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NOÇÕES DE CONTROLE DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA DE 

SAÚDE    -INFECÇÃO HOSPITALAR- 

 

A equipe de enfermagem deve conhecer todos os aspectos que contribuem para o 

estabelecimento das infecções e adotar medidas que estabeleçam um ambiente 

biologicamente seguro para os clientes e a equipe de saúde em geral. 

Uma vez admitido, cada cliente traz consigo uma flora microbiana instalada 

(residente) na pele, vias aéreas superiores e trato gastrintestinal.  O hospital por sua vez, é 

um ambiente com muitos clientes, funcionários, profissionais e visitantes com uma grande 

concentração de diferentes micro-organismos, predispondo-o à infecção. 

Muitos desses clientes são submetidos a procedimentos invasivos que rompem as 

barreiras naturais do organismo, facilitando a penetração de micro-organismos por meio 

dos materiais e equipamentos e dos procedimentos. 

 

COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR – CCIH 

 

Comissão formada por equipe multiprofissional que atua nas instituições 

hospitalares, segundo recomendações do Ministério da Saúde, por meio da Agência 

Nacional de Vigilância sanitária (ANVISA), no intuito de prevenir as infecções hospitalares. 

 

Medidas gerais de controle das infecções hospitalares 

• Lavar sempre as mãos após qualquer trabalho de limpeza, ao verificar sujeira, antes e 

após utiliza o banheiro, após tossir, espirrar ou assuar o nariz, antes e após atender o 

paciente, antes e após o término do dia de trabalho. 

• Não sentar no leito do paciente 

• Manter os cabelos compridos presos durante o manuseio do doente (em áreas críticas 

usar gorro) 

• Manter o jaleco sempre abotoado 

• Não usar joias ou adereços ao realizar procedimentos 

• Seguir corretamente as normas técnicas na realização de qualquer procedimento 

• Ter boa higiene pessoal. 

 

 



 

 

Transmissão de infecções 

          As principais formas de transmissão das infecções no hospital são: 

Através das mãos: caso não lavemos com frequência, os germes aderem-se ás nossas 

mãos á medida que tocamos nas diversas superfícies do hospital; nelas, pegam uma 

“carona” e podem ser levados diretamente ao paciente ou para suas roupas e objetos 

pessoais e daí para o paciente. 

 

Através das secreções orgânicas: O sangue, a urina, as fezes, os vômitos e todas as 

secreções dos pacientes podem conter germes e acidentes com estas secreções ou com 

equipamentos contaminados com estas podem transmitir doenças. 

 

Precauções Universais 

• Lavagem das mãos sempre que houver contato da pele com o sangue e secreções de 

qualquer paciente; 

• Usar luvas ao manipular sangue e/ou secreções e sempre que houver possibilidade de 

contato com matéria orgânica; 

• Lavar as mãos após retirar as luvas (podem apresentar micro furos que permite na 

passagem dos germes); 

• Usar jaleco só no ambiente de trabalho (para não levar germes do hospital para casa 

nas suas roupas); 

• Não reencapar, dobrar ou quebrar agulhas utilizadas; 

• Desprezar agulhas, lâminas e outros materiais perfuro cortante em depósito de paredes 

rígidas adequados;  

• Preencher estes recipientes somente até a linha demarcatória para que permita seu 

fechamento adequado, sem riscos de acidentes; 

• Usar máscara quando houver risco de contaminação da mucosa oral e nasal com 

respingos de sangue ou outras secreções; 

• Realizar limpeza, desinfecção e esterilização adequada de materiais e do ambiente. 

 

Produtos utilizados na limpeza/desinfecção ambiental 

 

• Solução de líquido neutro detergente- para sujidades e remoção com varredura 

úmida. 



 

 

• Hipoclorito de sódio a 1%- Desinfecção de superfícies não metálicas contaminadas 

com matéria orgânica, deixar atuar por 10 minutos e retirar o excesso com pano úmido. 

• Álcool a 70%- Fricção e secagem espontânea por três vezes consecutivas, indicado 

para material metálico. 

 

Algumas definições 

 

• Limpeza: remoção de todo material estranho dos objetos (sujidades), por exemplo: 

terra, sangue, fezes, alimento etc; deve anteceder qualquer processo de esterilização ou 

desinfecção. 

• Desinfecção: processo que elimina a maioria ou todos os micro-organismos 

patogênicos, exceto os esporos bacterianos de superfícies inanimadas. 

• Antissepsia: processo que elimina a maioria ou todos os micro-organismos 

patogênicos, exceto os esporos bacterianos da pele e mucosas. 

• Assepsia: processo que visa o controle a parti do uso de substâncias microbiocidas ou 

microbiostáticas de uso em superfície, equipamentos e instrumentos. 

• Esterilização: destruição ou eliminação completa de todas as formas de vida 

microbiana.  

• Artigos: instrumentos de natureza diversa, que podem ser veículos de contaminação. 

• Descontaminação: qualquer processo físico ou químico que serve para reduzir o 

número de microor-ganismos. 

 

Classificação dos artigos hospitalares 

• Artigos críticos: são objetos que entram em contato com o sistema vascular ou com 

tecidos estéreis. Estes artigos devem ser esterilizados. Exemplos: materiais cirúrgicos, 

cateteres intravasculares, agulhas etc. 

• Artigos Semicríticos: artigos que entram em contato com membranas mucosas 

intactas ou com a pele lesada. Estes artigos devem ser submetidos á desinfecção de 

alto nível. Exemplos: circuito de terapia respiratória, espéculos vaginais etc. 

• Artigos Não-críticos: artigos que não entram em contato apenas com a pele íntegra. 

Estes artigos podem apenas ser limpos ou submetidos á desinfecção de baixo nível. 

Exemplos estetoscópios, termômetro, otoscópios, utensílios de refeição, roupas, etc. 
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