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APRESENTAÇÃO 

Olá, tudo joia?  

Aqui é o Guilherme Gasparini, professor de Saúde do Estratégia Concursos. Sou enfermeiro, pós-graduado 
pelo programa de Residência em Oncologia da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e Mestre pela 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). 

Em minha trajetória, fui aprovado, por duas vezes, para o cargo Enfermeiro no concurso nacional da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), em 2018 e 2020, respectivamente, ambas aprovações com o 
Estratégia Concursos. 

Você que se prepara para concursos públicos na área de Enfermagem, preparei um material muito bacana e 
bem completo sobre Infecção Hospitalares.  

A ideia é que você possa com este conteúdo conhecer os tópicos mais importantes sobre infecção hospitalar 
cobrados pelas bancas, além de entender os principais conceitos e praticar muito com as questões 
comentadas e simulado. 

Deixarei abaixo meus contatos para quaisquer dúvidas ou sugestões. Terei o prazer em orientá-los da melhor 
forma possível nesta caminhada que estamos iniciando. 

Abraço, 

Prof. Guilherme Gasparini 

Redes Sociais 

Instragram: @guilhermegasparini 
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TÓPICOS FUNDAMENTAIS DE INFECÇÃO 

RELACIONADA À SAÚDE (IRAS) PARA RESIDÊNCIA 

PORTARIA 2.616/98  
INFECÇÃO HOSPITALAR E INFECÇÃO COMUNITÁRIA  

 

1.1 - Infecção Comunitária 

Segundo a Portaria, a Infecção Comunitária pode ser classificado quando: 

1.1.1 - constatada ou em incubação no ato de admissão do paciente, desde que não 
relacionada com internação anterior no mesmo hospital. [...]   

 

Ou seja, pessoal, o paciente deve VIR da COMUNIDADE já doente, por isso chama-se 
Infecção Comunitária! Vamos adiante... 

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 se tornou evidente logo após o nascimento (exemplo: herpes 
simples, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, sífilis e AIDS);   

1.1.2.3 as infecções de recém-nascidos associadas com bolsa rota superior a 24 (vinte e 
quatro) horas. 

 
*Adendo do Professor: Galera, atenção!  As Infecções Comunitárias relacionadas ao RN despencam nas 

provas! 
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1.2 - Infecção Hospitalar 

Com relação à Infecção Hospitalar, a Portaria define como: 

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 

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:  

2.1 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;  

 

Pessoal, ATENÇÃO AQUI: Lembram-se que acabamos de falar que a Infecção Hospitalar é após a 
admissão do paciente e que se manifeste durante a internação ou após a alta? Pois bem, temos 
outra informação importantíssima, 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, associadas a procedimentos diagnósticos e/ou 
terapêuticas, realizados durante este período; quando  

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;  
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** Transmissão transplacentária (de mãe para feto) e bolsa rota superior a 24 horas, são 
Infecções Comunitárias, lembram?  

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.  

 Se liga no resumo do professor:  

 

 

 

 

 

 

Infecção Hospitalar

72 horas após admissão Adquirida após admissão
Manifesta durante a 

internação ou após a alta

Infecção 
Comunitária

Constatada ou em 
Incubação na 

Admissão

Associada a 
complicação ou 

extensão da infecção 
já existente

Infecções RN com 
bolsa rota superior a 

24 h.

RN - infecção por via 
transplacentária

conhecida ou 
comprovada .
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HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS 
 Além dos tipos e conceitos de infecção, a Portaria 2.616/98 MS também versa sobre a Higienização das 
mãos como o meio mais eficaz para a prevenção de infecção relacionada ao cuidado no meio hospitalar.  

Resumidamente, as mãos são infestadas de microrganismos de todos os tipos, esses microrganismos são 
divididos em duas classes de bactérias: Residentes e Transitórias. 

As bactérias Residentes são aquelas de difícil acesso, que ficam nas camadas mais profundas da pele e que 
geralmente, quando saudável, não causam prejuízo ao hospedeiro. É de difícil remoção, porém com baixa 

virulência.   

O tempo de higienização das mãos, conforme a ANVISA: 

 Álcool (60 a 80%) - 20 a 30 segundos 

 Higienização simples (água e sabão)- 40 a 60 segundos 

 Higienização Antisséptica (ex: Clorexidina ou PVPI 10% degermante) - 40 a 60 segundos 

 Degermação Cirúrgica ou Higienização Pré Operatória - 3 a 5 minutos na 1ª vez e 2 a 3 minutos a partir da 
2ª vez. 

 

Já as bactérias Transitórias colonizam as camadas mais superficiais da pele, de fácil transmissibilidade, 
contém fungos, vírus e bactérias geralmente gram-negativas, porém, é constituída de maior facilidade para 
remoção mecânica da sujidade pela higienização das mãos com água e sabão.   

A higienização das mãos é um processo relativamente simples, rápido, de fácil acesso e de grande impacto 
na saúde e prognóstico quando não realizado de forma correta. Temos que ter em mente que não é apenas 
a quantidade de vezes que aplicamos a técnica na nossa prática, mas a QUALIDADE desta. Geralmente, as 
bancas cobram das provas são: Conceitos de higienização, momentos em que o profissional deve realizar a 
técnica, os produtos utilizados e o tempo a ser despendido para a técnica.  

Pensando nisso, vamos abordar, segundo as normas da ANVISA e a Portaria 2.616/98 MS, os tipos e 
conceitos de higienização das mãos. Vamos lá! 
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 INTRODUÇÃO À PORTARIA 2.616/98 MS 

Nesta parte da aula abordaremos de forma mais aprofundada a portaria que versa sobre a Prevenção e 
Controle de Infecção Hospitalar. Já comentamos no começo da aula sobre ela e vimos a importância de seu 
entendimento, já que é uma das portarias preferidas de concursos públicos na área de saúde.  

Resumidamente, a Portaria se define desta forma: 

 

Abordaremos a partir daqui os principais tópicos desta lei, enfatizando os temas de real importância nas 
bancas de concurso. 

 

Organização
Criação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), 

composição e competência.

Conceitos e 
Critérios 

diagnósticos 
das 

Infecções

Conceitos de infecções (comunitária e Hospitalar), 
critérios para diagnóstico de infecção, Classificações 

Cirúrgicas

Vigilância 
Epidemiológica 
e Indicadores

Conceito e metodologia epidemiológica, cálculos de 
taxas e percentual.

Lavagem das 
Mãos

Conceitos, tipos de higienização e recomendações.

1. Higienização 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 higienização 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. 
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2.1 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. 

[...]  

Pessoal, no trecho a seguir a portaria nos dirá que a equipe de CCIH deverá ser composta por profissionais 
da área da saúde de nível superior, designados como consultores e executores, sendo o presidente ou 
coordenador qualquer um dos membros da mesma, indicado pela direção do hospital.  

[...] 
 

Galera, os membros consultores são de diversos setores, segundo a portaria, é composta pelos serviços:  

- médico;  

- de enfermagem;  

- de farmácia;  

- de microbiologia;  

- de administração.     

 

  

 

Observe que os consultores não são de exclusividade médica, as bancas costumam confundir os candidatos 
nesta etapa. Vamos avante! 

 
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 
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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 com carga horária diária, mínima, de 6 (seis) horas para o 
enfermeiro e 4 (quatro) horas para os demais profissionais.  

Atenção pessoal: Um dos membros executores deve ser, preferencialmente, um enfermeiro. 

Além disso, os membros executores terão acrescidas 2 horas semanais de trabalho para cada 10 leitos ou 
fração. 

 

Além da caracterização de PCIH, CCIH e suas atribuições, a Portaria 2616/98 traz conceitos que DESPENCAM 
nas provas de residência, como as Classificações Cirúrgicas por Potenciais de Contaminação. 

Observe um breve resumo: 

 

- 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. 

 Atenção: Cirurgias em que não ocorrem penetrações nos tratos digestivo, respiratório ou urinário;  
 
- 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. 

Atenção: Ocorre penetração nos tratos digestivo, respiratório ou urinário sem contaminação significativa.  

 
- 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.  

- Cirurgias infectadas - 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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Pessoal, atenção onde o professor colocou essas observações, isso DESPENCA nas provas que pedem 
potencial de contaminação. Sugiro que memorizem esta tabela!  No geral, as bancas costumam cobrar esse 
quadro, e não o que está descrito literalmente na portaria. 

 

Relacionado à infecção hospitalar, a ANVISA recomenda algumas medidas específicas relacionadas à 
prevenção da IRAS, geralmente subdivididas em três grupos: Prevenção da Pneumonia, Corrente Sanguínea 
(associada à CVC e cateter periférico) e ITU. Consequentemente, as bancas cobram com os PRINCIPAIS 
CUIDADOS, sendo eles: 

Medidas Específicas recomendadas para prevenção de Pneumonia 

1. Manter Decúbito Elevado (30-45º) 

Pessoal, atenção aqui! Abordaremos alguns conceitos que vocês estudarão futuramente, como a Ventilação 
Mecânica (VM). A Ventilação Mecânica está associada a altas taxas de pneumonia, pois o tubo endotraqueal 
inibe mecanismos de defesa importantes do trato respiratório superior, contribui com a produção e acúmulo 
de secreções da orofaringe, inibe mecanismos de tosse efetivos e pode ser uma fonte de infecção. A 
colonização da orofaringe e estômago com microrganismos patogênicos parece preceder o desenvolvimento 
da pneumonia associada à ventilação mecânica. A utilização de bloqueadores dos receptores de histamina 
para prevenção de úlcera gástrica altera o pH do suco gástrico, o que facilita a colonização por 
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microrganismos patogênicos, além da presença da sonda nasogástrica que facilita o refluxo das bactérias do 
estômago.  

 

 Veja que o paciente entubado tem um risco muito grande de desenvolver pneumonia devido uma junção 
de fatores. O paciente entubado, na maioria das vezes também está sedado, com utilização de dispositivos 
de acesso venoso central/periférico, sonda enteral e vesical. 

A utilização do decúbito elevado diminui a incidência de PAV especialmente em pacientes recebendo 
nutrição enteral (devido diminuição do refluxo gástrico). Outra razão para o acréscimo desta intervenção é 
a melhoria dos parâmetros ventilatórios em comparação com a posição supina. Por exemplo, os pacientes 
nesta posição apresentam um maior volume corrente quando ventilados com pressão de suporte e redução 
no esforço muscular e na taxa de atelectasia. 

 

2. Adequar diariamente o nível de sedação e o teste de respiração espontânea 

Como já vimos, o nível de sedação está intimamente ligado ao risco de pneumonia em paciente dependente 
de VM. Quanto mais sedado, menor o reflexo natural na orofaringe.  

A utilização da menor dose possível de sedação e a avaliação da prontidão do paciente para a desintubação 
tem sido correlacionada com a redução do tempo de ventilação mecânica e, consequentemente, a uma 
redução na taxa de PAV. A diminuição do nível de sedação, que deve ser buscada diariamente, e do tempo 
de sedação podem contribuir para um menor tempo de intubação e possivelmente com menor mortalidade.  

Já a interrupção diária da sedação pode apresentar alguns riscos, como por exemplo, a desintubação 
acidental. O aumento do nível de dor e ansiedade levam a possibilidade de assincronia com a ventilação, o 
que pode gerar períodos de dessaturação. Deve ser realizado diariamente o questionamento sobre a 
necessidade do suporte respiratório com VM invasiva.  

Há avaliação das causas que levaram ao uso da prótese mecânica e a situação do paciente podem sinalizar 
se há condições para a submetê-lo ao teste de respiração espontânea. A adequação do nível de sedação 
pode contribuir para a suspensão dos sedativos, melhor avaliação da presença de dor e para a suspensão 
dos opioides utilizados para analgesia, contribuindo assim, para aumentar as chances de colocar o paciente 
em teste de respiração espontânea (é o que chamamos de desmame farmacológico e ventilatório).  

Estas ações contribuem para o maior sucesso na retirada de prótese ventilatória. É importante implantar um 
protocolo de avaliação diária da sedação, avaliar a prontidão neurológica para desintubação, e ainda incluir 
precauções para evitar a desintubação acidental, tais como maior monitorização e vigilância, avaliação diária 
multidisciplinar e implementação de uma escala, a fim de evitar o aumento da sedação 

3. Aspirar a secreção subglótica rotineiramente  
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A presença do tubo endotraqueal em pacientes sob ventilação mecânica contribui para o desenvolvimento 
de pneumonia. O tubo endotraqueal facilita a colonização bacteriana da árvore traqueobrônquica e 
predispõe aspiração da secreção contaminada pela diminuição do reflexo de tosse, acúmulo de secreção 
acima do balonete (espaço subglótico) e a própria contaminação do tubo.  

 Galera, se liga: a utilização da cânula orotraqueal, com um sistema de aspiração de secreção subglótica 
contínua ou intermitente, é recomendada para pacientes que irão permanecer sob VM acima de 48h ou 
72h.  

Ou seja, para evitar a manipulação e desconexão do tubo endotraqueal toda vez que for aspirar o paciente, 
recomenda-se a cânula orotraqueal que já vem acoplada ao sistema. 

Essa medida reduz a PAV, o tempo de ventilação mecânica, a internação em UTI e está associada a menor 
utilização de antibióticos 

 

4. Fazer a higiene oral com antissépticos  

Recomenda-se a utilização de clorexidine 0,12% para higiene oral. A mesma foi classificada como medida de 
efeito moderado. Apesar disso, esta medida faz parte do “bundle” do IHI e quando aplicada em conjunto 
com outras medidas, parece ter um efeito positivo para redução de PAV (Pneumonia associada a Ventilação). 

 

5. Fazer uso criterioso de bloqueadores neuromusculares 

Os BNM estão indicados para a intubação endotraqueal e durante a VM a fim de eliminar o assincronismo 
com o respirador em pacientes com insuficiência respiratória grave ou para reduzir o risco de desintubação 
acidental devido à via aérea instável. Deve-se utilizar de BNM preferencialmente nas primeiras 48 h nos 
quadros de Síndrome de Angústia Respiratória Aguda - SARA com relação PaO2/FiO2 < 120 para manter a 
VM controlada. A utilização de bloqueio neuromuscular está condicionada a uma sedação profunda e a 
monitorização adequada do nível de consciência e do bloqueio neuromuscular. 

 

6. Dar preferência por utilizar ventilação mecânica não-invasiva 

Quando possível, deve-se dar preferência ao uso de VMNI. Seu uso tem demonstrado redução na incidência 
de pneumonia comparado com a ventilação mecânica invasiva. A VMNI está indicada como estratégia 
ventilatória para evitar intubação traqueal em um grupo específico de pacientes, bem como parte do 
processo de desmame, contribuindo com o menor período de intubação e consequentemente com a 
redução do tempo de VM. 
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Medidas Específicas recomendadas para prevenção de Infecção do Trato 
Urinário (ITU) 

A infecção do trato urinário - ITU é uma das causas prevalentes de IRAS de grande potencial preventivo, visto 
que a maioria está relacionada à cateterização vesical. O diagnóstico clínico precoce, associado aos exames 
complementares (qualitativo e quantitativo de urina e urocultura), fornece evidência para uma adequada 
terapêutica. A terapêutica deverá ser conduzida empiricamente, fundamentada nas taxas de prevalência das 
infecções urinárias locais e nos protocolos elaborados em conjunto com a equipe assistencial, CCIH, 
Comissão de Farmácia e Terapêutica – CFT e Laboratório de Microbiologia, e ajustada aos resultados das 
culturas. A associação de hemoculturas, em casos selecionados, trará informações adicionais, especialmente, 
em pacientes hospitalizados com sepse de foco urinário (20%). Deverá ser sempre considerada como 
hipótese diagnóstica em pacientes com febre sem foco aparente. 

Pessoal, diferentemente do que muitos pensam, a ITU tem 3 variações de diagnósticos e etiologias distintas, 
sendo elas: 

 

No geral, os agentes etiológicos responsáveis por essas ITU costumam, inicialmente, pertencer à microbiota 
do paciente. E, posteriormente, devido ao uso de antimicrobianos, seleção bacteriana, colonização local, 
fungos e aos cuidados do cateter, pode ocorrer a modificação da microbiota.  

 

ITU relacionado relacionada à assistência em Saúde associada ao Cateter Vesical 

• Qualquer infecção sintomática que tenha cateter vesical em uso maior que 2 dias e que na data da
infecção o paciente estava com o cateter ou retirou no dia anterior.

ITU relacionado relacionada à assistência em Saúde não associada a Cateter

• Qualquer infecção sintomática de TU que o paciente não esteja fazendo uso do cateter vesical, ou
retirou, no mínimo, há mais de um dia antes da data de infecção.

 ITU não relacionada a procedimentos urológicos. Diagnósticado na internação ou em período de
incubação no momento de admissão. (exemplo: infecção renal, bexiga, uretra)

Outras infecções do sistema urinário
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Manuseio Correto do cateter 

I.  Após a inserção, fixar o cateter de modo seguro e que não permita tração ou movimentação;  

II. Manter o sistema de drenagem fechado e estéril 

III. Não desconectar o cateter ou tubo de drenagem, exceto se a irrigação for necessária;  

IV. Trocar todo o sistema quando ocorrer desconexão, quebra da técnica asséptica ou vazamento; 

V. Para exame de urina, coletar pequena amostra através de aspiração de urina com agulha estéril após 
desinfecção do dispositivo de coleta; levar a amostra imediatamente ao laboratório para cultura. 

VI. Manter o fluxo de urina desobstruído;  

VII. Esvaziar a bolsa coletora regularmente, utilizando recipiente coletor individual e evitar contato do tubo 
de drenagem com o recipiente coletor;  

VIII. Manter sempre a bolsa coletora abaixo do nível da bexiga;  

IX. Não há recomendação para uso de antissépticos tópicos ou antibióticos aplicados ao cateter, uretra ou 
meato uretral;  

X. Realizar a higiene rotineira do meato e sempre que necessário.  

XI. Não é necessário fechar previamente o cateter antes da sua remoção.  

 

Medidas de prevenção de infecção de corrente sanguínea 

As infecções de corrente sanguínea ocorrem por diversos motivos, desde a inadequada higienização das 
mãos e erro na condução do procedimento de forma asséptica, até a escolha errônea do dispositivo vascular 
de acordo com o calibre do vaso, localização anatômica e terapia endovenosa instituída.  

Pessoal, de forma resumida e objetiva, elencaremos algumas recomendações da ANVISA para terapias 
endovenosas. 

Segundo o Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionadas à Assistência à Saúde, deve-se 
priorizar cateteres endovenosos de menor calibre e comprimento da cânula devido menor risco de 
desenvolver flebites e obstrução do fluxo sanguíneo no vaso. Além disso, prioriza-se veias do MMSS do 
braço não dominante evitando dobras, feridas, alergias ou veias já comprometidas. Utilize os MMII apenas 
em casos de absoluta necessidade. 

Não utilizar produtos vesicantes e nutrição parenteral com mais de 10% de dextrose ou osmolaridade 
acima de 900 mOsm/L em cateteres periféricos, devido risco de extravasamento.  
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As agulhas de aço só devem ser utilizadas para coleta sanguínea e administração de medicamento em dose 
única.  

Em caso de várias tentativas de punção (limitadas à máxima de duas tentativas por profissional e 4 no total), 
utilizar um NOVO CATETER para CADA TENTATIVA, observando a necessidade de utilização de água e sabão 
no sítio de inserção em caso de sujidade visível, prosseguida pelo antisséptico (após utilização do mesmo na 
região de inserção, utilizar a técnica No touch, ou seja, Não Toque) 

Recomenda-se antissépticos com solução a base de álcool: gliconato de clorexidina > 0,5%, iodopovidona – 
PVP-I alcoólico 10% ou álcool 70%. Em caso de pilosidade aumentada na região, NÃO utilizar lâmina de 
barbear.  

Com relação à cobertura do cateter, qualquer cobertura para cateter periférico deve ser estéril, podendo 
ser semioclusiva (gaze e fita adesiva estéril) ou membrana transparente semipermeável, não sendo 
recomendado a troca do cateter em intervalos pré-estabelecidos. 

Para a manutenção adequada da permeabilidade durante a utilização da terapia endovenosa, deve-se 
realizar o Flush intermitente com Cloreto de Sódio a 0,9% isenta de conservantes (não utilizar AD) em doses 
únicas. Não é recomendado utilizar bags os bolsas de SF 0,9% para manutenção de flush em acesso venoso 
periférico.  

Com relação aos dispositivos acessórios, como equipos de infusão contínua, não devem ser trocados em 
intervalos inferiores a 96 horas. Já infusões intermitentes (com mesmo medicamento ou SF 0,9% sem 
adição) deve ser trocada a cada 24 horas, sendo necessário o uso do tipo luer lock para garantir uma infusão 
seguro e sem risco. 

Pessoal, com relação ao PICC, CVC, Cateter semi-implantáveis e totalmente implantáveis comentaremos nas 
questões subsequentes, pois não há muitas cobranças neste sentido por parte das bancas, ok? 

 

3.5 – Medidas de prevenção de infecção do Sítio Cirúrgico 

As Infecções do Sítio Cirúrgico (ISC) são as complicações mais comuns decorrentes do ato cirúrgico, que 
ocorrem no pós-operatório em cerca de 3 a 20% dos procedimentos realizados, tendo um impacto 
significativo na morbidade e mortalidade do paciente.  

 As ISC são consideradas eventos adversos frequentes, decorrente da assistência à saúde dos pacientes que 
pode resultar em dano físico, social e/ou psicológico do indivíduo, sendo uma ameaça à segurança do 
paciente. 

Como modo de prevenção da ISC e redução da carga microbiana transitória, recomenda-se:  
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- Administrar dose efetiva em até 60 minutos antes da incisão cirúrgica. 

- Não utilizar lâminas para realizar tricotomia. 

- Atentar-se aos fatores de risco para maior tempo de internação, sendo eles: 

 Obesidade  Ajuste da dose de antibióticos profiláticos. 

 Tabagismo O ideal é que a abstenção seja um item obrigatório nas cirurgias eletivas pelo menos 30 dias 
antes da realização das mesmas 

 Diabetes Mellitus  Controlar glicemia no pré e pós operatório. 

 Uso de estetóides e imunossupressores  Evitar ou reduzir a dose ao máximo possível no período 
perioperátorio. 

Algumas bancas colocam como obrigatório o banho de aspersão com clorexidine 2% em todos os 
procedimentos cirúrgico, porém esta afirmação está equivocada, veja o quadro abaixo:  

 

Com relação ao banho:  

 

 

A degermação das mãos, assim como a higienização, também é motivo de questões de provas, portanto, 
vamos analisar seu conceito. 

A degermação das mãos é realizada ANTES do procedimento cirúrgico com os objetivos de: 
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- Eliminar a microbiota transitória e reduzir a microbiota residente da pele das mãos e dos antebraços dos 
profissionais que participam das cirurgias e proporcionar efeito residual na pele dos profissionais. O 
procedimento pode ser feito com o uso de esponjas para a realização da fricção da pele com antisséptico 
degermante (Clorexidina 2% ou Polivinilpirrolidona-iodo - PVPI) ou por meio do uso de produto à base de 
álcool (PBA).  

A duração do procedimento com antisséptico degermante deve ser de 3 a 5 minutos para o primeiro 
procedimento do dia e de 2 a 3 minutos para as cirurgias subsequentes, se realizadas dentro de 1 hora após 
a primeira fricção. 

A degermação das mãos, tipos de cicatrização, coberturas e curativos de feridas serão abordadas em outro 
módulo, beleza?   Agora vamos praticar o que já foi estudado. 

A degermação das mãos faz parte da paramentação cirúrgica, medida bem estabelecida para prevenção das 
infecções do sítio cirúrgico (ISC), consiste em antissepsia cirúrgica das mãos, utilização de aventais e luvas 
esterilizadas, além de gorro e máscara. 

A finalidade da paramentação cirúrgica é estabelecer uma barreira microbiológica contra a penetração de 
microrganismos no sitio cirúrgico do paciente, que podem ser oriundos dele mesmo, dos profissionais, 
produtos para saúde, ar ambiente. Também tem o sentido de proteger a equipe cirúrgica do contato com 
sangue e fluidos dos pacientes.  

A equipe de campo cirúrgico deve fazer uso de paramentação completa (avental e luvas estéreis, touca, 
óculos, máscara). O avental cirúrgico, juntamente com as luvas constitui barreira contra a liberação de 
microrganismos da pele da equipe e contaminação do campo operatório. 

 

RESUMÃO 

Infecção Hospitalar X Infecção Comunitária 

 

Hospitalar: Relacionada a procedimentos hospitalares; Manifestada durante internação; Inicia sinais e 

sintomas após 72 horas de internação. 

Comunitária: Infecção adquirida na comunidade; Admitido com sinais de infecção, desde que não 

relacionada com internação anterior no mesmo hospital; 
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Higienização das mãos 

 

Fricção das mãos com antissépticos: quando mãos nãos estiverem visivelmente sujas. Tempo: 20 a 30 

segundos 

Higienização Simples das mãos (água e sabão): 40 a 60 segundos. 

Higienização das mãos 

A lavagem das mãos é, isoladamente, a ação mais importante para a prevenção e controle das infecções 

hospitalares. O uso de luvas não dispensa a lavagem das mãos. 

 

Cicatrização de ferida cirúrgica 

1ª intenção: União imediata das bordas da ferida 

2ª intenção: Bordas da ferida não contatam entre si, cuja superfície posteriormente irá reepitalizar. 

3ª intenção: Ferida é deixada aberta por um determinado período para posterior coaptação das bordas da 

lesão 

 

Prevenção de Infecção Hospitalar – PCIH ou CCIH? 

 

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) está inserida no Programa de Controle de Infecções 

Hospitalares (PCIH), sendo este um conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente, com 

vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares. 
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QUESTÕES PARA FIXAÇÃO 

 

1. (CESPE/CEBRASPE) Paciente proveniente de um hospital que se interna com infecção em outro 
hospital é considerado portador de infecção comunitária de ambos os hospitais. 

 

Gabarito: Errado 

 

Comentários: Pessoal, temos duas coisas equivocadas na questão. A primeira divergência é a atribuição 
da infecção ao hospital em que ele acabou de se internar. Vamos ver o que diz a portaria 2616/98: 

[...]-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.  

Ou seja, o responsável pela infecção é o hospital de origem e não o qual ele foi transferido. 

O outro erro é a definição do TIPO de infecção. Não é Infecção Comunitária, mas hospitalar. O paciente 
adquiriu a infecção durante sua internação, portanto, é considerada infecção HOSPITALAR. 

 

2.  (CESPE/CEBRASPE) Julgue o próximo item a respeito da assistência de enfermagem na prevenção 
e no controle de infecção hospitalar. 

O uso rotineiro de cateter vesical impregnado com prata ou outro antimicrobiano é uma das estratégias 
recomendadas para a prevenção de infecção do trato urinário relacionada à assistência à saúde. 

 

Gabarito: Errado 

Comentários: Segundo o Manual de Prevenção de Infecções Relacionados à Assistência à Saúde da 
ANVISA, não há comprovação científica que o cateter vesical impregnado com prata ou outro 
antimicrobiano, reduza as infecções do trato urinário relacionadas ao uso de cateter de longa 
permanência.  

 

3.  (CESPE/CEBRASPE) Julgue o próximo item a respeito da assistência de enfermagem na prevenção 
e no controle de infecção hospitalar. 

Na coleta de amostra sanguínea e na administração de medicamento em dose única, é recomendado o 
uso de cateter rígido. 

 

Gabarito: Correto 
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Comentários: Segundo o manual de prevenção de Infecções Relacionados à assistência à saúde da 
ANVISA, cateteres rígidos devem ser utilizados apenas nestas circunstâncias, ou seja, na administração 
de medicamento em DOSE ÚNICA, sendo o cateter flexível reservado para quando houver necessidade 
manutenção da via de acesso. 

4.  (CESPE/CEBRASPE) Julgue os próximos itens, referentes a controle de infecção hospitalar 

Materiais com elevado potencial de provocar infecção são considerados artigos críticos, como agulhas, 
instrumentos cirúrgicos, endoscópios e equipamentos de anestesia, que são introduzidos em tecidos 
normalmente estéreis 

 

Gabarito: Errado 

 

Comentários: Pessoal, vamos relembrar o conceito da RDC Nº 15 de 2012. Artigos críticos são aqueles 
utilizados em procedimentos invasivos com penetração de pele e mucosas adjacentes, tecidos 
subepteliais, e sistema vascular, incluindo também todos os produtos para saúde que estejam 
diretamente conectados com esses sistemas. Observe que a banca colocou no meio do enunciado o 
Endoscópio e equipamentos de anestesia como material crítico, porém, eles são considerados como 
materiais SEMICRÍTICOS devido seu contato com pele não íntegra ou MUCOSA ÍNTEGRA COLONIZADA.  

Sendo assim, temos como material crítico: Agulhas, instrumentais cirúrgicos. 

Materiais Semicríticos: Endoscópio e equipamentos de anestesia. 

 

5.  (CESPE/CEBRASPE) Julgue os itens a seguir, referentes a risco biológico e medidas de precaução 
básicas para a segurança individual e coletiva no serviço de assistência à saúde. 

Indivíduos expostos a agentes biológicos da classe de risco 2 podem desenvolver doenças e infecções 
graves para as quais nem sempre existem meios eficazes de profilaxia ou de tratamento.  

 

Gabarito: Errado. 

 

Comentário: Pessoal, a banca cobra conhecimento sobre a RDC Nº 222 de 2018, acerca do Plano de 
gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde (PGRSS). Os patógenos são classificados em até 4 
níveis, sendo o de Nivel II caracterizado como moderado risco individual e limitado risco para a 
comunidade. Neste, inclui-se agentes biológicos que provocam infecções no homem ou nos animais, 
cujo potencial de propagação na comunidade e de disseminação no meio ambiente é limitado, e para 
os quais existem medidas terapêuticas e profiláticas eficazes.  

 

6.  (CESPE/CEBRASPE) De acordo com o regulamento técnico de boas práticas para o processamento 
de produtos para saúde atualmente em vigor, julgue o item subsecutivo. 

Tanto os produtos para a saúde classificados como críticos bem como os classificados como semicríticos 
devem ser, obrigatoriamente, submetidos ao processo de esterilização. 
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Gabarito: Errado 

Comentários: Segundo a RDC Nº 15 de 2012, os artigos considerados como Críticos devem, 
obrigatoriamente, serem submetidos a processos de esterilização. Porém os considerados como 
Semicríticos a RDC diz que deve passar, no mínimo, por desinfecção de nível intermediário, mas isso 
não significa obrigatoriedade de esterilização. 

 

7. (IDECAN/MG - Prefeitura de Espera Feliz 2014) - Infecção Hospitalar é aquela adquirida após 
admissão do paciente e que se manifesta durante a internação ou após a alta, quando puder ser 
relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares. Convenciona-se Infecção Hospitalar que 
se apresentar: 

a) 2 dias após a admissão. 

b) logo após a internação. 

c) 12 horas após a admissão. 

d) 24 horas após a admissão. 

e) 72 horas após a admissão.  

 

Comentário:  
Segundo a Portaria estudada, 2.616/98 do Ministério da Saúde, a Infecção Hospitalar convenciona-se 
como toda manifestação clínica de infecção que se apresentar a partir de 72 horas após admissão.  

Sendo, portanto, o gabarito E. 

 

8. (IADES - EBSERH - Hospital das Clínicas UFTM 2013) - A prevenção das infecções hospitalares deve 
constituir o objetivo de todos os profissionais da área de saúde. Uma infecção hospitalar acrescenta, 
em média, cinco a dez dias ao período de internação, eleva os custos e se constitui em importante 
causa de morte durante a hospitalização. Acerca desse tema, assinale alternativa correta.  

a) Infecção hospitalar é aquela que já está presente ou em período de incubação no momento de entrada 
do paciente em um hospital, desde que não esteja relacionada com uma internação anterior no mesmo 
hospital. 

b) Limpeza concorrente é aquela realizada nas dependências, durante a desocupação dos pacientes.  
 

c) Descontaminação e esterilização são sinônimos, na prevenção de infecção hospitalar.  
 

d) Infecção hospitalar é qualquer infecção adquirida após a admissão do paciente no hospital e que se 
manifesta durante a internação ou após a alta, quando relacionada com a internação.  
 

e) O uso de luvas de procedimento é o meio mais simples e eficaz para prevenir transmissão de 
microrganismos em ambiente hospitalar. 
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Comentários:  
Letra A - errada. Esta alternativa traz o conceito de Infecção Comunitária.  

Letra B - Errada. A limpeza realizada após alta ou óbito do paciente é a Limpeza terminal, como o próprio 
nome nos remete. 

Letra C - Errada. Descontaminação e Esterilização são termos distintos. Segundo a RDC Nº 11 de 2012, 
Descontaminação é o processo pelo qual agentes de risco são removidos ou eliminados ou os seus efeitos 
adversos são neutralizados, já a Esterilização, trata-se da eliminação total ou inviabilização de todos os 
microorganismos. 

Letra D - Correta. Nosso gabarito. A Infecção hospitalar é qualquer infecção adquirida após a admissão do 
paciente no hospital e que se manifesta durante a internação ou após a alta, quando relacionada com a 
internação. (*Adendo: por um período de 72 horas). 

Letra E - Errada. A Luva de procedimento é um método de barreira contra infecções, porém a técnica mais 
simples e o meio mais eficaz para se evitar uma infecção, é a higienização das mãos. 

Portanto, gabarito letra D. 

 

9. (CEPUERJ - Prefeitura de Queimados 2013) - Pode-se considerar como infecção hospitalar aquela 
que está relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares, além de: 

a) associada com complicação ou extensão da infecção já presente na admissão 
b) adquirida após a admissão do paciente que se manifeste após a alta, no domicílio do paciente. 
c) constatada no ato de admissão do paciente, desde que não relacionada com a internação 
anterior no mesmo hospital. 

d) identificada em recém-nascido, cuja aquisição por via transplacentária é conhecida e que se tornou 
evidente logo após o nascimento, como sífilis. 

 

Comentários:  

Como dito, as bancas costumam cobrar bastante conceitos de Infecção Hospitalar e Comunitária. Aqui temos 
um exemplo claro.  

Vamos observar: 

Letra A - Errada. Observe que a infecção já estava presente na admissão, isso caracteriza como infecção 
COMUNITÁRIA. 

Letra B - Correta! Nosso gabarito. Observe que a infecção é adquirida APÓS a admissão hospitalar e que se 
manifesta após a alta. Um adendo do professor: para complementar, "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." Fechou? 

Letra C - Errada. Infecção constatada no ato da admissão é proveniente da Comunidade, portanto, Infecção 
Comunitária! 

Letra D - Errada. Voltamos a falar dos Recém-Nascidos. 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; 
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Portanto, gabarito letra B. 
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