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Resumo
Objetivo – Avaliar a equipe multidisciplinar e sua funcionalidade, assim como os conceitos de biossegurança adotados por seus profis-
sionais colaborando com a comissão de controle de infecção hospitalar Métodos – Para o desenvolvimento deste estudo foi aplicado
um questionário de 19 questões objetivas com respostas pré-determinadas a 30 profissionais divididos em 3 grupos. Resultados – Ob-
servou-se que 13.3% dos profissionais fazem parte da comissão de controle de infecção. A questão da água corrente e limpa deixa no
ar a qualidade da higienização, uma vez que a cidade enfrenta problemas sérios quanto à escassez e qualidade da água. Os pontos
mais críticos foram encontrados na não higienização das mãos ao se mover de um sitio anatômico contaminado para outro com dados
de 20%, contato com áreas próximas a paciente, objetos inanimados com não adesão de 34%. A taxa de profissionais sem conhecimento
de realização de culturas foi de 24%. Falta de procedimentos escritos sobre exposição a material perfuro cortante foi de 24%. Conclusão –
A equipe multidisciplinar não está seguindo corretamente o ideal preconizado pelo Ministério da Saúde, este trabalho evidenciou várias
falhas em seus procedimentos quanto á higienização das mãos.

Descritores: Infecção hospitalar; Higienização das mãos;Assepsia

Abstract
Objective – Evaluate the multidisciplinary team and its functionality, as well as the concepts of biosafety adopted by practitioners working
with the commission of hospital infection control Methods – To develop a questionnaire study of 19 objective questions with predeter-
mined answers to 30 professionals divided into 3 groups was applied. Results – It was observed that 13.3% of professionals are part of
the infection control committee. The issue of clean running water makes the air quality of hygiene, since the city faces serious problems
regarding the scarcity and quality of water. The most critical points were found in not washing hands when moving from one anatomical
site to another with tainted data of 20%, close contact with the patient, inanimate objects with non-adherence of 34% areas. The rate
without professional knowledge to conduct crop was 24%. Lack of written procedures overexposure cut and puncture wounds material
was 24%. Conclusion – The  multidisciplinary team  is not properly following the ideal advocated by the Ministry of Health, this study
revealed several flaws in their procedures regarding hand hygiene.

Descriptors: Hospital infections; Handwashing; Sterilization

Introdução
Infecções Hospitalares, atualmente chamados infec-

ções relacionadas à assistência a saúde, representam,
para toda humanidade, sério problema de saúde pú-
blica. Historicamente, essas infecções são tão antigas
quanto o cuidado humano, pois desde os primórdios
da nossa civilização existe uma batalha evolucionaria
entre homens e micro-organismos¹.

O Ministério da Saúde do Brasil em sua Portaria nº
2616/98 definiu como sendo Infecção Hospitalar (IH)
aquela adquirida após admissão do paciente, que se ma-
nifeste durante sua internação ou mesmo após sua alta,
quando relacionada com a internação ou a procedimen-
tos hospitalares/ ambulatoriais ou a procedimentos diag-
nóstico ou terapêuticos realizados durante este período².

As Infecções Hospitalares possuem elevados índices
de morbidade e de mortalidade em pacientes hospitali-
zados acarretando altos custos diretos e indiretos aos
hospitais, improdutividade dos doentes levando a déficits
econômicos ao país e, além disso, trazendo dor, mal-es-
tar, isolamento e sofrimento ao paciente e sua família³.

Embora o homem tenha conquistado grande avanço
tecnológico, desenvolvido métodos mais eficazes de

tratamento, profilaxias mais rigorosas sobre as doenças,
descobrindo antibióticos mais potentes, e melhorando
suas condições de saneamento, segundo um inquérito
de prevalência realizado pela Organização Mundial da
Saúde, mostrou que 8,7% dos doentes hospitalizados
contraíram IH e a cada momento 1,4 milhões de pes-
soas em todo o mundo sofrem com complicações in-
fecciosas relacionadas ao âmbito hospitalar. Esses dados
mostram que essas infecções atingem desde clínicas
equipadas com alta tecnologia até unidades com es-
trutura básica de saúde4.

Diferentes micro-organismos como fungos, vírus e
bactérias causam as infecções hospitalares, os que
mais se destacam são as bactérias pois elas constituem
normalmente a flora humana e não trazem riscos a in-
divíduos normais, mas sim a pessoas com estado cli-
nico comprometido, são as chamadas bactérias opor-
tunistas. O ambiente hospitalar é um grande
reservatório desses patógenos, trazendo riscos aos pro-
fissionais da saúde, aos visitantes e até aos funcionários
do hospital5.

O uso indiscriminado de antibióticos fez com que
surgissem bactérias multirresistentes inclusive a anti-
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microbianos recentemente comercializados. Dentro da
importância da problemática das infecções hospitalares
a racionalização desses medicamentos traz a oportuni-
dade de determinar seu uso apropriado e correto nos
casos para os quais estão prescritos, e identificar casos
onde não seriam bem empregados. A ANVISA (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária) publicou no ano de
2010 a RDC 44, a fim de requerer melhores critérios
na prescrição e dispensação de antimicrobianos, pois
o perfil de micro-organismos em infecções aponta para
um futuro não muito feliz para as próximas gerações,
em alguns anos pode não haver medicamentos para
tratar algumas infecções6-7.

O aumento da resistência microbiana tomou di-
mensões alarmantes destacando-se as bactérias Stap-
hylococcus aureus resistente a meticilina e aminogli-
cosideos (MARSA); Staphylococcus coagulase
ne ga tivos resistentes a Oxacilina; Enterococcus resis-
tentes a penicilina, ampicilina, vancomicina (VRE) e
aminoglicosídeos; Streptococcus pneumoneae resis-
tentes a penicilina, eritromicina e cefalosporinos;
Haemophilus influenzae resistentes a penicilina; en-
terobactérias resistentes a quinolonas; Pseudomonas
spp. resistentes a beta-lactâmicos, Carbapanemas e
aminoglicosídeos e Acinetobacter spp. resistentes a
beta-lactâmicos amino glicosídeos e quinolonas, entre
outras. É essa é uma crise global até em hospitais de
referências8-9.

Existem muitos fatores envolvidos para que ocorra
uma IH “a forma mais comum de transmissão e com-
provadamente evitável é a dispersão através das mãos
dos profissionais de saúde.” Outras formas apontadas
para se adquirir uma infecção hospitalar são falhas
no processo de esterilização, falha no preparo de me-
dicações parentais, falhas na execução de procedi-
mentos invasivos ou mesmo atribuído a própria con-
dição do paciente, depressão da imunidade
dificultando a convivência com sua própria microbiota
natural, o que pode causar uma resposta imunológica
de difícil controle1,7-9.

Não existe nenhuma intervenção médica disponível
no momento para erradicação das infecções hospitala-
res, mas seu controle é possível e este é o maior objetivo
do Ministério da Saúde desenvolvendo assim um con-
junto de ações, deliberados e sistemáticos, para redução
da incidência das IH. Ações estas que devem ser prati-
cadas por todos os profissionais envolvidos na estrutura
da assistência hospitalar8-10.

Existe um cronograma para ser seguido para controle
e prevenção de infecções hospitalares relacionados a
assistência de saúde que são básicos: higienização das
mãos; limpeza, desinfecção e esterilização; uso racional
de antimicrobianos; biossegurança; educação conti-
nuada e permanente; vigilância epidemiológica das in-
fecções e eventos adversos11-13.

Para que haja um bom resultado neste processo de
controle e prevenção de IH é necessário o envolvimento
de todos os profissionais da área da saúde pois esta
questão é responsabilidade de todos, desde os profis-

sionais de limpeza até o médico especialista. As ações
de prevenção trazem bem-estar ao paciente e aos pro-
fissionais também e a medida mais importante é a la-
vagem correta das mãos8,13-14,17.

O controle da Infecção Hospitalar esta diretamente
ligado ao conceito de qualidade de vida assistencial a
saúde e suas ações, portanto devido ao grande potencial
de morbidade, mortalidade e alto custo dessas infec-
ções, surge a necessidade de uma avaliação do desem-
penho de profissionais da saúde e de como seus co-
nhecimentos técnicos científicos são eficazes para
alcançar maiores benefícios e minimizar os riscos, atra-
vés de medidas simples e alcançáveis de acordo com
recursos e valores sociais existentes14-17.

O objetivo deste estudo foi colaborar com a Comissão
de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) de um hos-
pital público em um município do estado de São Paulo,
através de um questionário, levantando dados impor-
tantes e recentes, sob o olhar de um biomédico, profis-
sional externo ao contexto local pesquisado, avaliando
assim a estrutura organizacional e funcional da CCIH e
sua adequação ao modelo oficial, definido pelas leis e
normas vigentes com o intuito maior de beneficiar toda
sociedade na promoção à saúde de acordo com a rea-
lidade local.

Métodos
O presente estudo foi desenvolvido com o auxílio

dos profissionais da saúde de um hospital do interior
do Estado de São Paulo e obedeceu todos os preceitos
éticos conforme parecer consubstanciado do Comitê
de Ética em Pesquisa sob número: 652.188.

Para o desenvolvimento do presente estudo foi ela-
borado um questionário que buscasse avaliar e identi-
ficar os possíveis problemas relacionados a dissemina-
ção de infecções. Com base no levantamento de dados
as perguntas foram desenvolvidas conforme o ideal pre-
conizado pelo Ministério da Saúde a fim de evitar a
disseminação de infecções. O questionário foi desen-
volvido com 19 questões que buscava avaliar duas viés
de possíveis falhas, sendo elas em relação a má estrutura
do local ou quanto a falha dos profissionais quanto a
suas práticas no cuidado ao paciente. 

Após o desenvolvimento do questionário foi deter-
minado os profissionais que participariam da pesquisa,
o fator de inclusão levou em consideração os profissio-
nais que teriam maior contato com os pacientes durante
sua estadia no hospital: enfermeiros, técnicos em en-
fermagem e auxiliar em enfermagem, sendo assim, fo-
ram criados 3 grupos com N = 10.

A aplicação do questionário foi realizada de forma
a evitar constrangimento ou quaisquer outros possíveis
problemas ao funcionário, para isso os formulários
foram aplicados em local sem supervisão de qualquer
funcionário. A aplicação foi dividida em 2 etapas
com 15 participantes de cada vez sem qualquer pré-
seleção. Todos os questionários foram entregues den-
tro de envelopes pardos conforme orientado pela pes-
quisadora, sem que houvesse a identificação dos
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participantes da pesquisa para isso o termo de ciência
da participação da pesquisa foi entregue fora do en-
velope pardo. A única identificação possível foi a da
atuação profissional devido a uma das perguntas do
questionário.

Os dados obtidos através dos questionários foram or-
ganizados conforme os 3 grupos. Os gráficos e cálculos
de porcentagens foram elaborados através do software
Microsoft Excel 2010.

Resultados 
Os participantes da pesquisa foram divididos em três

grupos conforme a formação profissional de cada: (en-
fermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfer-
magem), seguindo o indicado na perguntas do questio-
nário. A analise dos resultados totalizou 3 grupos com
10 participantes cada. A tabulação dos dados e analise
estatística foram realizadas através do software Microsoft
Office Excel 2010. 

Gráfico 1. Gráfico indicando o numero de profissionais participan-
tes da comissão de controle de infecções.

Gráfico 2. Gráfico indicando a disponibilidade de solução alcoólica
para higiene das mãos. 

Gráfico 3. Gráfico indicando o fornecimento de água corrente
limpa na unidade de trabalho.

Gráfico 4. Gráfico indicando se há sabão disponível em todos os la-
vatórios.

Gráfico 5. Gráfico indicando a disponibilidade de toalhas de uso
único.

Gráfico 6. Gráfico informa quanto a formação a respeito da higie-
nização das mãos.
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Gráfico 7. gráfico indicando se há folhetos explicativos sobre o uso
de luvas e higiene das mãos.

Gráfico 8. Gráfico apontando se há cartazes explicando a técnica
correta de lavagem das mãos.

Gráfico 9. Gráfico indicando se há preocupação em higienizar as
mãos após o contato com o paciente.

Gráfico 10. Gráfico indicando se há preocupação de higienizar as
mãos ao se mover de um sitio contaminado para outro. 

Gráfico 11. Gráfico indicando se há higienização das mãos após
contato com fluidos corporais, excretas, membranas
mucosas ou curativos.

Gráfico 12. Gráfico indicando se há higienização das mãos após ma-
nuseio de medicação ou alimentação do paciente.

Gráfico 13. Gráfico apontando se há higienização das mãos após
contato com áreas próximas ao paciente, inclusive obje-
tos inanimados (incluindo equipamentos para a saúde).

Gráfico 14. Gráfico indicando se toda evidencia de infecção em pa-
cientes é prontamente notificada ao médico.



Discussão
O presente estudo se propôs conhecer e identificar

possíveis falhas nos procedimentos e técnicas para pre-
venção e controle das infecções hospitalares. Na maio-
ria dos hospitais do país a equipe de enfermagem re-
presenta um porcentual muito grande de profissionais
que prestam cuidados diretos aos pacientes,  sendo as-
sim, neste trabalho estão sendo alvo dos questiona-
mentos. No Brasil, e em todo o mundo não existem es-
tatísticas exatas quanto a certos procedimentos e
embora haja entendimento da importância nos cuida-
dos com a saúde , as praticas inadequadas fazem parte
do dia a dia do profissional18.

O Gráfico 1 mostra que 13,3% dos profissionais fa-
zem parte da Comissão de Controle de Infecções Hos-
pitalares, dado importante pois devem a rigor serem
profissionais altamente capacitados quanto a prevenção
e controle de tais infecções2. 

Todos os profissionais, ou seja, 100% dos entrevista-
dos responderam que há disponibilidade de solução
alcoólica para higienização das mãos o que atende as
normas da ANVISA (Agencia Nacional de Vigilância
Sanitária)11.

Quanto ao fornecimento de água um auxiliar de en-
fermagem indicou que não há aporte de água corrente
e limpa o que torna a questão conflitante uma vez que
na edição de um jornal local, “O Ouvidor” 18/10/2014,

foi publicado uma reportagem que trata sobre a escas-
sez de água e um aumento significativo de doenças
provocadas pela má qualidade da água no município.
No mês de julho os casos de gastroenterocolite foram
247. Este número saltou para 665 em setembro, ou
seja, o aumento foi de 169,2%. Os médicos afirmam
que as enfermidades estão intimamente ligadas a má
qualidade da água que é consumida pela população
pois a falta de água corrente e limpa compromete se-
riamente a boa higienização19.

Quanto á disponibilidade de sabão em todos os la-
vatórios 90% dos profissionais confirmaram que há
existência desse item, mas, 10% foram contrários indi-
cando a falta do produto, o que prejudica a higieniza-
ção das mãos uma vez que o sabão proporciona remo-
ção mecânica da microbiota transitória da pele e
quando associado ao álcool 70% tem ação química
letal aos micro-organismos. Esse dado implica que se
não houver adesão total a essa prática pode haver riscos
tanto aos profissionais como aos pacientes20.

O sabão foi e é até hoje recomendado por ser válido
e aceitável para procedimentos habituais envolvidos
nos cuidados a pacientes, como dar banho, antes de
aferir sinais vitais, coletar amostras de urina e outros
materiais, em procedimentos não cirúrgicos que entrem
em contato só com a pele, as mucosas integras, instalar
cateteres urinários dentre outros20.

Quanto ao uso de solução alcoólica, sem associação
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Gráfico 15. Gráfico indicando se há recomendações de técnicas de
curativos e periodicidade de troca dos mesmos.

Gráfico 16. Gráfico apontando se há recomendações técnicas para
coleta de material para realização de culturas.

Gráfico 17. Gráfico apontando se o uso de EPIs é supervisionado
pela comissão de controle de infecções hospitalares.

Gráfico 18. Gráfico indicando se há procedimentos escritos quanto
a biossegurança a exposição com material perfuro cor-
tante.



de outras estratégias de higienização das mãos, como
água e sabão, essa pratica foi apontada como pouco
efetiva21.

Quanto á toalhas de uso único disponíveis nos lava-
tórios, 6,6% dos profissionais indicaram a falta desse
item e 93,3% foram afirmativos. Este dado mostra que
ainda há falta de infraestrutura adequada que permita
ao profissional a prática correta de higienização das
mãos. O produto deve estar ao alcance do profissional
de saúde porque facilita sua adesão22.

Sobre a informação de higiene das mãos houve tota-
lidade de 100% dos profissionais que recebem forma-
ção e reconheceram ser de suma importância, mas se-
gundo estudos existem divergências entre a prática e o
ideal preconizado o que resulta em não adesão em al-
guns casos. Este é um problema de difícil solução pois
envolve fatores como promover capacitações regulares
sobre higiene das mãos, sua importância e eficácia,
numa abordagem profissional e individual22.

Quanto ao manual técnico informativo ou folhetos
explicativos sobre o uso de luvas apenas 3,33% afirma-
ram não ter conhecimento a respeito das normas, contra
96.7% de terem conhecimento. Este manual é de suma
importância uma vez que as luvas constituem uma bar-
reira eficaz sempre que houver risco de contato com
sangue ou outro fluido corporal , mesmo que estes não
sejam perceptíveis , e quanto houver contato com pele
não integra. Deve-se utilizar, retirar e descartar correta-
mente e higienizar as mãos imediatamente, neste ponto
á falta de conhecimento de diretrizes e protocolos23.

A questão 9 indica que 10% dos funcionários disse-
ram que não há cartazes que promovam ou explique a
técnica de higienização das mãos e 90% disseram que
sim. Uma vez que a higiene das mãos é a medida mais
individual, mais simples e de menos custo para prevenir
a propagação das infecções relacionadas a saúde. “De-
vem ser empregadas medidas e recursos com o objetivo
de incorporar a prática da lavagem das mãos em todos
os níveis de assistência hospitalar como recursos para
cartazes". Cartazes ajudam na conscientização para re-
dução significativa de taxas de infecção Segundo Por-
taria 2616 de 12 de maio de 199823.

A questão de número 10 indica que há preocupação
em higienizar as mãos antes e após contato com o pa-
ciente em 100% dos profissionais; ficou evidenciado
nesta questão que a adesão é maior por preocupação
do profissional em não se expor ao risco de aquisição
de doença, mostrando ser uma prática de autocuidado24.

Os resultados obtidos na questão 11 mostram que
20% dos profissionais não tem conhecimento de que o
objetivo da higienização das mãos antes dos procedi-
mentos em sítios anatômicos contaminados é a proteção
do paciente evitando a contaminação de micro-orga-
nismos oriundos das mãos dos profissionais, e após o
procedimento para a proteção do profissional. O trata-
mento de lesões de pele, curativos, aplicação de inje-
ções, manuseio de um sistema de acesso vascular ou
em um sistema de drenagem requer cuidados especiais,
a sequencia deve ser feita de um sitio menos contami-

nado para um mais contaminado25.
Conforme indicam os resultados da questão 12 após

contato com fluidos corporais, excretas, membranas mu-
cosas ou curativos houve adesão de 100% neste proce-
dimento para que não haja disseminação de infecção.

Quanto á questão 13 sobre o manuseio de medicação
e alimentação apenas 3,4% dos profissionais disseram
não se preocupar com a higiene das mãos. Segundo
Dianna  Bolick (et al.) a limpeza rigorosa é fundamental
para evitar a contaminação dos alimentos por mãos
não higienizadas , por utensílios sujos ou por contami-
nação cruzada de outros alimentos20.

Os resultados encontrados na questão 14 foi de 34%
de profissionais que não aderem a higienização das
mãos após contatos com áreas próximas ao paciente,
mesmo objetos inanimados ou equipamentos para a
saúde, mostrando uma taxa muito alta, que pode ser
um risco e, também, porta de entrada para as infecções
hospitalares. O risco de contaminação por micro-orga-
nismos está muito alto. Segundo a Estratégia Multimodal
da OMS para melhoria da higienização das mãos, essa
indicação aplica-se quando o profissional de saúde
deixa o ambiente próximo ao paciente, após ter tocado
equipamento móvel, produtos médicos, pertences pes-
soais ou outras superfícies inanimadas, sem ter tido
contato com paciente, o profissional deve fazer a hi-
gienização das mãos. A indicação e justificada pelo
risco de transmissão de microrganismos para o profis-
sional de saúde e de sua disseminação para  o ambiente
de assistência26,23.

Na questão numero 15 “Toda evidencia de infecção
em paciente sob seus cuidados é prontamente notifi-
cada ao médico?”. Apenas 3,4% não notificam ao mé-
dico, o que caracteriza a falta de conhecimento sobre
a gravidade, riscos e também de olhar clinico. Contra-
pondo a minoria, 96.6%  afirmaram notificar o médico. 

Na questão 16 os resultados mostraram que 96,6%
conhecem as recomendações técnicas quanto á perio-
dicidade das trocas dos curativos enquanto 3,4% não
tem conhecimento sobre essa técnica. Existem manuais
e protocolos com técnicas e procedimentos adequados
principalmente de como usar as luvas para proteger as
lesões contra ação de micro-organismos circulantes
que provêm das pessoas que estão no ambiente, para
prevenir ou minimizar riscos de complicações22.

A pergunta 17, quanto a existência de recomendação
de técnica para coleta de material para realização de
cultura, um total de 24% dos profissionais disseram
não haver recomendação, e 76% afirmaram que sim,
que há recomendação. O laboratório de microbiologia
deve fazer monitoramento e identificação de espécies
bacterianas e a realização de antibiogramas confiáveis
para melhorar a qualidade do uso de antimicrobianos,
e precisa ter grande integração com a comissão de con-
trole de infecção hospitalar. O laboratório deve ter co-
nhecimento de sua flora bacteriana residente e o que
pode ser considerado microbiota normal para se ter
um processo adequado de policiamento epidemioló-
gico e controle de infecção3,12. 
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Quanto ao uso de EPIs exposto na questão 18,  6,7%
dos profissionais dizem não haver supervisão da co-
missão de controle de infecção  e 93.3% dizem que há
supervisão. Os equipamentos de proteção individual
constituem barreiras muito eficazes para proteção con-
tra substâncias perigosas, seja por absorção, por inala-
ção ou contato físico. O uso correto deve ser supervi-
sionado, pois previne e promove a saúde, sem o uso os
profissionais ficam expostos a riscos ocupacionais, além
de poderem disseminar micro-organismos aos pacien-
tes. Muitas enfermidades como a Síndrome da Imuno-
deficiência Adquirida (AIDS), Sífilis entre outras consti-
tuem grandes riscos13,27.

Os resultados obtidos na questão 19 indicam que
24% dos profissionais desconhecem procedimentos
escritos sobre biossegurança á exposição com material
perfuro cortante, enquanto que 76% dizem conhecer
tais procedimentos. Houve grande porcentagem de
profissionais que não conhecem planos de prevenção
de riscos de acidentes com materiais perfuro cortante
o que pode trazer riscos de exposição a agentes bio-
lógicos, devendo haver a preocupação com a segu-
rança e proteção dos profissionais do serviço de
saúde28. 

Conclusão
Com isso podemos concluir que, conforme resultados

deste estudo apontaram, que ainda ha muitas falhas na
assistência a saúde, falta de conhecimento de diretrizes
e protocolos, falta de informação científica sobre me-
lhoria na higienização das mãos, a restrição de acesso
a exames microbiológicos que pode acarretar a adoção
de terapias empíricas levando ao desenvolvimento de
cepas de micro-organismos multirresistentes no am-
biente hospitalar. 

Ressalta-se que deve haver maior trabalho de cons-
cientização destes profissionais motivando-os a melho-
res estratégias na adoção de práticas corretas e seguras,
como a importância da simples lavagem das mãos com
água e sabão já que comprovadamente são medidas
importantes para interromper a cadeia de transmissão
dos micro-organismos evitando a disseminação e con-
taminação cruzada.
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