da aplicação de técnicas assépticas, a evolução tecnológica e os 

princípios básicos, medidas de isolamento, as ações de prevenção e controle. 

Sendo realizado através da Pesquisa bibliográfica com proposta metodológica 

qualitativa, tendo como finalidade levantar dados fidedignos e atualizados através da 

revisão do material levantado, buscando favorecer a familiarização e reflexão sobre a 

atuação do profissional de enfermagem nas infecções hospitalares (IH).  

Trata-se de um estudo de revisão de literatura, com base em artigos 

encontrados no Scientific Electronic Library Online - Scielo, em textos publicados nos 

Manuais do Ministério Público de Saúde, Leis e Diretrizes do Profissional de 

Enfermagem e em bibliografia pertinente, utilizando os achados em infecção 

hospitalar, assistência hospitalar, CCIH e papel da enfermagem em IH. Do material 

levantado foi selecionado aqueles que são mais atuais em suas respectivas datas de 

publicação. Para análise e síntese destes foi realizada uma leitura exploratória para 

reconhecer do que se tratava o texto, foi selecionando o material em busca de 

informações relacionado aos objetivos e o tema proposto. Após a leitura geral dos 

textos, ouve uma leitura analítica para a construção de divisões de subtemas, em 

seguida, ouve uma leitura interpretativa, definindo assim os achados. Como resultado 

foi possível relacionar os achados em hospitais e as infecções hospitalares e o papel 

da enfermagem no controle da IH e meios para se evitar os mesmos.  

O referencial teórico será feito a partir da escolha de algumas literaturas, e 

artigos científicos disponíveis sobre o determinado tema. Desta forma, espera-se com 

isso que o trabalho seja de grande relevância social, para os profissionais de saúde e 

pacientes, já que, através da intervenção, sistematização e da educação em saúde é 

possível capacitar e sensibilizar os profissionais, acerca da importância do 

desenvolvimento de práticas de controle de infecção que culminem numa assistência 

segura e qualificada, que minimiza a permanência na internação, o aumento dos 

custos hospitalares, o sofrimento dos pacientes e de suas famílias, trazendo 

repercussões positivas para toda a sociedade.
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1. COMISSÕES DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR 

 

As IH causadas por microrganismos resistentes diminuí as possibilidades 

terapêuticas, e faz com que aumente o número de óbitos dos pacientes. Há um 

aumento nos custos de tratamento deste cliente pelo fato da maior demanda de 

material, medicamento e profissionais. Os fatores relacionados a mesma, na maioria 

dos casos é evitável, o profissional de enfermagem deve estar ciente das causas e 

prevenções. (ALVES; EVORA, 2002) 

A infecção hospitalar compõe uma das grandes dificuldades enfrentadas pelos 

profissionais de saúde e pacientes. Junto com os avanços tecnológicos relacionados 

aos procedimentos invasivos, diagnósticos e terapias, surgiu também os 

microrganismos multirresistentes aos antimicrobianos usados rotineiramente na 

prática hospitalar tornaram as infecções hospitalares causando um problema de 

saúde pública. Os maiores números de infecção hospitalar são observados em 

pacientes nas extremidades da idade ou seja crianças e idosos, bem como também 

em pacientes imunodeprimidos como nos serviços de oncologia, cirurgia e terapia 

intensiva e os principais fatores estão descritos no quadro 1. Nos últimos anos os 

microrganismos gram-positivos, em especial o Staphylococcus aureus, surgiram como 

enormes causadores de infecção da corrente sanguínea. (AZAMBUJA; PIRES; VAZ, 

2014) 

 

Quadro 1 - Fontes e Causas de Infecção Hospitalar 

NO HOSPITAL, AS PRINCIPAIS FONTES DE INFECÇÃO ESTÃO LIGADAS AO: 

Ambiente Hospitalar onde se encontram os 

patógenos  

 Pessoal A equipe que atende esse paciente 

geralmente os profissionais da 

enfermagem são os que mais 

manipulam o cliente  

 Equipamento Arsenal utilizado para atender esse 

paciente  

 Material Dispositivos utilizados na assistência do 
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cliente 

 Veículos Meios que levam os patógenos para o 

indivíduo 

 Desempenho deficiente das técnicas de 

trabalho 

Negligência do profissional ao realizar os 

procedimentos   

 Uso indiscriminado de antibióticos. Os antibióticos desenvolvem a 

resistência dos microrganismos 

Fonte: Adaptado de AZAMBUJA; PIRES; VAZ (2014) 

 

Levando em conta as fontes e causas das infecções hospitalares nota-se a 

importância do conhecimento destes agentes, bem como os meios para saná-los 

diminuindo assim o número das infecções bem como a reinfecção através da leva de 

patógenos para os clientes susceptíveis aos mesmos. (COUTO; PEDROSA; 

FRANCA; 2009) 

As infecções acometem pessoas de todas as idades, principalmente se 

estiverem acima de 50 anos causando elevado número de morbidade e mortalidade. 

A Portaria n. 2616/98 do Ministério da Saúde, diz que infecção hospitalar (IH) é aquela 

obtida posteriormente a admissão do paciente se aparecendo durante a internamento 

ou posteriormente a alta hospitalar, quando relacionada com a internação ou 

procedimentos hospitalares e ambulatoriais ou as aparecidas antes de 72 horas da 

internação, e ligadas a procedimentos diagnósticos terapêuticos, administrados 

durante este tempo. Os fatores de risco que levam a aquisição da infecção hospitalar, 

observando de um modo geral, se relacionam ao paciente, aos procedimentos 

invasivos e ao ambiente hospitalar. No entanto, a possibilidade de o mesmo adquirir 

uma infecção cresce, na medida em que não se utiliza os equipamentos técnicos 

necessários a sua terapêutica, pois há a possibilidade de transpassar as suas defesas 

imunológicas. (AZAMBUJA; PIRES; VAZ, 2014) 

Por esses motivos, é de grande importância estar ciente sobre o papel de uma 

CCIH nos estabelecimentos hospitalares, os profissionais que fazem parte das 

equipes multidisciplinares devem estar cientes das responsabilidades desta, já que 

estão unidos de forma direta e indireta com os cuidados dispensados ao paciente, 
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observando a qualidade do material seleto indo até o mais difícil plano de cuidado 

esquematizado para este. (ALVES; EVORA, 2002) 

Observa-se que a infecção hospitalar apresenta um caráter, previnível na 

grande maioria das vezes, podendo ser evitada com ações simples. Também abrange 

a ética e responsabilidade por parte do profissional, propondo assim a manutenção e 

recuperação desta pessoa em tratamento. Então o papel do enfermeiro é de grande 

importância na prevenção e controle pois deve dispensar os cuidados necessários 

para os que se encontram com grande potencial risco ou aqueles que já se 

contaminaram, estabelecendo assim as estratégias necessárias para o cuidado de 

enfermagem. (ALVES; EVORA, 2002) 

 

Tabela 1 - Constituição de uma CCIH 

 MEDIDAS PRIORITÁRIAS PARA A CRIAÇÃO 

Estrutura física Depende do tamanho e condições de cada hospital, e do número 

e gravidade da ocorrência de infecções. Acredita-se que a CCIH 

deva dispor no mínimo de uma sala para chefia e reuniões, 

secretaria e arquivo, laboratório para bacteriologia 

epidemiológica. 

Estrutura 

funcional 

Posição da CCIH no organograma 

 Deve estar diretamente subordinada a Administração superior, o 

que favorecerá a comunicação e resolução imediata dos 

problemas referentes às infecções.  

 Número e qualificação do pessoal 

Em hospitais de médio e grande porte, fazem parte da comissão, 

vários profissionais da área da saúde. Administrador do hospital; 

Enfermeiro; Médico clínico e/ou cirurgião; Becteriologista; 

Sanitarista ou Epidemiologista; Secretária. 

 Setores e competência da CCIH 

- Setor normativo: compete estudar e aprovar os recursos usados 

ou a serem usados para o controle e profilaxia de infecções.  

- Setor informativo e de estatística: compete notificar todos os 



18 

 

 

 

casos de infecção ou· sugestivos a infecção e as transgressões 

das normas e rotinas da CCIH, ao setor executivo e fiscalizador.  

- Setor executivo e fiscalizador: executar, fazer executar e 

fiscalizar as normas estabelecidas e aprovadas pelo setor 

normativo.  

- Setor laboratorial: ao qual compete executar testes 

laboratoriais, quer esclarecedores de diagnóstico ou de controle 

geral. 

 

Fonte: HORR et. al (1978) e PORTER, TEISBERG (2007) 

 

Como evidenciado na tabela 1 várias são as medidas a serem tomadas para a 

criação de uma CCIH, mas, que a sua finalidade neste meio é imprescindível e para 

a sua implementação há passos a serem seguidos para seu bom funcionamento, 

falando da estrutura física e funcional onde essa comissão poderá desempenhar o 

seu papel de controle das infecções locais. (PORTER; TEISBERG, 2007) 

 

Quadro 2 - Setores e Competência da CCIH 

AS ATIVIDADES DE RELEVÂNCIA DA C.C.I.H. PODEM SER AGRUPADAS EM: 

Controle 

do 

ambiente  

 Elaboração, controle e atualização de normas e rotinas referentes à 

limpeza e desinfecção dos ambientes, estabelecendo a frequência, 

tipo de desinfetante, dando ênfase especial às áreas críticas: centros 

cirúrgicos, obstétrico, berçário, sala de recuperação pós anestésicos, 

unidade de terapia intensiva, pediatria, isolamento, serviço de Nutrição 

e Dietética.  

 Programas de treinamento e atualização sobre limpeza e desinfecção 

de ambiente.  

 Controle das desinfecções concorrentes.  

 Controle das desinfecções terminais. 

Controle 

do pessoal  

 Em relação ao paciente:  

- Controle permanente de qualquer caso suspeito ou confirmado 
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através da investigação epidemiológica.  

- Educação para a Saúde dos pacientes internados e de ambulatório; 

supervisão e controle do comportamento esperado.  

- Isolamento de todos os pacientes com suspeita ou infecção 

instalada.  

- Supervisão e controle da realização dos exames indicados na 

admissão estabelecidos pela Comissão: cultura de secreção de rino e 

orofaringe, de lesões cutâneas, e exame de fazes.  

- Supervisão do preparo do campo operatório em pacientes cirúrgicos. 

 Em relação aos visitantes:  

- Programas de Educação para a Saúde. 

- Controle dos horários e número ele visitas por paciente. 

- Limitação de idade para visitantes. 

- Orientação sobre a transmissão de infecções e infecção cruzada.  

Em relação aos servidores:  

- Programas permanentes de profilaxia, controle de infecções 

hospitalares. 

- Programas de Educação para a Saúde.  

- Treinamento de todos os servidores na prática de técnicas assépticas 

desde o Servente de limpeza até o Administrador no sentido de 

proteger, prevenir e controlar as infecções.  

- Controle dos exames periódicos estabelecidos pela condução no ato 

da admissão dos servidores.  

- Controle periódico da saúde dos servidores e pesquisa bacteriológica 

de material de naso-faringe, pele, fezes, mãos, de acordo com a 

necessidade sentida.  

- Elaboração, supervisão e atualização de rotinas referentes às 

técnicas de assepsia: degermação, desinfecção, sanificação, 

desinfestação, higiene, limpeza, esterilização, escovação das mãos, 

uso de aventais. Máscaras, pró-pés, manipulação de medicamentos, 

eliminação do material de curativos, de dejetos, secreções do paciente 

e do lixo em geral.  
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- Transporte, separação e lavagem da roupa, cobertores e colchões. 

sujos e/ou contaminados ; (objetos utilizados nos cuidados higiênicos 

dos pacientes; limpeza e desinfecção de pratos, copos e talheres, de 

uso comum dos pacientes; limpeza, desinfecção e esterilização de 

todo o equipamento e material hospitalar, como por exemplo: 

máscaras, nebulizadores, cânulas de traqueotomia, bolsas de água 

quente e gelo, aspiradores, frascos de drenagem, respiradores 

artificiais, seringas, agulhas, material cirúrgico, aparelhos de 

anestesia, cateteres e sondas; empacotamento de material e 

instrumental a ser esterilizado; controle periódico do funcionamento 

dos aparelhos de esterilização e câmaras frigoríficas; lavagem e 

preparo de alimentos crus, frutas e demais gêneros alimentícios; 

destino das sobras de alimentos.) 

Controle 

de 

produtos 

químicos  

 A Seleção dos produtos químicos  

 Germicidas, desinfetantes, antissépticos, agentes de limpeza;  

 O controle da sua aquisição e emprego;  

 O teste bacteriológico periódico;  

 A elaboração de normas e rotinas quanto ao uso dos mesmos 

Elaboração 

de normas 

e rotinas  

 Normas:  

- Normas da organização da CCIH  

- Normas referentes ao Pessoal. 

- Normas referentes ao orçamento.  

- Normas referentes ao relacionamento interno e externo de comissão. 

- Normas técnicas relacionadas às características e classificação das 

infecções. 

 Rotinas: 

A CCIH é responsável pela elaboração de rotinas administrativas, 

relacionadas ao material, equipamento, produtos químicos e 

procedimentos. 

Investigaçã

o 

 Levantamento e análise de um conjunto de indicadores: 

- Taxa de incidência e de prevalência de infecções hospitalares;  
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epidemioló

gica  

- Taxa de infecção em cirurgias não contaminadas;  

- Taxa de infecção em cirurgias potencialmente contaminadas; taxa de 

letalidade por infecções hospitalares;  

- Taxa de infecção por microrganismo específico;  

- Coeficientes de sensibilidade aos antimicrobianos;  

- índice de consumo de antimicrobianos; 

 Notificação compulsória pelos médicos, dos casos de infecção 

mediante preenchimento de Ficha de Notificação de Infecções, 

constante de todos os prontuários;  

 Identificação, pelos enfermeiros, dos prontuários de pacientes em uso 

de antimicrobianos, com ou sem infecção;  

 Encaminhamento, após alta, dos prontuários dos pacientes com 

infecção, à C.C.I.H. para estudo;  

 Pesquisas periódicas de prevalência de infecção;  

 Levantamentos bacteriológicos da frequência e dos coeficientes de 

sensibilidade de microrganismos isolados em pacientes, visitantes e 

funcionários;  

 Levantamento e controle do consumo de antimicrobianos. 

Reuniões 

periódicas. 

 Periodicamente a C.C.I.H. deve reunir-se para analisar e avaliar 

programas, número, natureza e quantidade desinfecções e programar 

novas ações.  

 Para que os objetivos sejam atingidos, é indispensável a participação 

nestas reuniões de representantes médicos, enfermeiros, chefes de 

serviço, principalmente quando novas medidas deverão ser 

implantadas. 

Fonte: Adaptado de HORR et.al (1978) e FERNANDES; FERNANDEZ; RIBEIRO FILHO (2001) cap. 7 

 

É de grande importância o estudo e conhecimento dos setores e competências 

da CCIH, não só pelos profissionais atuantes nesta área, mas sim, todos  os 

profissionais da saúde envolvidos no cuidado com os pacientes susceptíveis, para que 

assim haja um controle das duas partes quanto aos procedimentos necessários, bem 

como uma cobrança para o controle das mesmas, bem como tomadas de decisões 
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para se evitar o aparecimento destas, traçar metas e objetivos a serem atingidos para 

o enfrentamento dos agentes patógenos e deficiência no engajamento da equipe 

quanto a cumprimento das normas e rotinas impostas pela CCIH assim como 

demostra o quadro 2. (FERNANDES; FERNANDEZ; RIBEIRO FILHO; 2001) 

 

1.1  BREVE HISTÓRIA  

 

Uma das primeiras medidas de controle das infecções foi à criação de 

Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sob a recomendação da 

American Hospital Association, em 1958, com objetivo de fornecer aos hospitais 

americanos de um sistema que proporcionassem um levantamento das origens das 

infecções nestes contraídos e criar os instrumentos necessários contra as possíveis 

ações judiciais movidas pelos clientes lesados. Já no Brasil, o controle de infecções 

hospitalares nasceu na década de 60 por meio de revistas que abordavam os 

primeiros relatos sobre o assunto. (TURRINI, 2002) 

A primeira iniciativa para criação de uma CCIH tem data de 1963, no Hospital 

Ernesto Dornelles, em Porto Alegre- RS.  A criação de comissões multidisciplinares, 

ligadas a hospitais universitários, apareceu a partir da década de 70. Nos outros anos 

ocorreu a publicação do Manual de Controle de Infecção Hospitalar, pelo Ministério 

da Saúde, e com a divulgação de portarias, tornando obrigatória a criação de CCIH 

em todos os hospitais brasileiros. Essas portarias, mostram o arranjo das CCIH, suas 

atividades, as jurisdições de seus membros, indicações para os mesmos e números 

epidemiológicos para o controle das infecções. (TURRINI, 2002) 

 

A Lei Federal 6.431 de 97 estabeleceu a obrigatoriedade da 
existência da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e de um 
Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH), definido como um 
conjunto de ações desenvolvidas de forma sistemática, tendo como objetivo 
a redução máxima possível dos casos e gravidade das infecções. Em 1998, 
o Ministério da Saúde editou a Portaria 2.616/98, com diretrizes e normas 
para a execução destas ações. Novas atribuições foram conferidas, 
destacando-se o uso racional de antimicrobianos, germicidas e materiais 
médico-hospitalares. Em conjunto com a Comissão de Farmácia e 
Terapêutica, foi criado uma política de utilização de antimicrobianos. Estas 
novas recomendações convergiram a tornar o profissional mais atuante nas 
ações de controle de infecção, acrescentando mais estrutura administrativa 
da instituição, atuando assim de forma mais incisiva nos processos 
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decisórios, auxiliando na administração a aperfeiçoando assim a qualidade 
da assistência prestada. (BATISTA; RODRIGUES, 2012) 

 

A Comissão de Controle da Infecção Hospitalar (CCIH) nasceu no ano de 1970 

com a finalidade de se avaliar os números de casos de pacientes com infecção 

hospitalar, com o intuito de controlar as mesmas, por meio de atos que tem por 

objetivo prevenir e reduzir a incidência desse tipo de infecção. É composta por 

profissionais da saúde que tem como principal função: Detectar esses casos, através 

da utilização de diagnóstico estabelecidos previamente; Ter conhecimento das 

principais infecções hospitalares notadas na ocupação de serviços de saúde e saber 

reconhecer as taxas admissíveis de casos de infecção hospitalar para esses 

determinados serviços; Ser responsável pela criação e utilização de normas 

padronizadas de métodos assépticos nos locais de trabalho; treinar a equipe de 

profissionais da saúde; Controlar e avaliar a necessidade da prescrição de 

antibióticos, para evitar o uso descontrolado do mesmo; Recomendar medidas de 

isolamentos nos casos necessários; Auxiliar a administrar o setor hospitalar para a 

obtenção adequada de materiais e equipamentos bem como o planejamento da área 

física destas unidades de saúde onde é atuante. (SOUSA, 2007) 

É importante destacar o papel de uma figura importante para a enfermagem 

quando o assunto é a história, infecções de pacientes e a importância da limpeza e 

desinfecção do ambiente hospitalar. Essa relação da enfermagem e o cuidado com o 

ambiente têm suas origens na Teoria Ambientalista de Florence Nightingale. Florence 

enfatizou o meio ambiente como um fator importante no processo saúde-doença, 

ainda hoje suas ideias são atuais e aplicáveis na prática de enfermagem. (FONTANA, 

2006) 

 

1.1.1  Papel das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar 

 

CCIH surgiu então com a pretensão de se conhecer os números de casos de 

infecção hospitalar, e tem como principal responsabilidade, a implantação de ações 

de biossegurança, que corresponde à adoção de normas e procedimentos seguros e 

adequados à manutenção da saúde dos pacientes, dos profissionais e dos visitantes. 

O uso de tais medidas implica em pensar que todos os profissionais podem ser 

http://www.infoescola.com/doencas/infeccao-hospitalar/
http://www.infoescola.com/doencas/infeccao-hospitalar/
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potencialmente infectados com patógenos. Como em acidentes com materiais 

pérfurocortantes sendo visto como uma urgência médica, indicado ao atendimento o 

mais cedo possível, alguns profissionais não se atentam com a devida seriedade para 

o assunto, por acharem que não irá lhes causar danos à saúde ou por já vivenciarem 

uma rotina onde os devidos cuidados não são observados, e essa mentalidade deve 

ser mudada através do conhecimento obtido e práticas aplicadas. A CCIH deve ser 

responsável por uma série de medidas, dês de o incentivo da correta higienização das 

mãos pelos profissionais de saúde, como também controle do uso de antimicrobianos, 

a fiscalização da limpeza e desinfecção de artigos e superfícies, entre outras ações. 

(FONTANA, 2006) 

A maior parte das IH são preveníeis, ou seja, podem ser evitadas. Assim sendo 

as equipes que atuam na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) bem 

como todos os profissionais de saúde devem-se manter alertas quanto a prevenção e 

observação da correta pratica das técnicas assépticas. O acontecimento destas 

infecções está associada a assistência oferecida pelas equipes aos clientes, se 

levando em conta que no mínimo um terço pode ser impedido, então a diminuição do 

número de casos de pacientes contaminados e infecções cruzadas concomitantes, 

está literalmente nas mãos dos profissionais. (AZAMBUJA et al., 2004). 

Os profissionais atuantes na CCIH carecem, essencialmente, de treinamento 

para operarem nessa área. Um dos preceitos do Ministério da Saúde, é a conservação 

de, no mínimo, um médico e uma enfermeira na CCIH de cada hospital. Outros 

profissionais da saúde também participam desta como: microbiologistas, 

epidemiologistas, farmacêuticos, representantes médicos da área cirúrgica, clínica e 

obstétrica. (ANVISA, 2010) 

A assistência à saúde vem, ao longo dos tempos, evoluindo com os avanços 

científicos e tecnológicos, e tem refletido em melhoria das ações de saúde para a 

população. Porém, se por um lado se observa o desenvolvimento científico-

tecnológico nas ações de saúde, por outro, tem-se observado que problemas antigos 

ainda persistem como é o caso das infecções hospitalares (OLIVEIRA; MARUYAMA, 

2008). 

 No Brasil, de acordo com as informações publicadas, o panorama dos 

acidentes ocupacionais envolvendo material biológico é parecido aos observados em 
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outras nações, quando comparamos aos casos de acidentes e de subnotificação 

(DESTRA, 2002). Estes números evidenciam a seriedade da criação de um “ambiente 

de trabalho seguro” e a atuação da CCIH foi apontada como decisiva na redução do 

número de acidentes com material biológico (BRASIL, 2002).  

É importante evidenciar, os resultados achados por Tavares (2004) que 

mostram que 80% dos profissionais já passaram por um certo tipo de incidente com 

material biológico durante o exercício da profissão e jamais receberam tratamento ou 

orientações, além de desconhecerem a notificação de seus acidentes. Binder e 

Cordeiro (2003) concretizaram um estudo cujo o tema aborda a subnotificação dos 

acidentes de trabalho no Estado de São Paulo os resultados dos mesmos 

evidenciaram que 51,4% dos acidentes foram notificados.  

 

Quadro 3 – Atribuição das Comissões   

1. AÇÕES DESEMPENHAS  2. FINALIDADE  

3. Desenvolver ações na busca ativa das 

infecções hospitalares; 

4. Para assim ter os dados das infecções e 

conhecer as suas causas e por 

consequência prevenção  

5. Avaliar e orientar as técnicas 

relacionadas com procedimentos 

invasivos; 

6. Para verificar se as mesmas estão sendo 

realizadas nas técnicas corretas onde 

diminuí as chances de uma IH 

7. Participar da equipe de padronização de 

medicamentos; 

8. Para diminuir a porcentagem de 

microrganismos multirresistentes   

9. Prevenir e controlar as infecções 

hospitalares; 

É uma das principais atribuições pois, 

tendo esse controle há menos casos e os 

achados são isolados, há busca ativa 

das causas e tenta-se reverter o quadro 

infeccioso 

Controlar a limpeza da caixa de água; Para evitar contaminação através da 

rede de água 

Controlar o uso de antibiótico; 10. É de grande importância a monitorização 

do uso de antibióticos quanto 
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necessidade e continuidade do 

tratamento para que essas bactérias não 

se tornem multirresistentes a esses 

fármacos 

Implantar e manter o sistema de 

vigilância epidemiológica da infecções 

hospitalares; 

Onde essa vigilância irá avaliar o número 

de casos, fator de contágio e meios de 

sana-los 

Elaborar treinamentos periódicos das 

rotinas da CCIH; 

Para que através desses treinamentos 

se crie hábitos diários de uso das rotinas 

da CCIH, além de desenvolver a 

percepção da sua importância    

Manter pasta atualizada das rotinas nas 

unidades; 

Para controle dos dados e avaliação dos 

mesmos 

Executar busca ativa aos pacientes com 

infecção; 

Para atualização dos números e causas 

das infecções no local  

Fazer análise microbiológico da água. Para que através desta análise se 

confirme se está boa para o uso e livre 

de agentes patógenos   

Fonte: Adaptado de FERNANDES; FERNANDEZ; RIBEIRO FILHO (2001) cap. 7 

 

Para se compreender a importância das comissões de controle da infecção 

hospitalar se faz necessário um estudo aprofundado a respeito das atribuições das 

mesmas no ambiente hospitalar assim como foi evidenciado no quadro 3, onde pode-

se notar a importância da atuação da equipe de saúde no controle da infecção 

hospitalar e contaminação cruzada de pacientes. (TAVARES; 2004) 

 

2. OS CUIDADOS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE CONTRIBUEM PARA 
O CONTROLE DA INFECÇÃO NO AMBIENTE HOSPITALAR.   

 

O cuidado com a infecção hospitalar necessita ser uma parte importante dos 

conhecimentos dos profissionais da saúde adquiridos na vida acadêmica. E carece de 

uma ação de educação continuada durante o passar dos anos, tornado os métodos 

mais atualizados e eficazes. (TIPPLE et al., 2003) 
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 Todo profissional deve ter o mínimo de conhecimento acerca do que é, e como 

ocorre a infecção dentro do âmbito hospitalar bem como os meios de prevenção. A 

higienização das mãos, é um dos meios de prevenção mais comentados, mas 

também, é o de menos adesão pelos profissionais da saúde. Muitos são os motivos 

relacionados como a falta de reponsabilidade, de vontade, conhecimento, carência de 

pias que estejam perto das camas, falta de tempo, dentre outros (NEVES, 2005). Há 

muitas recomendações vinda de órgão fiscalizadores a respeito do produto que deve 

ser utilizado, técnica, constância, da lavagem, tendo como base os índices 

hospitalares de cada local. Mesmo com o alto incentivo ainda pode-se dizer que há 

uma deficiência e carência de profissionais que tornem esse processo uma rotina 

diária logo após cada procedimento. (ANVISA, 2008).  

 

A equipe de enfermagem é o grupo mais numeroso e que maior 
tempo fica em contato com o doente internado em hospitais. A natureza do 
seu trabalho, 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 de infecção hospitalar. Embora 
a formação dos enfermeiros inclua conteúdos que circundam essa 
problemática, o mesmo não acontece com os demais profissionais de 
enfermagem, pois, o técnico e o auxiliar de enfermagem estão sob a 
supervisão do enfermeiro, exercem suas atividades, então fica a cargo deste, 
a vigilância sobre as infecções hospitalares. (TURRINI, 2000, p. 3). 

 

Ou seja o enfermeiro lidera a equipe de enfermagem e a sua função é executar 

os cuidados de enfermagem de forma asséptica livre de contaminação, prevenindo 

assim possíveis agravos advindos desta. Em seu encargo também estão os técnicos 

e auxiliares de enfermagem que devem ser supervisionados quanto a técnica correta 

e execução segura de suas ações, bem como educação supervisionada para garantir 

que a equipe tenha consciência de seus atos. (CARDOSO; SILVA 2004) 

Os profissionais da saúde são os principais protagonistas no agravo e 

contaminações advindas da infecção hospitalar mas, também são os principais 

combatentes da mesma. Sendo as suas ações de grande importância no âmbito onde 

atuam, por isso a importância de ações seguras, com base nos conhecimentos 

adquiridos durante a formação e reciclagem, bem como a atualização constante a 

respeito do tema. Sendo necessário conhecer o local onde atua, seus pontos a 

melhorar e implementar ações de prevenção e precaução. (TAVARES, 2004) 
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A educação dos profissionais de saúde deve incluir desde a 
orientação na admissão até a educação continuada no serviço. Desde o 
início, deve-se frisar que prestando uma assistência adequada e seguindo as 
medidas de controle de infecção, contribuirá para diminuir o risco de adquirir 
e/ou disseminar infecções. É necessário ter-se presente que, se não houver 
motivação nesse processo, não ocorrerão mudanças concretas e 
permanentes. (TURRINI, 2000, p. 11). 

 

E assim, com o desempenho profissional sendo executado de forma correta e 

livre de patógenos o cliente se reabilitará de forma mais rápida, ou manterá o quadro 

e os gastos com o mesmo são menores. Sendo dessa forma a unidade da equipe e 

continuidade dos processos desempenhados no local de trabalho de forma consciente 

e livre de infecções geram bons frutos. (BRASIL, 2014) 

 

Tabela 2 - A Administração da C.C.I.H. 

ENTRE AS ATIVIDADES COMO MEMBRO DA COMISSÃO, DESTACAM-SE: 

Manter um serviço de vigilância sanitária para o pessoal; 

Oferecer condições para identificação dos agentes etiológicos pelos Serviços de 

Análises clinicas;  

Estimular os serviços médicos, de enfermagem, Nutrição e Dietética, Lavanderia, 

Limpeza e Auxiliares de Diagnóstico e Tratamento a tomarem parte na elaboração 

de normas e rotinas referentes à prevenção e controle das infecções;  

Estabelecer critérios exigentes para a indicação dos responsáveis pelos serviços de 

limpeza e lavanderia, para através da qualificação destes, reduzir a frequência das 

infecções:  

Permitir a compra de antissépticos e desinfetantes que atendam os critérios 

estabelecidos pela Comissão;  

Tomar compulsória, a notificação das infecções à C.C.I.H. pelos profissionais da 

equipe de saúde;  

Dar condições materiais e humanas para que a comissão possa desenvolver seus 

trabalhos; 

Assessorar nas construções e reformas do Hospital para facilitar a implantação das 

medidas de redução de infecções. 

Oferecer condições para identificação dos agentes etiológicos pelos Serviços de 
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Análises clinicas; 

Fonte: Adaptado de FERNANDES; FERNANDEZ; RIBEIRO FILHO (2001) cap. 7 

 

A administração da CCIH é um processo importante para que os trabalhos 

nesta área tenham continuidade, como demostrado na tabela 2 várias são as 

atividades do membro administrativo da comissão hospitalar a esse cabe analisar as 

diretrizes nacionais de controle da infecção hospitalar e aplica-las segundo a realidade 

do ambiente hospitalar em que vive, levando em conta os principais fatores causais 

destas infecções e infecções cruzadas, levantar os dados e números de pacientes 

infectados por patógenos, agravantes e fatores de risco, através da análise dos 

agentes, para que assim se crie planos e metas para controle do número de casos. 

Bem como realizar notificação dos casos e implementar medidas de controle. (BRASIL 

2014) 

 

2.1  O PAPEL DA ENFERMAGEM 

 

Para garantir a segurança do paciente precisa-se criar meios de prevenção de 

erros no cuidado oferecido ao mesmo e a eliminação de danos causados por tais, 

como por exemplo na administração de medicamentos sem o devido controle, 

principalmente os antibióticos. O erro no cuidado prestado pela equipe de 

enfermagem, vem da ação na maioria das vezes não intencional, causado por alguma 

falha ou problema durante a assistência ao paciente, que também pode ser cometido 

por qualquer membro da equipe em qualquer momento do cuidado. Identificar os 

fatores que propiciam os erros de medicamentos pela equipe e implementar uma 

educação permanente para diminuição desses erros se faz necessário. O enfermeiro 

está em constante processo educativo ao exercer sua função. Para que haja uma 

conscientização desse fato, este necessita desenvolver suas ações com reflexão 

crítica, curiosidade, criatividade e investigação. Inseridas nesse processo estão a 

educação permanente, a continuada e a em serviço. (TAVARES, 2007) 

A educação permanente leva a pessoa a ter o aprimoramento como uma meta 

a ser seguida por toda sua vida. Na enfermagem, a busca pela competência, pelo 

conhecimento e pela atualização é essencial para se garantir a sobrevivência 
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profissional quanto profissão como um todo. Atualmente, esse assunto vem sendo 

discutido em diversas publicações nacionais e internacionais, dada a grande 

importância que este contento representa para o sistema de saúde, pacientes, 

familiares, profissionais e para a sociedade toda. Mostra a importância de ações na 

segurança do paciente, que quando analisadas pela equipe de enfermagem podem 

reduzir a possibilidade de casos de erros durante a assistência, que causam grande 

impacto econômico, graves prejuízos ao paciente e à instituição. (SANTOS, 2011) 

É preciso que a equipe de enfermagem tenha uma técnica sempre em mente 

que é revisão crítica da literatura, que possibilita conhecer novas evidências no 

exercício clínico e logo a melhoria da qualidade da assistência fornecendo dados para 

a tomada de decisão da equipe de enfermagem evitando os erros e imperícias. É 

necessário buscar a participação de todos os envolvidos nestes assuntos educativos 

na enfermagem como os professores, estudantes, instituições, conjunto social, 

político, econômico entre outros, com o objetivo de relação de troca indispensável à 

prática profissional e assim se obter o desenvolvimento pessoal e profissional. 

(TIPPLE, 2003) 

A tomada de decisões deve ter como base a evidência encontrada para que 

isso ocorra é preciso conhecimento e competência do enfermeiro para entender os 

resultados das pesquisas, cultura gerencial e organizacional da instituição que 

favoreça a utilização de pesquisas, recursos humanos e financeiros compatíveis com 

o necessário, os achados da pesquisa a ser utilizada precisam estar de acordo com a 

preferência dos pacientes e de seus familiares. (AZAMBUJA et al., 2004). 

O controle de infecção nunca será algo fácil, devemos contribuir a partir do 

nosso conhecimento e prática profissional com o aprimoramento da qualidade de vida 

de nossos semelhantes. O conhecimento é o modo pelo qual os profissionais se 

inserem na sociedade e essa vai depender da consciência de seu papel, da noção 

das forças que interagem com suas abstrações e, principalmente, da sua vontade de 

intervir. (FERNANDES, 2000). 

A história de cada um é uma sequência de pequenas decisões que vão 

construindo o seu dia-a-dia. Conhecer a atuação do enfermeiro como referida pela 

Portaria MS nº 2616/1998 merece destaque. Assim, procurou-se identificar a 

contribuição da literatura a esse respeito. A participação do enfermeiro, oficialmente 
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no cenário do controle das infecções hospitalares foi baseada na 28 experiência 

inglesa que encabeçou esse profissional como controlador de infecção hospitalar. 

(AZAMBUJA et al., 2004). 

Ao observar a história da enfermagem percebe-se o enfermeiro inserido no 

controle de infecção desde Nightingale. O seu trabalho foi de grande valia e 

importância para a recuperação da saúde bem como na prevenção de contaminações 

e agravos. Foi com Florence Nightingale que se começou a desenvolver uma 

sistemática formal para a conquista de um conhecimento distinto, ações 

fundamentadas, conquistando para a enfermagem sua importância original, a de 

restabelecer a saúde por meio do uso da limpeza, ar puro, calor, dieta e repouso, ou 

seja, ações de controle sobre o meio. Fatores esses fundamentais na prevenção do 

controle das infecções hospitalares. (AZAMBUJA et al., 2004). 

Dentre as atividades realizadas por enfermeiros, caracterizando-os como 

controladores de infecção, integrantes ativos no Serviço de Controle de Infecção 

Hospitalar, destacam-se as seguintes: diagnosticar e notificar os casos de infecção 

hospitalar; identificar os riscos de infecção hospitalar; inspecionar a correta aplicação 

de técnicas assépticas; avaliar e orientar a implantação de medidas de isolamento e 

introduzir medidas de prevenção da disseminação de microrganismos; ser um elo 

entre todos os setores do hospital como disseminador das ações de prevenção e 

controle de infecções; executar ações de vigilância sanitária nos setores do hospital a 

fim de identificar problemas relacionados à IH e assim elaborar medidas preventivas 

ou corretivas; realizar a notificação de doenças compulsórias; colaborar com os 

serviços de saúde ocupacional; informar outras instituições sobre casos de IH 

transferidos; realizar ou participar de atividades de ensino teórico/prático sobre o 

controle de infecção para todos os profissionais da instituição entre outras (LACERDA, 

1987).  

Verifica-se uma semelhança nas funções citadas, com as orientações advindas 

da Portaria MS nº 2.616/1998, que revelam uma área de atuação abrangente, 

definidora da participação do enfermeiro no cenário do controle de infecção. Percebe-

se que as atividades citadas se fundem com a de outros profissionais componentes 

da equipe do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e/ou mesmo dos que prestam 
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assistência à saúde na instituição, como é o caso, por exemplo, do diagnóstico das 

infecções. (LACERDA, 1987).  

 

Tabela 3 - A chefia de Enfermagem na CCIH 

ATRIBUIÇÕES DA ENFERMAGEM 

Cooperação consciente na elaboração das normas, rotinas e técnicas adotadas pela 

Comissão;  

Orientação e supervisão do pessoal na execução das normas e rotinas elaboradas 

pela comissão;  

Elaboração das normas e rotinas referentes às técnicas de Enfermagem;  

Realização de trabalhos de investigação para certificar-se da observância das 

normas e rotinas; 

Programação e realização, de cursos de atualização no que geram à prevenção e 

o controle de infecções;  

Assessoria nas construções e reformas do Hospital para possibilitar a implantação 

das medidas de prevenção e controle das infecções; 

Ampliação dos conhecimentos sobre antissépticos e desinfetantes;  

Conscientização dos pacientes, visitantes e servidores sobre os perigos das 

infecções hospitalares e a importância de sua participação na prevenção das 

mesmas. 

Fonte: Adaptado de FERNANDES; FERNANDEZ; RIBEIRO FILHO (2001) cap. 8 

 

2.1.1 Cuidados de Enfermagem na Prevenção de Infecção 

 

A presença de infecção em pacientes nos hospitais principalmente aqueles de 

cuidados críticos aparece como um desafio de intervenção para a equipe de 

enfermagem, e os cuidados devem visar à prevenção, considerando o agravante das 

cepas bacterianas multirresistentes presentes nesses ambientes, as quais dificultam 

a terapêutica e geram maior tempo de permanência do paciente nessas unidades. 

(FERNANDES, 2000) 

Analisando a seriedade do assunto e a necessidade da redução do número de 

infecções nos hospitais para que assim diminua o risco de óbitos e complicações ao 
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cliente, bem como o custo do tratamento e da média de permanência nos hospitais 

gerando uso dos materiais e ocupação do espaço físico, assim como demonstrado na 

tabela 3. (KUNZLE 2006) 

 

Tabela 4 - Atribuições da Enfermagem nos Cuidados e Prevenções da Infecção 

Hospitalar 

FUNÇÃO DA ENFERMAGEM 

Realizar, de forma constante e sistêmica, avaliações bacteriológicas da desinfecção 

e esterilização do material hospitalar assessorados por técnicos no assunto;  

Supervisionar o seu pessoal na desinfecção e esterilização de material e do 

ambiente, no tratamento e no processo de atenção de enfermagem ao paciente 

infectado;  

Observar as leis vigentes e atribuições do profissional de enfermagem frente aos 

cuidados administrativos e assistenciais, frente aos meios para se evitar e conter as 

IH; 

Observar a distribuição de pacientes conforme a patologia, estando atento a 

possíveis contaminações cruzadas;  

Possuir conhecimento técnico e teórico atualizado sobre todo o contexto das 

patologias contaminantes e infecções hospitalares para cobrar e aperfeiçoar o 

cuidado das equipes a fim de evitá-las e diminuir o número destas na unidade; 

Desenvolver aulas de ação continuada, e cursos para o seu pessoal dando 

destaque aos assuntos relacionados com a atenção de enfermagem a pacientes 

infectados e à prevenção de infecções;  

Se faz necessário na Comissão de Infecção uma enfermeira, em tempo integral, 

como coordenadora da execução de sua parte no programa de controle de 

infecções no hospital;  

Procurar ampliar seus conhecimentos sobre medidas de prevenção, materiais e 

técnicas novas a serem utilizadas, antissépticos e desinfetantes e ser responsável 

pela indicação dos mesmos para os diversos fins no hospital; 

Estar familiarizada com a equipe da CCIH atentando para as medidas propostas 

pelos mesmos; 

Atentar para a correta higienização das mãos por parte da equipe e pessoas que 
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entram em contato com pacientes infectados, uso correto de EPI´S e técnicas 

assépticas para evitar a contaminação cruzada bem como a dos funcionários.  

Fonte: Adaptado de KUNZLE (2006) 

 

As atribuições da enfermagem nos cuidados e prevenções da infecção 

hospitalar devem ser conhecidas pelos profissionais, e também postas em pratica 

para que assim o atendimento ao cliente seja ofertado da melhor forma, sedo esse 

livre de contaminação direta ou cruzada que poderá causar uma infecção hospital. 

Quando o profissional conhece os seus encargos e os cumpri está desempenhando 

um bom papel no local onde atua, gera as opiniões e serve de bom exemplo para os 

demais colegas, o mesmo também pode e deve cobrar as práticas e normas 

preconizadas dos demais colegas. (KUNZLE, 2006) 

 

3. RISCOS DE INFECÇÃO HOSPITALAR, INSPEÇÃO DA APLICAÇÃO DE 
TÉCNICAS ASSÉPTICAS, A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E OS PRINCÍPIOS 
BÁSICOS, MEDIDAS DE ISOLAMENTO, AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E 
CONTROLE  

 

As infecções hospitalares causam gastos vultosos aos sistemas de saúde de 

todo o mundo. Isso se deve pelo fato de que uma infecção hospitalar prolonga a 

estadia deste cliente no âmbito hospitalar, havendo também uma maior demanda de 

cuidados e medicações dispensadas ao mesmo. (BRASIL 2014) 

Uma das grandes causas de contaminação no hospital advém de 

procedimentos invasivos realizados nos pacientes internados que, por romperem 

tecidos estéreis do organismo, abrem uma porta para que microrganismos patógenos 

adentrem o corpo e causem a enfermidade.  Originando uma infecção hospitalar, por 

isso é imprescindível que haja os cuidados de assepsia e antissepsia exemplificados 

na literatura profissional, bem como no POP (procedimento operacional padrão) que 

são procedimentos tomados para assegurar uma técnica livre de contaminação 

oferecendo segurança ao paciente (TIPPLE et al., 2007).  

 O procedimento invasivo é aquele que rompe as barreiras naturais do 

organismo ou penetra em suas cavidades. As mãos dos profissionais de saúde 

compõem o principal meio de difusão de microrganismos durante o cuidado oferecido 

aos clientes, já que a epiderme é um depósito sujidade e seres patógenos, causadores 
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de doenças onde por meio de contato direto, ou seja, pele com pele, ou indireto que 

é o contato com objetos e superfícies contaminadas, legam a contaminação deste 

paciente bem como a infecção cruzada de outros pacientes susceptíveis devido ao 

seu quadro fragilizado de saúde.  (COUTO; PEDROSA; FRANCA; 2009) 

O avanço tecnológico em relação as pesquisas sobre as principais causas e 

agentes causadores das principais infecções hospitalares tem ajudado os 

profissionais a entenderem e a controlar as mesmas, sabendo lidar com o seu 

aparecimento e manifestações clinicas. Novos dispositivos e técnicas são criados para 

auxiliar o profissional tornado a técnica mais segura diminuindo a probabilidade de 

contágio, mas ao mesmo tempo que a os avanços e pesquisas crescem não deve-se 

deixar as técnicas já estabelecidas que de forma simples evitam o desenvolvimento e 

contaminação por esses seres. Por isso é importante que o profissional se mantenha 

atualizado em relação as mudanças e evoluções tecnológicas compreendendo a sua 

relevância, sendo um complemento do conhecimento já adquirido durante a vida 

docente e pratica, gerando assim uma análise crítica da eficácia destes processos na 

realidade na qual vive. (BRASIL, 2014) 

Os riscos de infecção hospitalar, podem ser sanados ou diminuídos através da 

inspeção da aplicação de técnicas assépticas no local de trabalho pelos órgãos 

regulamentadores e fiscalizadores por isso a importância da ANVISA, CCIH, gerência 

hospitalar entre outros. A evolução tecnológica também contribui muito para a 

contingência da infecção hospitalar, principalmente na questão de pesquisas e 

estudos que visam a diminuição dos fatores de risco, e no desenvolvimento de 

dispositivos e técnicas que minimizam os riscos. Quando detectada a IH 

principalmente no caso de microrganismos multirresistentes, são necessárias 

medidas de isolamento, ações de prevenção e controle do patógeno para que não 

haja contaminações cruzadas e para um tratamento mais efetivo. (COUTO; 

PEDROSA; FRANCA; 2009) 

 

3.1  IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS DE INFECÇÃO HOSPITALAR 

 

Risco significa perigo algo que pode trazer um dano, causar agravos, 

consequentemente, quando aplicamos risco à infecção hospitalar pensamos que 
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desde da entrada do paciente na instituição de saúde, o mesmo está exposto a riscos. 

O objetivo principal é identificar esse risco e encontrar meios de prevenção e controle 

das infecções que na maioria das vezes são evitáveis. (CARDOSO, 2004) 

E para se conter o maior número possível de riscos de IH são indispensáveis o 

bom emprego de apropriadas práticas assistenciais. Qualquer pessoa que está em 

um ambiente hospitalar para tratamento está sujeita a adquirir uma infecção 

hospitalar, que está diretamente relacionada ao tempo de internação e procedimento 

a ser realizado. Geralmente nos procedimentos cirúrgicos existem mais riscos de 

contágio do que em uma internação sem procedimentos invasivos, pois, em Unidades 

de Tratamento Intensivo ou Centros Cirúrgicos são locais onde há muito mais chances 

de se obter essas infecções. (BINDER, CORDEIRO, 2003) 

Couto (2003) fala que os riscos para infecção hospitalar são classificados em 

riscos intrínsecos e riscos extrínsecos. O primeiro destes está relacionado a 

imunidade do paciente, então, quanto mais baixa a imunidade, mais alto é o risco. 

Adotando essa visão, mostrar-se que os mais suscetíveis são: os recém-nascidos, os 

acidentados (especialmente os grandes queimados e os politraumatizados), os 

pacientes com neoplasias malignas, os receptores de órgãos, diabéticos, idosos, 

aidéticos, obesos entre outros. Já os extrínsecos podem ser classificados quanto: 

estrutura, agressões ao hospedeiro e qualidade do procedimento empregado a esse 

cliente. A estrutura trata-se dos recursos utilizados pelos funcionários para realizar a 

assistência, abrangendo a disposição de pessoas, equipamentos e área física.  

Portanto, além dos aspectos de limpeza, precisam ser preconizados meios para 

controle, como as manutenções preventivas de equipamentos onde se podem 

albergar os vetores, sendo necessária a utilização de armadilhas apropriadas e 

dedetização (COSTA, 2000).  

Assim, o conhecimento do enfermeiro é essencial na preparação de materiais 

de ensino de como se utilizar e destinar os Resíduos de Serviço de Saúde bem como 

opinar nos assuntos de construção e reformas, na área física da instituição para que 

assim se gere mais segurança para as pessoas que necessitam receber os cuidados 

nestes locais. Para isso o enfermeiro precisa passar confiança em seus atos, 

baseando-se em estudos científicos e literário acerca do assunto para aplicar na 
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pratica e estar atento às modificações nas políticas de saúde que orientam as ações 

de precaução e controle das infecções hospitalares. (BINDER, CORDEIRO, 2003) 

 

Figura 1 - Gerenciamento de Riscos em Saúde 

 

Fonte: LAURINDO; LIMA (2012) 

 

A figura 1 exemplifica o Gerenciamento de Riscos em Saúde, que deve-se ser 

utilizado nos ambientes hospitalares como meio de controle das políticas, práticas, 

comportamentos e recursos no cálculo de riscos e acontecimentos adversos que 

venham comprometer a segurança, a saúde, e a integridade humana para que não 

haja danos nem agravos. Já sendo conhecido os principais fatores de risco do 

ambiente hospital pode-se diminuir esses riscos através de simples intervenções que 

geram segurança e bem estar para quem convive nestes locais, bem como, os 

funcionários que estão expostos a esses fatores. É necessário que toda a equipe 

desempenhe o seu papel com maestria, ou seja, da melhor forma possível e 

comunique os eventos adversos para que assim haja uma prevenção de danos 
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futuros. Se as causas e fatores desencadeantes são identificados e contidos no 

princípio pode-se interromper fatos que levariam a consequências graves e 

colocariam em risco o indivíduo em questão. (LAURINDO; LIMA 2012) 

Por isso a administração local deve sempre que possível oferecer capacitação, 

treinamento e desenvolvimento dos funcionários em seus vários níveis. É importante 

gerar um elo de confiança e lealdade onde os erros são identificados e sanados para 

que assim os números e dados de acidentes diminuam.  (LAURINDO; LIMA 2012) 

 

3.1.1 Diagnósticos da Infecção Hospitalar e Ações de Precaução e Enfrentamento 

 

Não é uma tarefa simples pois, necessita do conhecimento do histórico do 

cliente, da ciência de como age uma Infecção Hospitalar e comunitária. A Portaria MS 

nº 2.616/1998 define como IH aquela adquirida após a admissão do paciente e que 

se manifesta durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com 

a internação ou procedimentos hospitalares. Também são apresentados os critérios 

gerais para diagnóstico das Infecções Hospitalares, incluindo algumas 

especificidades, como IH em recém nascidos; infecções pós-cirúrgicas; pacientes 

provenientes de outros hospitais que internam com infecção, bem como a 

classificação de cirurgias conforme potencial de contaminação são informações estas 

relevantes para a definição do diagnóstico (BRASIL, 1998).  

Essas informações são conseguidas por meio da investigação intensa de fatos 

e a revisão dos prontuários e examinando os pacientes. No prontuário, encontran-se 

dados como o tempo de internação, o diagnóstico na internação, os resultados de 

exames laboratoriais, em especial os de microbiologia e pesquisa de antígeno-

anticorpo, RX e outros exames que evidenciem IH. (ANVISA, 2004). 

No exame clínico do paciente se faz uma entrevista e exame físico em busca 

de sinais e sintomas que possa confirmar o diagnóstico de IH. Segundo orientação da 

ANVISA, o diagnóstico da infecção hospitalar é atribuição exclusiva da CCIH, sendo 

responsabilidade dos membros executores, em função da busca ativa de casos. Para 

minimizar a possibilidade de erros nesse processo, é importante que a forma de 

realizar o diagnóstico seja sempre a mesma. No Brasil, existe a indicação para a 

utilização dos componentes NISS, padronizando no país inteiro esse método. Para 
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isso, foram capacitados em todos os estados profissionais para a utilização do 

software SINAIS. (ANVISA, 2004). 

Os avanços dos cuidados a saúde atuais acarretaram ganhos a saúde às novas 

gerações. Foram encontradas curas para situações consideradas incuráveis e 

aumentou o tempo de sobrevivência com melhor qualidade de vida. Mas todas estas 

conquistas originam riscos sendo um dos mais importantes a infecção. (ANVISA, 

2004). 

Trata-se de um problema que tem sido muito estudado havendo metodologias 

para uma análise dos fatores de risco assim utilizando métodos mais assertivos de 

intervenções e prevenção. Existem critérios definidos para classificar as infecções. Os 

métodos para detectar as infecções foram padronizados com a criação de sistemas 

para adequação através do risco assim fazendo um desenvolvimento de programas 

de intervenção baseados em evidências, e ainda profissionais treinados para a 

promoção de boas práticas. Embora boa parte destas infecções possam ser 

inevitáveis, um número significativo de infecções poderá ser prevenido utilizando os 

meios de contenção e observando as práticas corretas de higienização, assépticas e 

uso frequente de EPIS. (ANVISA, 2004). 

As Infecções têm sido abordadas de diversas maneiras: segundo o risco, de 

acordo com a frequência, gravidade, mortalidade, custos. Assim, embora as infecções 

urinárias sejam as mais frequentes, as infecções da corrente sanguínea e as 

pneumonias estão associadas a maior mortalidade e custos. As infecções também 

estão associadas segundo o risco: associados a presença de dispositivos invasivos; 

associados a procedimentos invasivos como cirurgia; associados a prescrições de 

antibióticos ou seja Microrganismos Multirresistentes (MMR). Para evitar estes 

agravos deve se tomar as medidas cabíveis de precaução como já evidenciadas 

acima, são pequenos cuidados que diminuem em grande escala os números de 

infecções onde pode-se afirmar que se tem a infecção aguda causada por erros 

previsíveis e preveníeis de forma fácil e a crônica que demanda um trabalho árduo 

por parte da equipe, afim de identificar e modificar culturalmente os mesmos, para que 

assim seja gerada uma educação em saúde. (ANVISA, 2004). 
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Figura 2 – Precaução Padrão no Âmbito Hospitalar  

 

Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde (2014) 

 

 

 

Figura 3 – Precaução de Contato no Âmbito Hospitalar  

 

Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde (2014) 
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Figura 4 – Precaução de Aerossóis no Âmbito Hospitalar  

 

Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde (2014) 

 

Figura 5 – Precaução de Gotículas no Âmbito Hospitalar  

 

Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde (2014) 
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As figuras 2,3,4 e 5 mostram ações de prevenção e precaução padrão, de 

contato, aerossóis e gotículas, que são empregadas para isolamento do patógeno, 

onde até o tratamento obtiver efeito e o mesmo não oferecer mais risco aos demais, 

deve ser utilizado. São empregados de acordo com a forma de contagio do 

microrganismo e se utilizados de forma continua e correta garantem uma assistência 

segura ao funcionário e previne infecções cruzadas. (COUTO; PEDROSA; FRANCA, 

2009) 

Também deve-se ressaltar a importância da cautela na administração 

desenfreada de antibióticos, pois, o mesmo pode desenvolver a resistência 

bacteriana, gerando as chamadas “super bactérias” que são mais difíceis de serem 

controladas e eliminadas, gerando um maior tempo de internação, tratamento e 

cuidados sem falar no aumento da mortalidade hospitalar onde muitos óbitos advém 

de uma IH e suas complicações. (BRASIL 2014) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Descore sobre a infecção hospitalar, como ela se manifesta e o que significa 

neste meio, bem como o papel da equipe multidisciplinar mantendo o foco principal 

na equipe de enfermagem e no seu papel frente a CCIH. Sendo essa de grande valor 

dentro do ambiente hospitalar pelo enorme trabalho e relevância que possui no 

mesmo.  

É importante ter o conhecimento do que é a infecção hospitalar como ela pode 

ser prejudicial aos pacientes susceptíveis, gerando agravos do seu quadro e podendo 

leva-los a morte. Bem como o encarecimento e prolongamento do tratamento, 

ocasionando a resistência destes agentes etiológicos e dificultando a sua terapêutica, 

levando a um número maior de óbitos. Por isso a relevância do tema abordado, que 

tem um contexto histórico longo e antigo, o que não o torna ultrapassado, mas 

evidência que não é um problema novo a ser enfrentado, apesar da sua diferenciação 

atual. Se faz necessário observar a estruturação e atuações de controle de infecção 

com base na formação de comissões da CCIH que administra o número de casos, 

realizando a busca ativa dos fatores causais bem como a resolubilidade dos mesmos 

junto a equipe de saúde gerando consciência dos atos e suas consequências.  

Atuação do enfermeiro frente a infecção hospitalar e contaminação cruzada de 

pacientes é de grande relevância para se conter e prevenir as IH pois, sob os encargos 

do enfermeiro está a equipe de enfermagem, que são os profissionais que mais 

manipulam o paciente e devem possuir conhecimento a respeito dos meios de 

precaução para que não haja futuros contágios, o que é aprendido em sua formação 

e atuação diária, mas, que necessita de atualização e reciclagem através de busca 

ativa sobre o assunto e palestras continuas da equipe sobre o tema. 

Essas manobras educacionais devem ser incitadas, dirigidas e influenciadas 

na graduação, e permanecer continua durante a atuação profissional firmando um 

compromisso com o principal ideal e missão profissional da enfermagem que é gerar 

cura através do cuidado. Por isso, o enfermeiro precisa abraçar o compromisso 

consecutivo com seu desenvolvimento pessoal e profissional, influenciando e sendo 

exemplo positivo, proporcionando o aperfeiçoamento das práticas e técnicas desses 

profissionais, estabelecendo hábitos novos gerando melhoras no local onde atua 
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profissionalmente e gerando uma contribuição significativa no controle e prevenção 

das infecções hospitalares. 
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ANEXO A 

COMO HIGIENIZAR AS MÃOS NAS NORMAS ASSÉPTICAS 

 

 

Fonte: BRASIL, Ministério da Saúde (2014) 
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ANEXO B 

PORTARIA Nº 2616, DE 12 DE MAIO DE 1998 

 

 

 
Ministério da Saúde 

 
PORTARIA Nº 2616, DE 12 DE MAIO DE 1998 

O Ministro do Estado da Saúde interino, no uso das atribuições que lhe confere 

o artigo 87, inciso II da Constituição, e 

Considerando as determinações da Lei nº 9431 de 6 de janeiro de 1997, que 

dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção pelos hospitais do país, de Programa 

de Controle de Infecções Hospitalares. 

Considerando que as infecções Hospitalares constituem risco significativo à 

saúde dos usuários dos hospitais, e sua prevenção e controle envolvem medidas de 

qualificação de assistência hospitalar, da vigilância sanitária e outras, tomadas no 

âmbito do Estado, do Município e de cada hospital, atinentes a seu funcionamento; 

Considerando que o capítulo I artigo V e inciso III da lei nº 8080 de 19 de 

setembro de 1990 estabelece como objetivo e atribuição do Sistema Único de Saúde 

(SUS), "a assistência as pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e 

recuperação da Saúde com a realização integrada das ações assistenciais e das 

atividades preventivas". 

Considerando que no exercício da atividade fiscalizadora os órgãos estaduais 

de saúde deverão observar, entre outros requisitos e condições, a adoção, pela 

instituição prestadora de serviços, de meio de proteção capazes de evitar efeitos 

nocivos à saúde dos agentes, clientes, pacientes e dos circunstantes, (Decreto nº 77 

052 de 19/01/1976, artigo 2º, inciso IV); 

Considerando os avanços técnicos-científicos os resultados do Estudo 

Brasileiro da Magnitude das Infecções Hospitalares, Avaliação da Qualidade das 

Ações de Controle de Infecção Hospitalar o reconhecimento mundial destas ações 

como as que implementam a melhoria da qualidade da assistência a saúde, reduzem 

esforços, problemas, complicações e recursos; 
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Considerando a necessidade de informações e instrução oficialmente 

constituída para respaldar a formação técnico/profissional, resolve: 

Art. 1º Expedir na forma dos anexos I, II, III, IV e V, diretrizes e normas para 

prevenção e o controle das infecções hospitalares. 

Art. 2º As ações mínimas necessárias, a serem desenvolvidas, deliberada e 

sistematicamente, com vistas a redução máxima possível da incidência e da gravidade 

das infecções dos hospitais, compõe o Programa de Controle de Infecções 

Hospitalares. 

Art. 3º A Secretaria de Política de Saúde, do Ministério da Saúde, prestará 

cooperação técnica as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, a fim de orientá-

las sobre o exato cumprimento, interpretação das normas aprovadas por esta Portaria. 

Art. 4º As Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde poderão adequar as 

normas conforme prevê a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Art. 5º A inobservância ou o descumprimento das normas aprovadas por esta 

Portaria sujeitará o infrator ao processo e as penalidades previstas na Lei nº 6437 de 

20 de agosto de 1977, ou, outra que a substitua, com encaminhamento dos casos ou 

ocorrências ao Ministério Público e órgãos de defesa do consumidor para aplicação 

da legislação pertinente (lei nº 8078/90 ou outra que a substitua). 

Art. 6º Este regulamento deve ser adotado em todo o território nacional, pelas 

pessoas jurídicas e físicas, de direito público e privado envolvidas nas atividades 

hospitalares de assistência a saúde. 

Art. 7º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 8º Fica revogada a Portaria nº 930, de 27/08/92.  

 

 

 

 

                                                                                                  BARJAS NEGRI 
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Programa de Controle de Infecção Hospitalar 

ANEXOS I 

 

ORGANIZAÇÃO  

 

1. O Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH) é um conjunto de 

ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente, com vistas à redução máxima 

possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares. 

 

2. Para a adequada execução do PCIH os hospitais deverão constituir 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), órgão de assessoria à 

autoridade máxima da instituição e de execução das ações de controle de infecção 

hospitalar. 

2.1 A CCIH deverá ser composta por profissionais da área de saúde, de nível 

superior, formalmente designados. 

2.2 Os membros da CCIH serão de dois tipos: consultores e executores. 

2.2.1 O presidente ou coordenador da CCIH será qualquer um dos membros 

da mesma, indicado pela direção do hospital. 

2.3 Os membros consultores serão representantes, dos seguintes serviços: 

2.3.1 - serviço médico; 

2.3 2 - serviço de enfermagem; 

2.3.3 - serviço de farmácia; 

2.3.4 - laboratório de microbiologia; 

2.3.5 - administração. 

2.4. Os hospitais com número de leitos igual ou inferior a 70 (setenta) atendem 

os números 2.3.1 e 2.3.2. 

2.5. Os membros executores da CCIH representam o Serviço de Controle de 

Infecção Hospitalar e, portanto, são encarregados da execução das ações 

programadas de controle de infecção hospitalar; 

2.5.1 - Os membros executores serão, no mínimo, 2 (dois) técnicos de nível 

superior da área de saúde para cada 200 (duzentos) leitos ou fração deste número 
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com carga horária diária, mínima, de 6 (seis) horas para o enfermeiro e 4 (quatro) 

horas para os demais profissionais. 

2.5.1.1 - Um dos membros executores deve ser, preferencialmente, um 

enfermeiro. 

2.5.1.2 - A carga horária diária, dos membros executores, deverá ser calculada 

na base da proporcionalidade de leitos indicado no número 2.5.1 

2.5.1.3 - Nos hospitais com leitos destinados a pacientes críticos, a CCIH 

deverá ser acrescida de outros profissionais de nível superior da área de saúde. Os 

membros executores terão acrescidas 2 (duas) horas semanais de trabalho para cada 

10 (dez) leitos ou fração; 

2.5.1.3. 1 Para fins desta Portaria, consideram-se pacientes críticos: 

2.5.1.3.1.1 pacientes de terapia intensiva (adulto, pediátrico, e neonatal); 

2.5.1.3.1.2 pacientes de berçário de alto risco; 

2.5.1.3.1.3 pacientes queimados; 

2.5.1.3.1.4 pacientes submetidos a transplantes de órgãos; 

2.5.1.3.1.5 pacientes hemato-oncológicos; 

2.5.1.3.1.6 pacientes com Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. 

2.5.1.4 - Admite-se, no caso do número 2.5.1.3., o aumento do número de 

profissionais executores na CCIH, ou a relativa adequação de carga horária de 

trabalho da equipe original expressa no número 2.5. 1; 

2.5.1.5 - Em hospitais com regime exclusivo de internação tipo paciente -dia, 

deve-se atender aos números 2.1, 2.2 e 23, e com relação ao número 2.5.1, a carga 

de trabalho dos profissionais será de 2 (duas) horas diárias para o enfermeiro e 1 hora 

para os demais profissionais, independente do número de leitos da instituição. 

2.5.1.6.- Os hospitais poderão consorciar-se no sentido da utilização recíproca 

de recursos técnicos, materiais e humanos, com vistas à implantação e manutenção 

do Programa de Controle da Infecção Hospitalar. 

2.5.1.7 - os hospitais consorciados deverão constituir CCIH própria, conforme 

os números 2 e 2.1, com relação aos membros consultores, e prover todos os recursos 

necessários à sua atuação. 
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2.5.1.8 - O consórcio deve ser formalizado entre os hospitais componentes. Os 

membros executores, no consórcio, devem atender aos números 2.5.1, 2.5.1.1, 

2.5.1.2, 2.5.1.3 e 2.5.1.4.  

 

COMPETÊNCIAS 

 

3. A CCIH do hospital deverá: 

3.1 Elaborar, implementar, manter e avaliar programa de controle de infecção 

hospitalar, adequado às características e necessidades da instituição, contemplando, 

no mínimo, ações relativas a: 

3.1.1. implantação de um Sistema de Vigjlância Epidemiológica das Infecções 

Hospitalares, de acordo com o Anexo III, 

3.1.2 - adequação, implementação e supervisão das normas e rotinas técnico-

operacionais, visando à prevenção e controle das infecções hospitalares; 

3.1.3 - capacitação do quadro de funcionários e profissionais da instituição, no 

que diz respeito à prevenção e controle das infecções hospitalares; 

3.1.4 - uso racional de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-

hospitalares; 

3.2 avaliar, periódica e sistematicamente, as informações providas pelo 

Sistema de Vigilância Epidemiológica das infecções hospitalares e aprovar as 

medidas de controle propostas pelos membros executores da CCIH; 

3.3 realizar investigação epidemiológica de casos e surtos, sempre que 

indicado, e implantar medidas imediatas de controle; 

3.4. elaborar e divulgar, regularmente, relatórios e comunicar, periodicamente, 

à autoridade máxima de instituição e às chefias de todos os setores do hospital a 

situação do controle das infecções hospitalares, promovendo seu amplo debate na 

comunidade hospitalar, 

3.5 elaborar, implementar e supervisionar a aplicação de normas e rotinas 

técnico-operacionais, visando limitar a disseminação de agentes presentes nas 

infecções em curso no hospital, por meio de medidas de precaução e de isolamento; 
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3.6. adequar, implementar e supervisionar a aplicação de normas e rotinas 

técnico-operacionais, visando à prevenção e ao tratamento das infecções 

hospitalares; 

3.7.definir, em cooperação com a Comissão de Farmácia e Terapêutica, política 

de utilização de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares para a 

instituição; 

3.8.cooperar com o setor de treinamento ou responsabilizar-se pelo 

treinamento, com vistas a obter capacitação adequada do quadro de funcionários e 

profissionais, no que diz respeito ao controle das infecções hospitalares; 

3.9 elaborar regimento interno para a Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar; 

3.10. cooperar com a ação do órgão de gestão do SUS, bem como fornecer, 

prontamente, as informações epidemiológicas solicitadas pelas autoridades 

competentes; 

3.11.  notificar, na ausência de um núcleo de epidemiologia, ao organismo de 

gestão do SUS, os casos diagnosticados ou suspeitos de outras doenças sob 

Vigilância epidemiológica (notificação compulsória), atendidos em qualquer dos 

serviços ou unidades do hospital, e atuar cooperativamente com os serviços de saúde 

coletiva; 

3.12.  notificar ao Serviço de Vigilância Epidemiológica e Sanitária do 

organismo de gestão do SUS, os casos e surtos diagnosticados ou suspeitos de 

infecções associadas à utilização de insumos e/ou produtos industrializados. 

 

4. Caberá à autoridade máxima da instituição: 

4.1 - constituir formalmente a CCIH; 

4.2 - nomear os componentes da CCIH por meio de ato próprio; 

4.3 - propiciar a infra-estrutura necessária à correta operacionalização da CCIH; 

4.4 - aprovar e fazer respeitar o regimento interno da CCIH 

4.5 - garantir a participação do Presidente da CCIH nos órgãos colegiados 

deliberativos e formuladores de política da instituição, como, por exemplo, os 

conselhos técnicos, independente da natureza da entidade mantenedora da instituição 

de saúde; 
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4.6. garantir o cumprimento das recomendações formuladas pela Coordenação 

Municipal/Distrital de Controle de Infecção Hospitalar; 

4.7 informar o órgão oficial municipal ou estadual quanto à composição da 

CCIH, e às alterações que venham a ocorrer; 

4.8 fomentar a educação e o treinamento de todo o pessoal hospitalar. 

 

5. À Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar, do Ministério da Saúde, 

compete: 

5.1 definir diretrizes de ações de controle de infecção hospitalar; 

5.2 apoiar a descentralização das ações de prevenção e controle de infecção 

hospitalar; 

5.3 coordenar as ações nacionais de prevenção e controle de infecção 

hospitalar; 

5.4 estabelecer normas gerais para a prevenção e controle das infecções 

hospitalares; 

5.5 estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle de infecção 

hospitalar, 

5.6 promover a articulação com órgãos formadores, com vistas à difusão do 

conteúdo de conhecimentos do controle de infecção hospitalar, 

5.7 cooperar com a capacitação dos profissionais de saúde para o controle de 

infecção hospitalar, 

5.8 identificar serviços municipais, estaduais e hospitalares para o 

estabelecimento de padrões técnicos de referência nacional; 

5.9 prestar cooperação técnica, política e financeira aos Estados e aos 

Municípios, para aperfeiçoamento da sua atuação em prevenção e controle de 

infecção hospitalar; 

5.10 acompanhar e avaliar as ações implementadas, respeitadas as 

competências estaduais/distrital e municipais de atuação, na prevenção e controle das 

infecções hospitalares; 

5.11estabelecer sistema nacional de informações sobre infecção hospitalar na 

área de Vigilância Epidemiológica; 
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5.12 estabelecer sistema de avaliação e divulgação nacional dos indicadores 

da magnitude e gravidade das infecções hospitalares e da qualidade das ações de 

seu controle; 

5.13 planejar ações estratégicas em cooperação técnica com os Estados, 

Distrito Federal e os Municípios; 

5.14 acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores epidemiológicos de infecção 

hospitalar. 

 

6. Às Coordenações Estaduais e Distrital de Controle de Infecção Hospitalar, 

compete: 

6.1 definir diretrizes de ação estadual/distrital, baseadas na política nacional de 

controle de infecção hospitalar; 

6.2 estabelecer normas, em caráter suplementar, para a prevenção e controle 

de infecção hospitalar; 

6.3 descentralizar as ações de prevenção e controle de infecção hospitalar dos 

Municípios; 

6.4 prestar apoio técnico, financeiro e político aos municípios, executando, 

supletivamente, ações e serviços de saúde, caso necessário; 

6.5 coordenar, acompanhar, controlar e avaliar as ações de prevenção e 

controle de infecção hospitalar do Estado e Distrito Federal; 

6.6 acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores epidemiológicos de infecção 

hospitalar; 

6.7 informar, sistematicamente, à Coordenação de Controle de Infecção 

Hospitalar, do Ministério da Saúde, a partir da rede distrital, municipal e hospitalar, os 

indicadores de infecção hospitalar estabelecidos. 

 

7. Às Coordenações Municipais de Controle de Infecção Hospitalar, compete: 

7.1 coordenar as ações de prevenção e controle de infecção hospitalar na rede 

hospitalar do Município; 

7.2 participar do planejamento, da programação e da organização da rede 

regionalizada e hierarquizada do SUS, em articulação com a Coordenação Estadual 

de controle de infecção hospitalar; 
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7.3 colaborar e acompanhar os hospitais na execução das ações de controle 

de infecção hospitalar; 

7.4 prestar apoio técnico às CCIH dos hospitais; 

7.5 informar, sistematicamente, à Coordenação Estadual de controle de 

infecção hospitalar do seu Estado, a partir da rede hospitalar, os indicadores de 

infecção hospitalar estabelecidos. 

 

Programa de Controle de Infecção Hospitalar 

ANEXO II 

 

CONCEITOS E CRITÉRIOS DIAGNOSTICOS DAS INFECÇÕES 

HOSPITALARES 

 

1. Conceitos básicos. 

1.1 - Infecção comunitária (IC): 

1.1.1 - é aquela constatada ou em incubação no ato de admissão do paciente, 

desde que não relacionada com internação anterior no mesmo hospital. 

1.1.2 São também comunitárias: 

1.1.2.1 a infecção que está associada com complicação ou extensão da 

infecção já presente na admissão, a menos que haja troca de microrganismos com 

sinais ou sintomas fortemente sugestivos da aquisição de nova infecção; 

1.1.2.2 a infecção em recém-nascido, cuja aquisição por via transplacentária é 

conhecida ou foi comprovada e que tornou-se evidente logo após o nascimento 

(exemplo: herpes simples, toxoplasmose, rubéola, citomegalovirose, sífilis e AIDS); 

1.1.2.3 as infecções de recém-nascidos associadas com bolsa rota superior a 

24 (vinte e quatro) horas. 

1.2 infecção hospitalar (IH): 

1.2.1 é aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste 

durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com a internação 

ou procedimentos hospitalares. 
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2. Critérios para diagnóstico de infecção hospitalar, previamente estabelecidos 

e descritos. 

2.1 Princípios: 

2.1.1 o diagnóstico das infecções hospitalares deverá valorizar informações 

oriundas de: 

2.1.1.1 evidência clínica, derivada da observação direta do paciente ou da 

análise de seu prontuário; 

2.1.1.2 resultados de exames de laboratório, ressaltando-se os exames 

microbiológicos, a pesquisa de antígenos, anticorpos e métodos de visualização. 

2.1.1.3 evidências de estudos com métodos de imagem; 

2.1.1.4 endoscopia; 

2.1.1.5 biópsia e outros. 

2.2 Critérios gerais: 

2.2.1 quando, na mesma topografia em que foi diagnosticada infecção 

comunitária, for isolado um germe diferente, seguido do agravamento das condições 

clínicas do paciente, o caso deverá ser considerado como infecção hospitalar; 

2.2.2 quando se desconhecer o período de incubação do microrganismo e não 

houver evidência clínica e/ou dado laboratorial de infecção no momento da internação, 

convenciona-se infecção hospitalar toda manifestação clínica de infecção que se 

apresentar a partir de 72 (setenta e duas) horas após a admissão; 

2.2.3 são também convencionadas infecções hospitalares aquelas 

manifestadas antes de 72 (setenta e duas) horas da internação, quando associadas a 

procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticas, realizados durante este período; 

2.2.4 as infecções no recém-nascido são hospitalares, com exceção das 

transmitidas de forma transplacentária e aquelas associadas a bolsa rota superior a 

24 (vinte e quatro) horas; 

2.2.5 os pacientes provenientes de outro hospital que se internam com 

infecção, são considerados portadores de infecção hospitalar do hospital de origem 

infecção. Nestes casos, a Coordenação Estadual/Distrital/Municipal e/ou o hospital de 

origem deverão ser informados para computar o episódio como infecção hospitalar 

naquele hospital. 
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3. Classificação das cirurgias por potencial de contaminação da incisão 

cirúrgica 

3.1 as infecções pós-cirúrgicas devem ser analisadas conforme o potencial de 

contaminação da ferida cirúrgica, entendido como o número de microrganismos 

presentes no tecido a ser operado; 

3.2 a classificação das cirurgias deverá ser feita no final do ato cirúrgico, pelo 

cirurgião, de acordo com as seguintes indicações: 

3.2.1 Cirurgias Limpas - são aquelas realizadas em tecidos estéreis ou 

passíveis de descontaminação, na ausência de processo infeccioso e inflamatório 

local ou falhas técnicas grosseiras, cirurgias eletivas com cicatrização de primeira 

intenção e sem drenagem aberta. Cirurgias em que não ocorrem penetrações nos 

tratos digestivo, respiratório ou urinário; 

3.2.2 Cirurgias Potencialmente Contaminadas - são aquelas realizadas em 

tecidos colonizados por flora microbiana pouco numerosa ou em tecidos de difícil 

descontaminação, na ausência de processo infeccioso e inflamatório e com falhas 

técnicas discretas no transoperatório. Cirurgias com drenagem aberta enquadram-se 

nesta categoria. Ocorre penetração nos tratos digestivo, respiratório ou urinário sem 

contaminação significativa. 

3.2.3 Cirurgias Contaminadas - são aquelas realizadas em tecidos 

recentemente traumatizados e abertos, colonizados por flora bacteriana abundante, 

cuja descontaminação seja difícil ou impossível, bem como todas aquelas em que 

tenham ocorrido falhas técnicas grosseiras, na ausência de supuração local. Na 

presença de inflamação aguda na incisão e cicatrização de segunda intenção, ou 

grande contaminação a partir do tubo digestivo. Obstrução biliar ou urinária também 

se incluem nesta categoria. 

3.2.4 Cirurgias lnfectadas - são todas as intervenções cirúrgicas realizadas em 

qualquer tecido ou órgão, em presença de processo infeccioso (supuração local) e/ou 

tecido necrótico.  
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Programa de Controle de Infecção Hospitalar 

ANEXO III 

 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGlCA E INDICADORES EPIDEMIOLÓGlCOS DAS 

INFECÇÕES HOSPITALARES 

 

1. Vigilância Epidemiológica das infecções hospitalares é a observação ativa, 

sistemática e contínua de sua ocorrência e de sua distribuição entre pacientes, 

hospitalizados ou não, e dos eventos e condições que afetam o risco de sua 

ocorrência, com vistas à execução oportuna das ações de prevenção e controle. 

 

2. A CCIH deverá escolher o método de Vigilância Epidemiológica mais 

adequado às características do hospital à estrutura de pessoal e à natureza do risco 

da assistência, com base em critérios de magnitude, gravidade, redutibilidade das 

taxas ou custo. 

2.1 São indicados os métodos prospectivos, retrospectivos e transversais, 

visando determinar taxas de incidência ou prevalência. 

 

3. São recomendados os métodos de busca ativos de coleta de dados para 

Vigilância Epidemiológica das infecções hospitalares. 

 

4. Todas as alterações de comportamento epidemiológico deverão ser objeto 

de investigação epidemiológica específica. 

5. Os indicadores mais importantes a serem obtidos e analisados 

periodicamente no hospital e, especialmente, nos serviços de Berçário de Alto Risco, 

UTI (adulto/pediátrica/neonatal) Queimados, são; 

5.1 Taxa de Infecção Hospitalar, calculada tomando como numerador o número 

de episódios de infecção hospitalar no período considerado e como denominador o 

total de saídas (altas, óbitos e transferências) ou entradas no mesmo período; 

5.2 Taxa de Pacientes com infecção Hospitalar, calculada tomando como 

numerador o número de doentes que apresentaram infecção hospitalar no período 
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considerado, e como denominador o total de saídas (altas, óbitos e transferências) ou 

entradas no período; 

5.3 Distribuição Percentual das Infecções Hospitalares por localização 

topográfica no paciente, calculada tendo como numerador o número de episódios de 

infecção hospitalar em cada topografia, no período considerado e como denominador 

o número total de episódios de infecção hospitalar ocorridos no período; 

5.4 Taxa de Infecções Hospitalares por Procedimento, calculada tendo como 

numerador o número de pacientes submetidos a um procedimento de risco que 

desenvolveram infecção hospitalar e como denominador o total de pacientes 

submetidos a este tipo de procedimento. 

Exemplos: 

Taxa de infecção do sítio cirúrgico, de acordo com o potencial de contaminação. 

Taxa de infecção após cateterismo vesical. 

Taxa de pneumonia após uso de respirador. 

5.5 Recomenda-se que os indicadores epidemiológicos dos números 5, 1. e 

5.2. sejam calculados utilizando-se no denominador o total de pacientes dia, no 

período. 

5.5.1 O número de pacientes dia é obtido somando-se os dias totais de 

permanência de todos os pacientes no período considerado. 

5.6 Recomenda-se que o indicador do número 5.4 pode ser calculado 

utilizando-se como denominador o número total de procedimentos dia. 

5.6.1 0 número de pacientes dia é obtido somando-se o total de dias de 

permanência do procedimento realizado no período considerado. 

5.7 Outros procedimentos de risco poderão ser avaliados, sempre que a 

ocorrência, respectiva o indicar, da mesma forma que é de utilidade o levantamento 

das taxas de infecção do sítio cirúrgico, por cirurgião e por especialidade. 

5.8. Freqüência das Infecções Hospitalares por microrganismos ou por 

etiologias, calculada tendo como numerador o número de episódios de infecção 

hospitalar por microrganismo e como denominador o número de episódios de 

infecções hospitalares que ocorreram no período considerado. 

5.9 Coeficiente de Sensibilidade aos Antimicrobianos, calculado tendo como 

numerador o número de cepas bacterianas de um determinado microorganismo 
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sensível a determinado antimicrobiano e como denominador o número total de cepas 

testadas do mesmo agente com antibiograma realizado a partir das espécimes 

encontradas. 

5.10 Indicadores de uso de antimicrobianos. 

5.10.1 Percentual de pacientes que usaram antimicrobianos (uso profilático ou 

terapêutica) no período considerado. Pode ser especificado por clínica de internação. 

É calculado tendo como numerador o total de pacientes em uso de antimicrobiano e 

como denominador o número total de pacientes no período. 

5.10.2 Freqüência com que cada antimicrobiano é empregado em relação aos 

demais. É calculada tendo como numerador o total de tratamentos iniciados com 

determinado antimicrobiano no período, e como denominador o total de tratamentos 

com antimicrobianos iniciados no mesmo período. 

5.11 Taxa de letalidade associada a infecção hospitalar, é calculada tendo 

como numerador o número de óbitos ocorridos de pacientes com infecção hospitalar 

no período considerado, e como denominador o número de pacientes que 

desenvolveram infecção hospitalar no período. 

5.12 Consideram-se obrigatórias as, informações relativas aos indicadores 

epidemiológicos 5.1, 5.2, 5.3 e 5.11, no mínimo com relação aos serviços de Berçário 

de alto risco, UTI (adulto/ pediátrica/neonatal) e queimados 

 

6. Relatórios e Notificações 

6.1 A CCIH deverá elaborar periodicamente um relatório com os indicadores 

epidemiológicos interpretados e analisados. Esse relatório deverá ser divulgado a 

todos os serviços e à direção, promovendo-se seu debate na comunidade hospitalar. 

6.2 O relatório deverá conter informações sobre o nível endêmico das infecções 

hospitalares sob vigilância e as alterações de comportamento epidemiológico 

detectadas, bem como as medidas de controle adotadas e os resultados obtidos. 

6.3 É desejável que cada cirurgião receba, anualmente, relatório com as taxas 

de infecção em cirurgias limpas referentes às suas atividades, e a taxa média de 

infecção de cirurgias limpas entre pacientes de outros cirurgiões de mesma 

especialidade ou equivalente. 
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6.4 O relatório da vigilância epidemiológica e os relatórios de investigações 

epidemiológicas deverão ser enviados às Coordenações Estaduais/ 

Distrital/Municipais e à Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar do Ministério 

da Saúde, conforme as normas específicas das referidas Coordenações.  

 

Programa de Controle de Infecção Hospitalar 

ANEXO IV 

 

LAVAGEM DAS MÃOS 

 

1. Lavagem das mãos é a fricção manual vigorosa de toda a superfície das 

mãos e punhos, utilizando-se sabão/detergente, seguida de enxágue abundante em 

água corrente. 

 

2. A lavagem das mãos é, isoladamente, a ação mais importante para a 

prevenção e controle das infecções hospitalares. 

 

3. O uso de luvas não dispensa a lavagem das mãos antes e após contatos que 

envolvam mucosas, sangue outros fluidos corpóreos, secreções ou excreções. 

 

4. A lavagem das mãos deve ser realizada tantas vezes quanto necessária, 

durante a assistência a um único paciente, sempre que envolver contato com diversos 

sítios corporais, entre cada uma das atividades. 

4.1 A lavagem e anti-sepsia cirúrgica das mãos é realizada sempre antes dos 

procedimentos cirúrgicos. 

 

5. A decisão para a lavagem das mãos com uso de anti-séptico deve considerar 

o tipo de contato, o grau de contaminação, as condições do paciente e o procedimento 

a ser realizado. 

5.1 A lavagem das mãos com anti-séptico é recomendada em: 

·  realização de procedimentos invasivos; 

·  prestação de cuidados a pacientes críticos; 
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·  contato direto com feridas e/ou dispositivos invasivos, tais como cateteres e 

drenos. 

 

6. Devem ser empregadas medidas e recursos com o objetivo de incorporar a 

prática da lavagem das mãos em todos os níveis da assistência hospitalar. 

6.1 A distribuição e a locação de unidades ou pias para Iavagem das mãos, de 

forma a atender à necessidade nas diversas áreas hospitalares, além da presença 

dos produtos, é fundamental para a obrigatoriedade da prática.  

 

Programa de Controle de Infecção Hospitalar 

ANEXO V 

 

RECOMENDAÇÕES GERAIS. 

 

1 A utilização dos. anti-sépticos, desinfetantes e esterilizantes seguirá as 

determinações da Portaria nº 15, de 23 de agosto de 1988, da Secretaria de Vigilância 

Sanitária (SVS)/ do Ministério da Saúde e o Processamento de Artigos e Superfícies 

em Estabelecimentos de Saúde/ MS, 2ª edição, 1994, ou outras que as 

complementem ou substituam. 

1.1 Não são recomendadas, para a finalidade de anti-sepsia, as formulações 

contendo mercúrios orgânicos, acetona, quaternário de amônio, líquido de Dakin, éter 

e clorofórmio. 

 

2. As normas de limpeza, desinfecção e esterilização são aquelas definidas 

pela publicação do Ministério da Saúde, Processamento de Artigos e Superfícies em 

Estabelecimentos de Saúde, 2ª edição, 1994 - princípios ativos liberados conforme os 

definidos pela Portaria d 15, SVS, de 23 de agosto de 1988, ou outras que a 

complementem ou substituam. 

 

3. As normas de procedimentos na área de Microbiologia são aquelas definidas 

pela publicação do Ministério da Saúde - Manual de Procedimentos Básicos em 
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Microbiologia Clínica para o Controle de Infecção Hospitalar, 1ª edição, 1991, ou 

outras que as complementem ou substituam. 

 

4. As normas para lavanderia são aquelas definidas pela publicação do 

Ministério da Saúde - Manual de Lavanderia Hospitalar, 11 edição, 1986, ou outras 

que as complementem ou substituam. 

 

5. A Farmácia Hospitalar seguirá as orientações contidas na publicação do 

Ministério da Saúde - Guia Básico para a Farmácia Hospitalar, 1ª edição, 1994, ou 

outras que as complementem ou substituam. 
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ANEXO C 
RESOLUÇÃO-ANVISA/DC Nº 48, DE 2 DE JUNHO DE 2000 

 
    

Agencia Nacional de Vigilância Sanitária  
Diretoria Colegiada  

  
RESOLUÇÃO-ANVISA/DC Nº 48, DE 2 DE JUNHO DE 2000 (*) 
Diário Oficial da União; Poder Executivo, Brasília, DF, 6 jul. 2000. Seção 1, p. 22-4 - REPUBLICADA 
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

 
No uso da atribuição que lhe confere o art. 11, inciso IV do Regulamento da 

ANVS aprovado pelo Decreto 3.029, de 16 de abril de 1999, em reunião realizada em 

31 de maio de 2000, considerando o que estabelece a Portaria GM/MS nº 2616 de 

12/05/98, publicada no DOU de 13/05/98, para a Avaliação da Qualidade das Ações 

de Controle de Infecção Hospitalar;  considerando a necessidade de implementar 

ações que venham contribuir para a melhoria da qualidade da assistência à saúde; 

considerando que ações, sistematicamente desenvolvidas para reduzir ao máximo 

possível a incidência e a gravidade das infecções hospitalares, implicam na redução 

de esforços, complicações e recursos; considerando que compete à Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária prestar cooperação técnica às Vigilâncias Sanitárias Estaduais, 

Municipais e do Distrito Federal, a fim de orientá-las para o exato cumprimento e 

aplicação das diretrizes estabelecidas pela legislação sanitária pertinente, adota a 

seguinte Resolução de Diretoria Colegiada e eu, Diretor-Presidente, determino a  

Sua publicação.  

Art. 1º Fica aprovado o Roteiro de Inspeção do Programa de Controle de 

Infecção Hospitalar, anexo a esta Resolução.  

Art. 2º Esta Resolução de Diretoria Colegiada entra em vigor na data de sua 

publicação.  

 

 

 

 

GONZALO VECINA NETO  
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ROTEIRO DE INSPEÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE 

INFECÇÃO HOSPITALAR 

  

OBJETIVO:  

  

Este Roteiro estabelece a sistemática para a avaliação do cumprimento das 

ações do Programa de Controle de Infecção Hospitalar.  

  

DEFINIÇÕES:  

  

Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições:  

  

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - CCIH: grupo de profissionais 

da área de saúde, de nível superior, formalmente designado para planejar, elaborar, 

implementar, manter e avaliar o Programa de Controle de Infecção Hospitalar, 

adequado às características e necessidades da Unidade Hospitalar, constituída de 

membros consultores e executores.  

Controle de Infecção Hospitalar - CIH: ações desenvolvidas visando a 

prevenção e a redução da incidência de infecções hospitalares;  

Correlato: produto, aparelho ou acessório não enquadrado nos conceitos de 

medicamentos, drogas, saneantes domisanitários e insumos farmacêuticos.  

Infecção Hospitalar - IH: é a infecção adquirida após a admissão do paciente 

na Unidade Hospitalar e que se manifesta durante a internação ou após a alta, quando 

puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares;  

Membros Consultores - são os responsáveis pelo estabelecimento das 

diretrizes para o Programa de Controle de Infecção Hospitalar, representando os 

seguintes serviços: médicos, de enfermagem, de farmácia, de microbiologia e 

administração.  

Membros Executores - representam o Serviço de Controle de Infecção 

Hospitalar e, portanto, são encarregados da execução das ações programadas de 

controle de infecção hospitalar;  
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Programa de Controle de Infecção Hospitalar - PCIH: conjunto de ações 

desenvolvidas, deliberada e sistematicamente, para a máxima redução possível da 

incidência e da gravidade das infecções hospitalares;  

Sistema de Vigilância Epidemiológica das Infecções Hospitalares - SVEIH: 

metodologia para identificação e avaliação sistemática das causas de infecção 

hospitalar, em um grupo de pacientes submetidos a tratamento e ou procedimentos 

hospitalares, visando a prevenção e a redução da incidência de infecção hospitalar.  

Unidade Hospitalar - UH: estabelecimento de saúde destinado a prestar 

assistência à população na promoção da saúde e na recuperação e reabilitação de 

doentes.  

  

INSPEÇÕES  

  

1.  As Unidades Hospitalares estão sujeitas à inspeções sanitárias para a 

avaliação da qualidade das ações de Controle de Infecção Hospitalar e atuação da 

CCIH.  

2. Auditorias internas devem ser realizadas, periodicamente, pelas 

Unidades Hospitalares, através de protocolos específicos para verificar o cumprimento 

da legislação específica que trata do Controle de Infecção Hospitalar.  

3. As conclusões das auditorias internas devem ser devidamente 

documentadas e arquivadas.  

4. Com base nas conclusões das inspeções sanitárias e auditorias 

internas, devem ser estabelecidas as ações corretivas necessárias para o 

aprimoramento da qualidade das ações de Controle de Infecção Hospitalar.  

5. As inspeções sanitárias devem ser realizadas com base no Roteiro de 

Inspeção do Programa de Controle de Infecção Hospitalar.  

6. Os critérios para a avaliação do cumprimento dos itens do Roteiro de 

Inspeção, visando a qualidade e segurança das ações de Controle de Infecção 

Hospitalar baseiam-se no risco potencial inerente a cada item.  

6.1. Considera-se IMPRESCINDÍVEL (I) aquele item que pode influir em grau 

crítico na qualidade e segurança do atendimento hospitalar.  
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6.2. Considera-se NECESSÁRIO (N) aquele item que pode influir em grau 

menos crítico na qualidade e segurança do atendimento hospitalar.  

6.3. Considera-se RECOMENDÁVEL (R) aquele item que pode influir em grau 

não crítico na qualidade e segurança do atendimento hospitalar.  

6.4. Considera-se item INFORMATIVO (INF) aquele que oferece subsídios para 

melhor interpretação dos demais itens, sem afetar a qualidade e a segurança do 

atendimento hospitalar.  

6.5 . Os itens I, N e R devem ser respondidos com SIM ou NÃO.  

6.6  Verificado o não-cumprimento de um item I do Roteiro de Inspeção 

Inspeção deve ser estabelecido um prazo para adequação imediata.  

6.7 Verificado o não cumprimento de item N do Roteiro de Inspeção deve 

ser estabelecido um prazo para adequação, de acordo com a complexidade das ações 

corretivas que se fizerem necessárias.  

6.8  Verificado o não cumprimento de item R do Roteiro de Inspeção, a 

Unidade Hospitalar deve ser orientada com vistas à sua adequação.  

6.9  São passíveis de sanções, aplicadas pelo órgão de Vigilância Sanitária 

competente, as infrações que derivam do não cumprimento dos itens qualificados 

como I e N no Roteiro de Inspeção, sem prejuízo das ações legais que possam 

corresponder em cada caso.  

  

  

ROTEIRO DE INSPEÇÃO  

  

A – Identificação da Unidade Hospitalar  

  

a) Razão Social  

b) C.G.C.  

c) Nome fantasia  

d) Endereço  

CEP   ___________________________________________________________________  

Bairro___________________________________________________________________ 
Município________________________________________________________________  
U. F. ____________________________________________________________________  

Fone ( ) Fax ( ) E-MAIL:  

e) Tipo da Unidade Hospitalar  
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f) Nível Número de leitos: _______________________________________ 
1 - Primário ( )  
2 - Secundário ( )  

3 - Terciário ( )  

Representante Legal: ______________________________________________  

Responsável Técnico 

______________________________________________CRM_____ Data de 

Preenchimento da Identificação da Unidade Hospitalar: __/ __/ __ Técnico 

Responsável pelo preenchimento:  

  

B - Inspeção do Programa e da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

(PCIH/CCIH).  

  

    SIM  NÃO  

1.  I  Existe CCIH neste hospital      

2.  I  A CCIH está formalmente nomeada?      

3.  N  Existe Regimento Interno desta CCIH? (anexar cópia)      

4.  INF  Quais as áreas de formação dos membros da CCIH? Indique o número de cada 
categoria:  
MÉDICOS: ______________________  

ENFERMEIROS: ____________________  

FARMACÊUTICOS: ____________________  

ADMINISTRADOR: _____________________  

OUTROS: ____________________  

ESPECIFICAR: ____________________  

    SIM  NÃO  

5.  I  Existe PCIH neste hospital?      

6.  N  Existem manuais ou rotinas técnico-operacionais visando a prevenção e 

controle da Infecção Hospitalar?  

    

6.1.  INF  Qual (is)?      

    SIM  NÃO  

7.  N  Existe treinamento específico, sistemático e periódico do pessoal do 

hospital para o controle de Infecção Hospitalar?  

    

7.1.  INF  Qual a periodicidade deste treinamento?  

1. 1 A CADA 6 MESES ( )  

2. 1 A CADA ANO ( )  

3. OUTROS ( )  

 

  ESPECIFICAR:  

   

 

  SIM  NÃO  
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8.  N  As reuniões da CCIH ocorrem regularmente e são registradas em atas?      

8.1.  N  Os registros das atas indicam com clareza a existência de um programa de 

ação para o CIH no hospital?  

    

9.  R  A CCIH participa de comissão técnica para especificação de produtos e 

correlatos a serem adquiridos?  

    

10.  N  A CCIH realiza o controle sistemático da prescrição de antimicrobianos?      

10.1.  N  Existe formulários para inscrição de antimicrobianos?      

11.  N  Existem procedimentos escritos relativos ao uso racional de Germicidas 

que garanta a qualidade da diluição final?  

    

12.  INF  O Hospital tem serviço de limpeza?  

PRÓPRIO ( )  

TERCEIRIZADO ( )  

 

12.1.  INF  No caso de ser terceirizado, indicar o serviço (nome, endereço completo)   

  SIM  NÃO  

13.  N  A CCIH estabelece diretrizes básicas para a elaboração dos procedimentos 

escritos do serviço de limpeza?  

    

13.1.  N  Existem procedimentos escritos e padronizados do serviço de limpeza      

13.2.  N  A CCIH supervisiona a aplicação destes procedimentos?      

14.  N  A CCIH estabelece programa de treinamento para o serviço de limpeza?      

15.  I  A CCIH elabora regularmente relatórios contendo dados informativos e 

indicadores de Controle de Infecção Hospitalar? (anexar o mais recente)  

    

15.1.  INF  Com que periodicidade?      

16.  N  A CCIH divulga os relatórios entre o Corpo Clínico do Hospital?      

17.  N  A CCIH comunica periodicamente à Direção e à Comissão Estadual / 

Distrital a situação do CIH?  

    

17.1.  INF  Com que periodicidade?      

18.  R  A CCIH promove debates com a comunidade hospitalar sobre o CIH?      

18.1.  INF  Qual a periodicidade dos debates?  

1. TRIMESTRAL ( )  

2. SEMESTRAL ( )  

3. ANUAL ( )  

4. OUTROS ( ) ESPECIFICAR:  

 

  SIM  NÃO  

19.  R  Existe consórcio com outros hospitais para utilização recíproca de recursos 

técnicos, materiais e humanos na implantação do PCIH?  

    

20.  N  O hospital dispõe de mecanismo para detecção de casos de Infecção 
hospitalar pós alta:  
Ambulatório de egressos ( )  

Aerograma ( ) 

Busca fonada ( ) 

Outros:  
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21.  R  O hospital dispõe de mecanismo de comunicação ou integração com 

outros serviços de saúde para detecção de casos de Infecção Hospitalar?  

    

22.  I  Existem normas e rotinas, visando limitar a disseminação de 

microorganismos de doenças infecto-contagiosas em curso no hospital, 

por meio de medidas de precaução e isolamento?  

    

23.  N  Existe política de utilização de antimicrobianos definida em cooperação 

com a Comissão de Farmácia e Terapêutica?  

    

24.  N  Existe interação entre CCIH e as coordenações de CIH municipais e 

estaduais / distrital?  

    

25.  I  Todos os setores do hospital dispõem de lavatórios com água corrente, 

sabão e ou anti-séptico e papel toalha, para a lavagem das mãos dos 

profissionais?  

    

26.  I  Na ausência de núcleo epidemiológico, a CCIH notifica aos órgãos de 

gestão do SUS casos diagnosticados ou suspeitos de doenças de 

notificação compulsória?  

   

  

C -  inspeção da CCIH – Membros Executores – Serviço de Controle de 

Infecção Hospitalar (SCIH).  

  

      SIM  NÃO  

1.  I  A CCIH conta com membros executores?      

2.  I  Estão formalmente nomeados?      

3.  INF  Quais as áreas de formação dos membros executores da CCIH? Indique o número de cada 
categoria: ENFERMEIRO ( )  
MÉDICOS ( )  

FARMACÊUTICOS ( ) 
OUTROS ( )  
ESPECIFICAR:  

4.  INF  Qual a carga horária destes profissionais?  

ENFERMEIROS:_____________  

MÉDICOS:____________  

OUTROS:____________  

ESPECIFICAR:_______________  

  SIM  NÃO  

5.    Existem procedimentos escritos orientando:      

5.1.  N  Lavagem de mãos?      

5.2.  N  Biossegurança (exposição a material biológico e acidentes com perfuro 

cortantes)?  

    

5.3.  N  Cuidados com catéteres intravasculares e urinários?      

5.4.  N  Curativos?      

5.5.  N  Limpeza e Desinfecção de artigos?      

5.6.  N  Esterilização?      

5.7.  N  Limpeza de ambientes?      
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6.  N  Existe treinamento dos funcionários para aplicação dos procedimentos citados 

no item 6 acima, realizados em parceria com outras equipes?  

    

6.1.  N  Existem registros?      

7.  N  Existe rotina de controle bacteriológico da água que abastece o hospital?      

7.1.  N  Existe rotina de limpeza de caixa d´água que abastece o hospital?      

7.2.  N  Indicar a freqüência com que é realizado o procedimento.      

8.  

8.1.  

INF  Qual a periodicidade de visitas dos membros executores da CCIH nas áreas destinadas a 
pacientes críticos:  
Na UTI adulto?  

1. DIARIAMENTE ( )  

2. SEMANALMENTE ( )  

3. OUTROS ( ) ESPECIFICAR:  

8.2.  INF  UTI neonatal  

1. DIARIAMENTE ( )  

2. SEMANALMENTE ( )  

3. OUTROS ( ) ESPECIFICAR:  

8.3.  INF  UTI pediátrica  

 

  1. DIARIAMENTE ( )  

2. SEMANALMENTE ( )  

3. OUTROS ( ) ESPECIFICAR:  

8.4.  INF  Berçário de alto risco  

1. DIARIAMENTE ( )  

2. SEMANALMENTE ( )  

3. OUTROS ( ) ESPECIFICAR:  

8.5.  INF  Queimados  

1. DIARIAMENTE ( )  

2. SEMANALMENTE ( )  

3. OUTROS ( ) ESPECIFICAR:  

8.6.  INF  Hemato-oncológicos  

1. DIARIAMENTE ( )  

2. SEMANALMENTE ( )  

3. OUTROS ( ) ESPECIFICAR:  

8.7.  INF  SIDA / AIDS  

1. DIARIAMENTE ( )  

2. SEMANALMENTE ( )  

3. OUTROS ( ) ESPECIFICAR:  

9.  INF  Qual a periodicidade de visitas dos membros executores da CCIH a outros setores  

1. DIARIAMENTE ( )  

2. SEMANALMENTE ( )  

3. OUTROS ( ) ESPECIFICAR:  

  SIM  NÃO  
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10.  N  Existem programas de imunização ativa em profissionais de saúde em atividade 

de risco?  

    

10.1  INF  Quais?      

      SIM  NÃO  

11.  I   Existe Sistema de Vigilância Epidemiológica das Infecções Hospitalares?      

11.1.  INF  A Vigilância Epidemiológica das Infecções Hospitalares é:  

GERAL (todo o hospital) ( )  

POR OBJETIVO ( )  

DIRIGIDA ( )  

EM QUAIS SERVIÇOS:  

  SIM   NÃO  

12.  N  Existe coleta de dados sobre a infecção hospitalar?      

13.  INF  Qual o processo utilizado?  

BUSCA ATIVA? ( )  

BUSCA PASSIVA (ficha de notificação / prontuário)? ( )  

BUSCA MISTA (busca ativa + busca passiva)? ( )  

  SIM  NÃO  

14.  N  São levantados os indicadores de Infecção Hospitalar      

15.    Quais os indicadores utilizados no Controle de Infecção Hospitalar:  

15.1.  N  Taxa de Infecção Hospitalar?  

15.2.  N  Taxa de paciente com Infecção Hospitalar?  

15.3.  N  Taxa de Infecção Hospitalar por topografia?  

URINÁRIA:_________  

CIRÚRGICA:__________  

RESPIRATÓRIA:_________  

  CUTÂNEA:__________  

CORRENTE SANGUINEA_________ 

OUTROS:___________ 

ESPECIFICAR:  

 

15.4.  N  Taxa de Infecção Hospitalar por procedimento?   

15.5.  N  Taxa de Infecção Hospitalar em cirurgia limpa?   

15.6.  R  Coeficiente de sensibilidade / resistência dos microorganismos aos antimicrobianos?   

15.7.  INF  Percentual de antimicrobianos em cirurgia nos últimos doze meses:  

PROFILATICO______________%  

TERAPÊUTICO______________%  

NÃO USOU_____________%  

 

15.8.  N  Taxa de letalidade por infecção hospitalar   

16.  INF  Qual a taxa de Infecção Hospitalar nos últimos 12 meses?   

    SIM  NÃO  
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17.  N  Existe avaliação e priorização dos problemas com base nestes indicadores?      

18.  N  Os membros executores da CCIH realizam análise do Sistema de Vigilância 

Epidemiológica, que permite a identificação de surto em tempo hábil para 

medidas de controle?  

    

19.  R  Existem registros de acidentes por pérfuro-cortantes em funcionários?      

19.1.  INF  Qual o número de ocorrências nos últimos seis meses?      

    SIM  NÃO  

19.2.  N  A CCIH tem atuação / apoio ao funcionário acidentado por pérfuro-cortantes?      

20.  I  É utilizado coletor de urina fechado com válvula anti-refluxo?      

21.  I  Existe EPI (Equipamento de Proteção Individual) para realização de 

procedimentos críticos?  

    

21.1.  N  O uso de EPI é supervisionado pelo CCIH?      

22.  N  Existem recipientes diferenciados para desprezar os diversos tipos de resíduos 

hospitalares?  

    

23.  INF  O Serviço de lavanderia é:  

PRÓPRIO? ( )  

TERCEIRIZADO? ( )  

 

    SIM  NÃO  

23.1  N  A lavanderia hospitalar possui sistema de barreiras?      

24.  

24.1.  

I  

INF  

O hospital conta com laboratório de microbiologia?  

O laboratório de microbiologia é:  

PRÓPRIO? ( )  

TERCEIRIZADO? ( )  

 

    SIM  NÃO  

25.  N  São emitidos relatórios de sensibilidade / resistência bacteriana para o corpo 

clinico e CCIH?  

    

26.  R  Existe orientação médica ou consulta aos infectologistas da CCIH na prescrição de 

antimicrobianos?  

    

27.  R  A CCIH estabelece medidas de educação continuada da equipe médica em relação 

à prescrição de antimicrobianos?  

    

28.  R  São realizadas auditorias internas para avaliar o cumprimento do PCIH?      

29.  R  Existem registros?     

  

D -  Conclusão  

  

   SIM  NÃO  

1.  O PCIH esta implantado?      

1.1.  Em caso afirmativo, informar:  

TOTALMENTE ( )  
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PARICALMENTE ( )  

   SIM  NÃO  

2.  A documentação apresentada demonstra que a CCIH é atuante?      

3.  Os indicadores de Infecção Hospitalar são compatíveis com a realidade hospitalar 

observada?  

    

4.  Há preocupação da CCIH na divulgação de seus dados?      

5.  Há preocupação da CCIH com a capacitação técnica dos profissionais que atuam 

no hospital?  

    

6.  A partir dos resultados das auditorias internas foram implementadas ações 

corretivas objetivando a melhoria da qualidade dos serviços?  

    

7.  Foram evidenciadas alterações nos indicadores de Controle de Infecção 

Hospitalar mediante a realização de capacitação e treinamento contínuo?  

    

8.  Está evidenciado o comprometimento e apoio da Direção para implementação da 

PCIH?  

    

9.  Pessoas Contratadas:    

     

     

     

     

10.  Nome, Nº de Credencial e Assinatura de Inspetores:    

     

     

     

     

11.  Data:    

  

 
  

(*) Republicada por ter saído com incorreção, do original, no DO nº 108-E, de 

6/6/2000, Seção ,1 pág. 27.  

  

(Of. El. nº 242/2000)  

 


