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A EQUIPE DE ENFERMAGEM NO CONTROLE DA INFECÇÃO HOSPITALAR NA 

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA  

 

Maria do Socorro Bona Fontenele¹ 
Jackson Henrique Sousa Lima2 

RESUMO: 

As infecções relacionadas ao ambiente hospitalar e à assistência prestada é um grande 
problema de saúde pública, neste contexto o estudo teve como objetivo analisar a 
importância da equipe de enfermagem no controle da infecção hospitalar em UTI. O 
método de pesquisa utilizado foi uma Revisão Bibliográfica, encontrando, nos portais 
BVS e Scholar, 19 estudos publicados no período de 2016 a 2020, correspondendo aos 
descritores: enfermagem; controle; infecção hospitalar; UTI. Conclui-se que a equipe de 
enfermagem, reconhecida como elemento vital para prevenção de IH, contribui no 
controle da infeção hospitalar em UTI, principalmente com simples e correto ato de 
higienização da mãos, consideradas principal vetor na infecção hospitalar, antes e depois 
dos procedimentos e contato com paciente; e com capacitação profissional, educação 
permanente, treinamentos em segurança e melhores práticas assistenciais. 
 

Palavras chave: Enfermagem. Controle. Infecção Hospitalar. UTI. 

 
ABSTRACT:  
 
Infections related to the hospital environment and the care provided is a major public 
health problem. In this context, the study aimed to analyze the nursing team's procedure 
for controlling hospital infection in an ICU. The research method used was a Bibliographic 
Review, finding, in the VHL and Scholar portals, 19 studies published in the period from 
2016 to 2020, corresponding to the descriptors: nursing; control; hospital infection; ICU. It 
is concluded that the nursing team, recognized as vital elements for the prevention of HI, 
contribute to the control of hospital infection in the ICU, mainly, with a simple and correct 
act of hand hygiene, considered the main vector in hospital infection, before and after 
procedures and patient contact; and with professional training, permanent education, 
safety training and best care practices. 
 
 Keywords: Nursing. Control. Hospital Infection. ICU. 
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2Enfermeiro, Doutor e Mestre em Enfermagem Intensiva – UNYCARE, Docente da Pós UNINOVAFAPI. 



 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

           De acordo com a Portaria MS n° 2616 de 12/05/1998, define-se Infecção 

Hospitalar, a adquirida após a admissão do paciente, que se manifesta durante a 

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

procedimentos hospitalares; sendo considerada uma das principais causas de 

morbimortalidade hospitalar, gerando prejuízos a pacientes e unidades de saúde. Dispõe 

que o controle destas Infecções está considerado no âmbito da epidemiologia, como o 

conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, detecção ou prevenção de 

qualquer mudança nos fatores determinantes da saúde individual ou coletiva, com 

finalidade de recomendar e adotar medidas de controle e prevenção das doenças e seus 

agravos (BRASIL, 1998). 

No cenário da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), destinada ao atendimento a 

pacientes graves, instáveis, com necessidade de monitorização constante e maior 

número de procedimentos invasivos, caracterizada como área crítica, de alta 

complexidade tecnológica e elevado risco ao desenvolvimento de Infecções 

Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS); assim, a delimitação do tema desta pesquisa 

aborda a equipe de enfermagem no controle da Infecção Hospitalar na Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI). 

A justificativa da pesquisa parte da existência de altas taxas de infecção hospitalar 

na UTI. Considerando a Infecção Hospitalar (IH) como problema de saúde pública, faz-

se importante identificar fatores que implicam no aumento, buscando promover seu 

combate.  

A problemática constou em questionar: como a equipe de enfermagem contribui 

no controle da infeção hospitalar em uma Unidade de Terapia Intensiva? Cuja hipótese 

aborda:  considerando a equipe de enfermagem como o maior número de profissionais 

desempenhando atividades dentro de uma UTI, será o controle de IH responsabilidade 

dessa equipe? 

Neste contexto, o estudo teve por objetivo geral analisar a importância da equipe 

de enfermagem no controle da infecção hospitalar em uma UTI. Tendo por objetivos 

específicos:  



 

 

 

• Identificar os processos de controle da infecção hospitalar numa UTI;  

• Descrever procedimentos invasivos na UTI com técnicas assépticas; 

• Apontar principais causas de altas taxas de infecção hospitalar em UTI; 

Para o desenvolvimento do estudo utilizou-se o método da pesquisa qualitativa 

mediante revisão bibliográfica com busca na plataforma Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS) e portal Scholar. 

 

2 COMPREENDENDO A INFECÇÃO HOSPITALAR EM UNIDADES DE TERAPIA 

INTENSIVA (UTI) 

 

Estima-se que no país, cerca de 5% a 15% dos pacientes internados contraem 

infecção hospitalar, um dos maiores problemas enfrentados nos hospitais e pelos 

profissionais de saúde (SILVA et al, 2017). Desde 1997 é obrigatório a existência de 

programa de controle de infecções hospitalares em todos os hospitais, entretanto, só a 

partir de 2001, iniciou-se o diagnóstico do controle de IRAS (FERREIRA et al 2019).  

As Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) são importante problema 

de saúde mundial que ocasiona relevante morbidade e mortalidade.  Nas Unidades de 

Terapia Intensiva, as IRAS estão associadas principalmente ao uso de procedimentos 

invasivos, antimicrobianos, imunossupressores e ao próprio ambiente que favorece 

seleção natural dos micro-organismos além, da própria gravidade clínica dos pacientes 

(PEREIRA et al, 2019). 

Algumas condições estão relacionadas a maior predisposição ao risco de infecção 

hospitalar: extremos de idade, tempo de internação, doenças como diabetes mellitus, 

estados de imunossupressão e procedimentos invasivos - sondagem vesical e 

nasogátrica, cateter venoso central, ventilação mecânica. Estudos epidemiológicos 

apontam que a Infecção do Trato Urinário (ITU) é um dos principais tipos de infecção 

hospitalar, correspondendo a 40% de todas as infecções nosocomiais (LIMA et al, 2017). 

Consideram Infecção Trato Urinário (ITU) a colonização de microrganismos e invasão de 

qualquer estrutura do trato geniturinário; sua morbidade já não é significativa devido alta 

e rápida resposta a antibióticos modernos (MENOTTI et al, 2019). 



 

 

 

A resistência bacteriana pode levar a diversas implicações no ambiente hospitalar, 

dentre elas o aumento do tempo de internação, comprometimento do tratamento de 

determinadas doenças, limitação da escolha dos fármacos e até mesmo, a necessidade 

de introdução de novas drogas na prática clínica para controle das infecções (GIL et al, 

2018). A profilaxia antibiótica é recomendada para reduzir a carga bacteriana no 

momento da incisão cirúrgica e evitar a infecção do sítio cirúrgico. Garantir que essa 

medida seja realizada de forma padronizada é uma medida importante no controle de 

antibióticos em hospitais. 

Dentre os micro-organismos mais presentes na UTI estão: cocos Gram-positivos 

(Staphylococcus) e bacilos Gram-negativos. Assim, com relação aos tipos de infecções, 

podemos dizer que são três os tipos de infecções responsáveis por mais de 60% dos 

casos das IRAS na UTI, dentre elas: Infecções do Trato Respiratório (ITR), mais comum 

a pneumonia, por sua vez associada à ventilação mecânica; infecção do Trato Urinário 

(ITU), geralmente associada aos cateteres; e Infecção de Corrente Sanguínea (ICS), que 

está associada ao uso de um dispositivo intravascular (OLIVEIRA et al, 2016). 

A cultura de segurança em ambientes de atenção à saúde é normalmente avaliada 

por itens individuais e combinação de dimensões, desse modo, instituições com cultura 

de segurança positiva oferecem cuidados seguros e melhor qualidade aos pacientes. 

Ademais, melhores índices nesta avaliação podem impactar na redução da ocorrência 

de infecção e eventos adversos (NOTARO et al, 2019). 

As infecções relacionadas ao ambiente hospitalar e à assistência prestada é um 

grande problema de saúde pública, pois o tempo de hospitalização acima do esperado 

causa sofrimento ao paciente e família. A importância que a higienização das mãos tem 

para saúde dos profissionais e pacientes submetidos ao ambiente hospitalar está 

diretamente ligada à atuação da enfermagem e capacitação ao exercício da profissão. 

Sua contribuição é fundamental ao controle das infecções através da técnica correta de 

higiene das mãos, uma vez que estão em contato frequente com os pacientes (TARSO 

et al, 2017). O cuidado de enfermagem em terapia intensiva é complexo e desafiador, 

exposto a situações clínicas difíceis, requer atenção diferenciada, além de necessitar de 

inovações tecnológicas integradas, consistente, correta, segura e humanizada ao 

sistema de cuidado à beira do leito (SILVA et al, 2017). 



 

 

 

3 METODOLOGIA 

Este estudo teve abordagem de natureza qualitativa, cujo aspecto ético garante a 

autoria dos artigos selecionados, citados no corpo do trabalho e referências, obedecendo 

às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (BOTELHO, CUNHA; 

MACEDO, 2011). 

A Revisão Bibliográfica Sistemática é, segundo Botelho, Cunha e Macedo (2011), 

revisão utilizada como forma de obter, a partir de evidências, informações que possam 

contribuir com processos de tomada de decisão nas ciências da Saúde. Deve ser 

conduzida de acordo com metodologia clara e possível de ser reproduzida por outros 

pesquisadores, para tal, é preciso que os estudos incluídos sejam primários, contenham 

objetivos, materiais e métodos claramente explicitados.  

O estudo não apresentou riscos devido a coleta realizada mediante busca 

eletrônica e análise documental, cuja amostra de 603 artigos encontrados obedeceu aos 

critérios utilizados.  De Inclusão: artigos científicos publicados on-line, em diversos 

periódicos nacionais na área da saúde, nos últimos cinco anos (2016 a 2020), 

relacionados aos descritores: Enfermagem; Controle; Infecção hospitalar; UTI. De 

Exclusão: artigos incompletos, duplicados e fora do exigido. Totalizando-se 19 artigos 

para análise e discussão. Segue demonstrativo dos dados coletados dos artigos 

selecionados para a análise e discussão. 

 
4 RESULTADOS 

         
A seguir apresenta relação dos artigos inclusos na amostra final, além da 

caracterização e desfecho. 

Quadro 1: Caracterização base/ano e periódico, autor, método e resultados (n=19).   

Teresina - PI, 2020. 

Base/Ano e 
Periódico   

Autor /Tema  
 

Método Resultados 

Acervomais 
2020 
Rev.Eletron. 
Acervo Saúde 

Coelho et al 
Adesão da equipe 
de enfermagem à 
higienização das mãos na 
unidade de terapia 
intensiva neonatal. 

Observacional De 2.006 oportunidades de 
higienização, a partir das quais foi 
evidenciada uma adesão de 77,2%. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

 

 

SCIELO 
2019 
Rev. Latino-
Am. 
Enfermagem   

Notaro et al 
Cultura de segurança da 
equipe multiprofissional em 
Unidades de Terapia 
Intensiva Neonatal de 
hospitais públicos. 

Transversal Identificadas áreas com potencial 
para melhoria, “trabalho em equipe 
na unidade” (59,44%) e 
“expectativas e ações 
supervisor/chefia para promoção da 
segurança do paciente” (49,90%). 

Periódico 
UNISC 
2019 
Journal of 
Epidemiol. 
Infec.Control 

Silva et al 
Perfil das   
infecções relacionadas à 
assistência à saúde em 
centro de Terapia Intensiva   

Descritivo Levantamento dos dados das 
infecções relacionadas a assistência 
à saúde no CTI evidenciou baixa 
ocorrência; explicado pela 
subnotificação e estrutura do 
serviço. 

Periodico UEM 
2019 
Ciênc., Cuid. e 
Saúde. 

Oliveira; Gomes e Costa 
Infecções relacionadas à 
assistência a saúde sob 
óticada enfermagem em      
Terapia Intensiva adulto 

Qualitativo Construiu-se a categoria central, 
Infecção hospitalar adquirida e 
cruzada: responsabilidade do 
ambiente e do paciente. 

Portal 
periódicos 
RMIC 
2019 

Bordignon; Barreto.  
Atuação de enfermeiros 
da UTI adulto no controle 
de infecção hospitalar 

Descritivo Apontam a UTI como local fechado, 
acesso restrito com climatização, 
temperatura propícia a proliferação 
de microrganismos, acarretando 
aumento dos riscos de infecções. 

Portal 
periódicos 
2019 
PUCMINAS 

Silva; Santana e Silva. 
Atuação do enfermeiro na 
prevenção da infecção do 
trato urinário em pacientes 
com sonda vesical de 
demora. 

Revisão Integrativa Ações básicas como lavagem 
correta mãos antes e depois da 
manipulação dos cateteres trazem 
proteção contra microrganismos, 
hábito estimulado continuamente. 

Portal 
periódicos 
2019 
FABIC 
 

Rocha, Lima e Castillo. 
Atuação da equipe 
de enfermagem na 
prevenção e controle 
da infecção hospitalar na 
UTI. 

Pesquisa 
bibliográfica 

Adoção de técnicas assépticas e uso 
adequado de antimicrobianos são 
formas ideais para diminuir a 
ocorrência de infecções e mortes 
nas UTI. 

SCIELO 
2019 
REBEN 

 

Ferreira et al  
Cuidado de enfermagem 
nas Infecções Relacionadas 
à Assistência à Saúde. 

Revisão exploratória Dentre os cuidados de enfermagem, 
identificou-se higienização mãos, 
utilização de protocolos, 
comunicação efetiva e treinamentos 
periódicos como essencial para o 
controle de IH. 

Portal 
periódicos 
2019  
UNIVAG 
 

Menotti et al  
Prevalência de 
microrganismos em 
infecções do trato urinário na 
UTI adulto em um hospital 
de médio porte. 

Exploratório Identificadas 144 ocorrências de 
infecções do trato urinário 
associadas ao uso de sonda vesical 
de demora; maioria pacientes acima 
de 60 anos. 

SCIELO 
2019 
AM 
Enferm. Global 

Hespanhol et al  
Infecção relacionada à 
Assistência à Saúde em 
Unidade de Terapia 
Intensiva Adulto 

Exploratório Imprescindível a correta 
investigação dos casos de IRAS, 
visto diferentes fatores associados a 
ocorrência. Evidencia necessidade 
maior de vigilância epidemiológica 
das infecções em UTI. 

Portal 
periódicos 
2019 
Rev Visa 
Debate 
 

Pereira et al  
Caracterização das 
infecções Relacionadas à 
Assistencia à 
Saúde em UTI. 

Epidemiológico, 
retrospectivo 

IRAS no ambiente da terapia 
intensiva acometem grande 
percentual de pacientes, topografia 
mais incidente foi respiratória (48%)  

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

 

 

Acervomais 
2019 
Rev Eletron. 
Acervo Saúde 

Bechorner et al 
Infecção hospitalar: controle 
e disseminação nas mãos 
dos profissionais de saúde 
de uma UTI.  

Exploratório Observou-se um índice elevado de 
contaminação, bem como um perfil 
profissional de resistência para a 
não adesão à higienização das 
mãos. 

BDENF 
2019 
Rev UFPE 
 

Dutra et al 
Pneumonia associada à 
ventilação mecânica: 
percepção dos profissionais 
de enfermagem. 

Exploratório Os participantes reconheceram 
o risco de PAV e relataram 
implementar medidas protocolares 
de Prevenção. 

LILACS 
2018 
Rev. Enferm. 
UERJ 

Gil et al  
Avaliação microbiológica de 
superfícies em terapia 
intensiva: pensando em 
estratégias de prevenção de 
infecção hospitalar.  

Transversal por 
Amostragem  

Discussão multiprofissional sobre 
segurança hospitalar deve ser 
expandida e contínuo 
desenvolvimento profissional como 
via ao sucesso no controle de 
Infeções Hospitalares.  
 

LILACS 
2018 
Rev. Enferm. 
UERJ 
 

Silva et al 
Monitoramento da adesão à 
higiene das mãos em uma 
unidade de terapia intensiva. 

Transversal  Somente em 13% das observações 
foi alcançado padrão ouro à higiene 
das mãos antes e após o contato 
com o paciente com a técnica 
correta.  

Portal 
periódicos 
2017 
UNICATÒLICA 
 

Silva et al 
A importância do profissional 
da saúde na prevenção 
de infecção 
hospitalar causado por 
cateter venoso central. 

Descritivo Procedimentos que envolvem o 
acesso vascular necessitam de 
cuidados rigorosos e vigilância, 
multidisciplinar; objetivando 
prevenção e controle de possíveis 
infecções hospitalares. 

Periodico UNIT 
2017 
SEMPESq 

Lima et al 
Infecção urinária 
relacionada ao cateterismo 
vesical em pacientes 
internados em unidade 
de terapia intensiva. 

Revisão bibliográfica O tempo de permanência do cateter 
é considerado um dos fatores 
relevantes de risco associados à 
infecção do trato urinário. 

SCHOLAR 
2017 
Rev. Eletrôn. 
Atualiza Saúde 

Tarso et al  
A higienização das mãos no 
controle da   
infecção hospitalar na UTI. 

Revisão literatura Lavagem das mãos realizada de 
maneira correta é técnica de 
extrema importância, reduz 
significativamente ocorrências de 
infecções hospitalares. 

Portal 
periódicos 
2016 
UNICATÒLICA 

Oliveira et al  
Atuação do enfermeiro no 
controle de infecção 
hospitalar em UTI 

Revisão literatura Essencial atitude participativa e 
responsável do profissional de 
enfermagem atrelado ao processo 
de educação continuada para a 
prevenção das IH. 
 

      Fonte: Elaborado pelos pesquisadores com base nos dados e resultados da pesquisa, 2020 

 

Observa-se que a seleção dos estudos foi na maioria através do portal periódicos 

com 13 indexações, também maioria para ano de 2019, com 12 postagens. Encontrando 

poucos estudos nas bases Scielo (3), Lilacs (2) e BDENF (1), justificado pelo interesse 

em publicações atuais. 

Os artigos foram categorizados conforme a temática em estudo e evidências 

sobre: principais causas de Infecção Hospitalar (IH) em Unidade de Terapia Intensiva 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

 

 

(UTI; processos de controle da Infecção Hospitalar (IH) em Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI). 

 

Principais causas de IH em UTI 

Coelho et al (2020) citam que a pele por ser colonizada por diversos 

microrganismos, bactérias e fungos que se apresentam de maneira distinta nas diversas 

áreas do corpo humano; tais microrganismos se acentuam nas mãos dos profissionais 

da saúde e devido ao contato contínuo com materiais biológicos, podem apresentar 

concentração estimada de 104 a 106 unidades formadoras de colônias.   

Silva et al (2019) expõem dentre os tipos de sítios de IRAS, as mais frequentes 

são: infecções do trato urinário (ITU), infecções do trato respiratório (ITR), infecções do 

sítio cirúrgico (ISC) e infecções da corrente sanguínea (ICS). Bordignon e Barreto (2019) 

apontam que a utilização de procedimentos invasivos abrem portas para entrada dos 

patógenos como também pacientes com uso prolongado de antibióticos de amplo 

espectro ocasiona resistência antimicrobiana.  

Silva; Santana e Silva (2019) evidenciam que dentre os fatores que fazem do 

cateterismo urinário um importante meio ao desenvolvimento de ITU se destacam a 

presença do cateter na uretra e o balão de retenção do cateter, que podem ocasionar 

multiplicação dos microrganismos.  

Menotti et al (2019) apontam o uso de sonda vesical de demora como prática muito 

comum em pacientes hospitalizados; entretanto sua utilização pode favorecer adesão, 

proliferação e migração de microrganismos ao trato urinário podendo ocasionar uma 

complicação infeciosa e até o óbito do paciente.  

Hespanhol et al (2019) ao investigar os tipos de infecções mais presentes em uma 

UTI observou-se maior incidência de infecção do trato respiratório tipo pneumonia 

associada à ventilação mecânica (PAV), seguido de infecção de corrente sanguínea e 

trato urinário. Ressalta que tubo orotraqueal, traqueostomia, cateter venoso central e 

sonda vesical de demora foram dispositivos que mais estiveram associados à presença 

de IRAS; sendo a pneumonia principal causa em UTI, e sua incidência aumenta em até 

21 vezes nos pacientes submetidos à ventilação mecânica, configurando como principal 

causa de morte por infecções.  



 

 

 

De encontro a Pereira et al (2019) ao caracterizar as infecções em UTI relata a 

infecção respiratória como mais frequente, seguida de infecção de corrente sanguínea e 

a urinária; que a pneumonia é principal causa de infecção nosocomial, de 3 a 21 vezes 

mais incidente em pacientes submetidos à ventilação mecânica sendo principal causa de 

morte dentre as IRAS. 

Bechorner et al (2019) expõem que as mãos dos profissionais de saúde 

representam o principal veículo de transmissão de microrganismos, sendo o principal 

fator determinante das infecções hospitalares. 

Dutra et al (2019) destacaram-se fatores capazes de comprometer a segurança 

do paciente mecanicamente ventilado: tempo intubação e ventilação mecânica, 

microaspirações a partir de colonização orofaringe, aspiração inadequada de vias aéreas 

e tubo oro traqueal, uso de sondas para suporte nutricional e os cuidados indevidos com 

equipamentos. 

Gil et al (2018) buscando determinar o perfil microbiológico de bactérias isoladas 

e identificadas de leitos e bombas de infusão na UTI de hospital universitário, apontou 

Staphylococcus negativo para coagulase como tipo mais prevalente; testes de 

suscetibilidade antimicrobiana indicaram que alguns desses microrganismos eram 

resistentes a múltiplas drogas.  

Silva et al (2017) numeram procedimentos cada vez mais invasivos, uso 

indiscriminado e resistência aos antimicrobianos são fatores que apontam infecções 

hospitalares como grave problema de saúde pública; a principal medida ao controle é 

higienização das mãos realizada de forma correta nos momentos indicados. Os fatores 

de riscos relacionados à ocorrência de infecções hospitalar na UTI estão associados ao 

uso do cateter com múltiplos lumens, infecção em outro foco, duração do cateterismo, 

gravidade da doença, procedimento do enfermeiro na manipulação do curativo e tempo 

de hospitalização. 

Segundo Lima et al (2017) no que concerne à pacientes internados em UTI, dentre 

os fatores considerados importantes ao risco de IH, destaca-se presença de mais de uma 

doença, uso excessivo de antibióticos de amplo espectro, provocando formação de 

microrganismos resistentes e o ritmo excessivo das atividades na UTI tornando a Equipe 



 

 

 

de Enfermagem menos zelosa, como a lavagem inadequada das mãos e a inserção do 

cateter urinário sem a utilização da técnica asséptica. 

De acordo com Tarso et al (2017) as mãos são o principal vetor na infecção 

hospitalar, pois estão em contato com a microbiota de cada paciente; estes 

microrganismos, se instalam nas mãos dos profissionais de saúde e são levados de um 

paciente a outro, mecanismo conhecido como flora transitória. 

Conforme Oliveira et al (2016) a maioria dos casos dessa infecção tem como fonte 

o cateter venoso central com destaque para a colonização da pele no sitio de inserção. 

As UTI acoplamc2% dos pacientes internados, sendo responsável por 35 a 45% das 

infecções hospitalares. Diferentes microrganismos como bactérias, fungos e vírus 

causam infecções hospitalares, no entanto, o grupo que mais se destaca é o das 

bactérias da flora humana. 

Processos de controle da IH em UTI  

Pesquisa de Coelho et al (2020) contou com 2.006 oportunidades de higienização, 

das quais foi evidenciada adesão de 77,2%; para enfermeiros e 72% para técnicos em 

enfermagem. Concluiu que a assistência ofertada pelos enfermeiros está classificada 

como segura, e dos técnicos como limítrofe. 

 Notaro et al (2019) ao analisar cultura de segurança da equipe multiprofissional 

em três UTIs Neonatal de hospitais públicos, evidenciou que nenhuma das dimensões foi 

considerada área de força, o que aponta que a cultura de segurança ainda não está 

integralmente implementada nas unidades avaliadas. Recomenda-se olhar crítico sobre 

fragilidades do processo a fim de buscar estratégias para adoção de uma cultura de 

segurança positiva, beneficiando pacientes, familiares e profissionais. 

              Silva et al (2019) consideram que a erradicação das IRAS é uma tarefa árdua, 

contudo, prevenção e controle tem se mostrado efetivos para redução das infecções. 

Ações por meio de educação permanente e continuada estabelecidas pela CCIRAS são 

instrumentos de extrema importância para conscientização e aprendizado dos 

profissionais de saúde. 

 Oliveira; Gomes e Costa (2019) concluem para os profissionais de enfermagem, 

IRAS são adquiridas e cruzadas, relacionadas ao meio e ao paciente, o que isenta a 

responsabilidade dos profissionais. 



 

 

 

               Bordignon e Barreto (2019) afirmam a prática correta da lavagem das mãos 

torna-se essencial para redução deste agravo. De encontro a Silva; Santana e Silva 

(2019), de que a higienização das mãos por profissionais de saúde na prevenção da 

transmissão de doenças e evitar a utilização do cateter vesical de demora, são medidas 

mais eficientes para reduzir a morbimortalidade e custos da ITU.  

Segundo Rocha, Lima e Castillo (2019) as principais ações de prevenção e 

controle da infecção hospitalar (IH) que devem ser desenvolvidas pela equipe de 

enfermagem que presta assistência na unidade e na CCIH de Hospital, é a atenção dos 

profissionais direcionada às medidas profiláticas e de controle da IH, tendo como meta 

garantir a qualidade da assistência oferecida aos pacientes. 

Ferreira et al (2019) elucida a importância da ação de Higienização das Mãos (HM) 

como principal cuidado na prevenção de IRAS, precaução universal, mais barata e 

efetiva, para tanto, os serviços de saúde devem dispor de preparação alcoólica nos 

pontos de assistência e tratamento, em local visível e de fácil acesso.  

Para Hespanhol et al (2019) o controle das IRAS é tarefa laboriosa que exige cada 

vez mais esforço e trabalho multiprofissional dentro da UTI, a minimizar impactos trazidos 

por estas complicações, tornando o serviço eficiente e eficaz. Concentrado no 

fortalecimento das ações de educação em saúde dos profissionais, higienização das 

mãos em todo momento da assistência, controle rigoroso dos procedimentos no ambiente 

crítico, implementação de bundles para prevenção dos principais tipos de infecção, 

monitoramento e manejo terapêutico adequado dos casos de IRAS, divulgação de dados 

epidemiológicos à equipe, incentivo ao uso de equipamentos de proteção individual, 

dentre outras. 

 De encontro a Pereira et al (2019) devem ser realizadas medidas relacionadas 

aos procedimentos invasivos como protocolos operacionais padrão, revisão periódica 

para analisar a necessidade de permanência de dispositivos para ventilação mecânica, 

cateter venoso central e vesical, tais medidas diminuem o risco de IRAS. E higienização 

das mãos, antes e após procedimentos, é importante para a redução do risco de infecção 

cruzada. 



 

 

 

Segundo Bechorner et al (2019) o entendimento dos profissionais da saúde quanto 

à importância das mãos na cadeia de transmissão das infecções hospitalares existe, 

todavia não realizam a técnica correta para sua efetivação. 

Dutra et al (2019) relatam que enfermeiros são elementos vitais para prevenção 

de PAV, não apenas pelo fato de muitas das medidas preventivas integram os cuidados 

de Enfermagem na UTI, mas pelo relevante papel na identificação dos riscos a que estão 

expostos os pacientes, na atuação frente às oportunidades e barreiras à segurança, no 

estímulo à notificação de eventos adversos e elaboração de protocolos, educação da 

equipe e avaliação da qualidade da assistência. 

Estudo de Gil et al (2018) aponta necessidade da educação permanente ao 

controle das infecções, não só com foco na higienização das mãos, como também ao 

uso de equipamentos de proteção, limpeza e desinfecção das superfícies, e, 

principalmente, na reflexão dos processos que envolvem o trabalho.  

Silva et al (2018) concluem que o enfermeiro é a categoria profissional que mais 

higieniza as mãos antes e após o contato com o paciente com a técnica correta; as 

demais que menos realizam a HM: médica, antes do contato com paciente e técnico de 

enfermagem, após contato com paciente.  

Conforme Lima et al (2017) é necessário treinamento da equipe multiprofissional, 

educação continuada, interação e comunicação com a Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar (CCIH) para prevenção e combate à infecção hospitalar. 

Tarso et al (2017) expõe que a higienização correta das mãos diminui 

significativamente a flora transitória das mãos dos profissionais de saúde, mostrando sua 

importância no controle e prevenção das IH. Essa prática deve ser aderida à rotina de 

trabalho dos profissionais de saúde e também ser realizada com consciência, 

responsabilidade e com frequência para que tal prática seja, de fato, eficiente.  

Oliveira et al (2016) comenta que pacientes internados em ambiente de UTI, áreas 

de alta complexidade, são submetidos constantemente aos procedimentos invasivos e 

estão em riscos à exposição às IH; faz-se necessário cumprimento de medidas para 

prevenção e controle de infecções, destacando-se: adesão por parte da equipe 

multiprofissional aos procedimentos de precauções e isolamento, higiene das mãos e 

treinamento e capacitação sobre os procedimentos operacionais padrão (POP) de 



 

 

 

prevenção contra as IRAS. Vale ressaltar a existência da Comissão de Controle de 

Infecções Hospitalares (CCIH), com ações sistematizadas que visem à máxima redução 

da incidência e gravidade das infecções hospitalares.  

 A análise dos dados aponta como principais causas de Infeção hospitalar em UTI: 

pele (mãos) de profissionais de saúde, pacientes e familiares; seguido de procedimentos 

invasivos do trato respiratório e trato urinário (ventilação mecânica, sondas, cateterismo) 

e uso prolongado de antibióticos.  

Quanto aos processos relativos à contribuição da equipe de enfermagem no 

controle da infecção hospitalar na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), destaca-se 

Higienização da mãos (HM), evitar uso do cateter vesical de demora, utilizar protocolos 

e equipamentos de proteção, limpeza e desinfecção das superfícies, realização de 

treinamentos em controle de infecção.  

 
5 CONCLUSÃO 

 
A equipe de enfermagem, reconhecida como elemento vital para prevenção de IH, 

contribui no controle da infeção hospitalar em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 

principalmente, com o simples e correto ato de higienização da mãos, consideradas 

principal vetor na infecção hospitalar, antes e depois dos procedimentos e do contato 

com paciente. Capacitação profissional, educação permanente na área, treinamentos em 

segurança ao paciente e melhores práticas assistenciais são essenciais para 

conscientização da equipe multiprofissional. 

Embora exista o saber de que as mãos dos profissionais de saúde representam 

principal veículo de transmissão de microrganismos, a cultura da higienização contínua 

e correta em ambientes como UTI deixam a desejar no zelo à segurança com qualidade. 

Faz-se necessário instituir medidas mais eficazes para o controle de IRAS, sendo 

a Acreditação Hospitalar um bom processo que visa dentre outros objetivos, a redução 

das taxas de IRAS e assim envolver todos os atores que constituem a rede de saúde 

pública e privada.  

           Espera-se que este estudo integre o contexto institucional e venha a contribuir na 

ampliação do conhecimento de demais profissionais de assistência à saúde na qualidade 

da prestação dos serviços 
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