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PREFÁCIO 

 

Esta apostila foi especialmente elaborada para os estudantes do  

CURSO TÉCNICO DE ENFERMAGEM. 

 

Sejam bem vindos e é uma honra conhecer você.  

 

Fazer o material didático para os estudantes é um desafio,  

pois existe uma gama de conteúdos a serem estudados 

 e temos que escolher o que há de mais importante. 

 

Estudar é o que realmente temos nas mãos.  

 

Esperamos que aproveite esse material para estudar. 

 Assim como possa sentir o carinho que emana de cada professor,  

que da sua maneira, acredita que você fará a diferença nessa profissão 

 tão amada por nós, que é a ENFERMAGEM. 

 

Uma das atribuições, merecedora de reflexão da prática de enfermagem,  

é a ÉTICA PROFISSIONAL que envolve aspectos legais de impacto  

sobre a prática profissional. Erros na conduta trazem à tona a 

responsabilidade da categoria de enfermagem. Ao realizar a ação de modo 

adequado possibilita a prevenção de consequências.  
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1. O QUE É INFECÇÃO? 
 

 
Infecção é a invasão de tecidos corporais de um organismo hospedeiro por parte 

de organismos capazes de provocar doenças; a multiplicação destes organismos; e a 

reação dos tecidos do hospedeiro a estes organismos e às toxinas por eles produzidas. 

Uma doença infecciosa corresponde a qualquer doença clinicamente evidente que seja o 

resultado de uma infeção, presença e multiplicação de agentes biológicos patogénicos no 

organismo hospedeiro. 

As infecções são causadas por agentes infecciosos, como os vírus, viroides e priões, 

por micro-organismos como as bactérias, por nematódeos, por artrópodes como 

as carraças, ácaros, pulgas e piolhos, por fungos e por outros macroparasitas. 

Existem 13 tipos de infecções: 

 Infecção aérea – infecção microbiana adquirida através do ar e dos agentes 

infectantes nele contidos. 

 Infecção critogénica – infecção de porta de entrada desconhecida. 

 Infecção direta – infecção adquirida por contato com um indivíduo doente. 

 Infecção endógena – infecção devido a um micro-organismo já existente no organismo, 

e que, por qualquer razão, se torna patogénico. 

 Infecção exógena – infecção provocada por micro-organismos provenientes do exterior. 

 Infecção focal – infecção limitada a uma determinada região do organismo. 

 Infecção indireta – infecção adquirida através da água, dos alimentos ou por outro 

agente infectante, e não de indivíduo para indivíduo. 

 Infecção nosocomial – infecção adquirida em meio hospitalar. 

 Infecção oportunista ou Oportunística – infecção que surge por diminuição das defesas 

orgânicas. 

 Infecção puerperal – infecção surgida na mulher debilitada e com defesas diminuídas, 

logo após o parto. 

 Infecção secundária – infecção consecutiva a outra e provocada por um micro-

organismo da mesma espécie. 

 Infecção séptica ou septicemia – infecção muito grave em que se verifica uma 

disseminação generalizada por todo o organismo dos agentes micro-orgânicos 

infecciosos. 

 Infecção terminal – infecção muito grave que, em regra, é causa de morte. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hospedeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Toxina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agente_infeccioso
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADrus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Viroide
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pri%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Micro-organismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nematoda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Artr%C3%B3pode
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carra%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81caro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pulga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piolho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fungo
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Infec%C3%A7%C3%A3o_a%C3%A9rea&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Infec%C3%A7%C3%A3o_critog%C3%A9nica&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Infec%C3%A7%C3%A3o_direta&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Infec%C3%A7%C3%A3o_end%C3%B3gena
https://pt.wikipedia.org/wiki/Infec%C3%A7%C3%A3o_ex%C3%B3gena
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Infec%C3%A7%C3%A3o_focal&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Infec%C3%A7%C3%A3o_indireta&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Infec%C3%A7%C3%A3o_nosocomial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Infec%C3%A7%C3%A3o_oportunista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Infec%C3%A7%C3%A3o_puerperal
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Infec%C3%A7%C3%A3o_secund%C3%A1ria&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Infec%C3%A7%C3%A3o_s%C3%A9ptica
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Infec%C3%A7%C3%A3o_terminal&action=edit&redlink=1
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1.1. INFECÇÃO COMUNITÁRIA 

Infecção comunitária é a infecção presente ou em incubação no 

ato de admissão do paciente, desde que não relacionada com 

internamento anterior no mesmo hospital. São, também, comunitárias: 

1. As infecções associadas a complicações ou extensão da infecção já 

presente na admissão, a menos que haja troca de microrganismo ou 

sinais ou sintomas fortemente sugestivos da aquisição de nova 

infecção. 2. Infecção em recém-nascido, cuja aquisição por via 

transplacentária é conhecida ou foi comprovada e que tornou-se 

evidente logo após o nascimento 

(exemplos: herpes simples,  toxoplasmose, rubéola, citomegalovirose, síf

ilis e AIDS). Adicionalmente, são, também, consideradas comunitárias 

todas as infecções de recém-nascidos associadas com ruptura 

da bolsa amniótica superior a 24 horas. 

 

1.2. INFECÇÃO HOSPITALAR 

 

Considera-se INFECÇÃO HOSPITALAR (IH) a infecção adquirida 

durante a hospitalização e que não estava presente ou em período de 

incubação por ocasião da admissão do paciente. São diagnosticadas, 

em geral, A PARTIR DE 48 HORAS após a internação.  

As infecções hospitalares são consideradas as principais causas de 

morbidade e de mortalidade, além de aumentarem o tempo de 

hospitalização do paciente, elevando o custo do tratamento. 

 

1.2.1. Quais são as causas? 

Os microrganismos causadores das Infecções Hospitalares são bactérias, 

fungos, vírus e protozoários. Essas formas de vida, invisíveis a olho nu, podem 

estar presentes no ambiente hospitalar, em outros ambientes e até no próprio 

organismo. Podem ser transmitidos por meio de água ou alimentos 

contaminados, de pessoa para pessoa por gotículas de saliva ou pelo ar 

com pó ou poeira contaminados. 

Para que a infecção se manifeste é preciso que haja uma interação entre 

esses agentes causadores e o paciente. A quantidade de microrganismos 

presentes, o potencial infeccioso desses micróbios e a capacidade 

imunológica do paciente é que vão ser decisivos para o desenvolvimento ou 

não da infecção. 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Microrganismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Herpes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Toxoplasmose
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rub%C3%A9ola
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Citomegalovirose&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADfilis
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADfilis
https://pt.wikipedia.org/wiki/AIDS
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bolsa_amni%C3%B3tica
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1.2.2. Quem está mais exposto à Infecção? 

 

Qualquer pessoa que precise se internar ou fazer algum procedimento ambulatorial está 

sujeito a contrair uma Infecção Hospitalar. Alguns grupos de pessoas possuem alterações no 

sistema imunológico e, por isso, são mais suscetíveis às infecções. São eles: 

 

 

 Recém-nascidos; 

 Idosos; 

 Portadores de Diabetes; 

 Pessoas com câncer;      

 Transplantados.  

 

1.2.3. COMO OCORRE A TRANSMISSÃO  

 

 

                                                                                    

 

  
                                                                                       (Hospedeiro susceptível) 

A transmissão ocorre através:  

 Das mãos dos profissionais; 

 Do contato com o ambiente; 

 Equipamentos, moveis e objetos contaminados; 

 Ar; 

 Contato com o paciente e suas secreções e/ou excreções.  

 

1.2.4. É possível prevenir? 

 

A prevenção é a melhor maneira de reduzir os casos de pacientes que apresentam o 

quadro de Infecção Hospitalar. Medidas relacionadas à prevenção devem ser tomadas 

Agente infeccioso 
(Fonte de infecção) 

Transmissão  
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tanto pelas instituições de saúde, quanto pelos seus profissionais e até mesmo pelos 

pacientes e visitantes. 

  Os hospitais e ambulatórios possuem regras de higiene e procedimentos que visam a 

prevenção do contágio do ambiente por bactérias e vírus que podem causar infecções e a 

segurança do paciente. Mas os profissionais que prestam assistência à saúde devem tomar 

alguns cuidados pessoais: 
 

 Sempre usar o jaleco fechado; 

 Retirar o jaleco para fazer as refeições; 

 Não utilizar o jaleco de outras instituições; 

 Evitar sentar no leito do paciente; 

 Usar os cabelos sempre presos ou mantê-los curtos; 

 Evitar joias ou bijuterias; 

 Cuidar da higiene das unhas, mantendo-as sempre limpas e curtas; 

 Não fazer refeições em lugares fora dos refeitórios; 

 Utilizar sapatos fechados; 

 Comunicar quando surgirem resfriados, gastroenterites e feridas; 

 Não transitar pelo hospital com alimentos. 
 

A medida de prevenção que deve ser praticada por visitantes, cuidadores domésticos e 

todos os envolvidos no tratamento é a higiene das mãos. Essa medida simples evita a forma 

mais comum de contágio por bactérias, germes e vírus. O correto é fazer a lavagem com 

água e sabão ou utilizando o álcool gel.  

 

 
 

2. PRECAUÇÕES PADRÃO 
 

               São parte das normas de biossegurança e consistem em atitudes que devem ser 

tomadas por todo trabalhador de saúde frente a qualquer paciente, com o objetivo de 

reduzir os riscos de transmissão de agentes infecciosos, principalmente veiculados por 

sangue e fluidos corpóreos (líquor, líquido pleural, peritoneal, pericárdico, sinovial, amniótico, 

secreções e excreções respiratórias, do trato digestivo e geniturinário) ou presentes em lesões 

de pele, mucosas, restos de tecidos ou de órgãos 



 

                                                                                     

7 INFECÇÃO HOSPITALAR  

 

2.1. Higienização das mãos.  
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É indicado higienizar sempre as mãos: 

 Ao chegar para visitar um paciente; 

 Depois de finalizar a visita; 

 Antes e após utilizar o banheiro; 

 Antes e após fazer as refeições; 

 Antes e após arrumar os cabelos ou tocar qualquer parte do corpo; 

 Antes de preparar e administrar medicamentos; 

 Antes e após trocar ou fazer curativos. 

2.2. Luvas 

 Utilizar sempre que for antecipado o contato com 

sangue e líquidos corporais, secreções e 

excreções, membranas mucosas, pele lesada, 

artigos ou superfícies sujas com material biológico;  

 Trocar as luvas entre procedimentos no mesmo 

paciente se houver contato com material 

infectado;  

 Desprezar as luvas imediatamente após uso. 

 

2.3. Avental 

 Utilizar como barreira física, quando existir 

possibilidade de contaminar as roupas ou a pele 

de profissional da saúde com material biológico; 

 Utilizar avental de manga longa e sempre fechado;  

 Desprezar o avental de proteção de contato 

imediatamente após uso, antes de sair do quarto. 

 

 

 

2.4. Máscara, Protetor ocular/face 

  

 É uma barreira de uso individual que cobre o nariz e 

a boca; 

 Objetivo de proteger o trabalhador de saúde de 

infecções por inalação de gotículas transmitidas à 

curta distância e pela projeção de sangue ou outros 

fluidos corpóreos que possam atingir suas vias 

respiratórias. 
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2.5. Cuidados com artigos e equipamentos de assistência ao 

paciente  

 

Devem ser manuseados com cuidados se sujos 

de sangue ou fluidos corpóreos, secreções e 

excreções, e sua reutilização em outros 

pacientes deve ser precedida de limpeza e 

desinfecção ou esterilização.  

 

 

2.6. Controle Ambiental  

 

Estabelecer e garantir procedimentos de rotina 

adequada para a limpeza e descontaminação das 

superfícies ambientais na presença de sangue e líquidos 

corporais.  

 

2.7. Cuidado com roupas 

 

 Manipular, transportar e processar as roupas 

usadas, sujas de sangue, líquidos corporais, 

secreções e excreções, de forma a prevenir a 

exposição da pele e mucosas, e a 

contaminação de roupas pessoais.  

 Utilizar sacos impermeáveis para evitar 

extravasamento e contaminação de 

superfícies ambientais.  

2.8. Saúde Ocupacional  

 

 Prevenir acidente perfurocortante: cuidado com o uso, 

manipulação, limpeza e descarte de agulhas, bisturis e 

outros materiais perfurocortante. 

 Não retirar agulhas usadas das seringas, não dobra-las e 

nunca reencapá-las.  

 O descarte desses materiais deve ser feito em recipientes 

apropriados e resistentes. O limite de preenchimento 

deve ser respeitado e o coletor substituído. Colocá-lo o 

mais próximo da área.  
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2.9. Acomodação adequada do paciente 

 

Usar quarto privativo quando o paciente não for capaz 

de manter sua higiene pessoal e do ambiente. Nas 

situações em que não for possível o quarto privativo, a 

CCIH deve ser consultada para avaliação dos riscos e 

definir alternativas.  

 

 

3. PRECAUÇÕES POR MODO DE TRANSMISSÃO 

3.1. TRANSMISSÃO POR VIA AÉREA  

 

Ocorre por disseminação de pequenas partículas residuais - com dimensão inferior a 5μm 

(micras), resultantes de gotículas evaporadas que contêm microrganismos e que 

permanecem suspensas no ar por períodos prolongados - ou partículas de pó que contêm 

agentes infecciosos ou esporos. Os microrganismos disseminados deste modo podem ser 

transportados por correntes de ar e ser depositados ou inalados por outros doentes ou 

pessoal no mesmo quarto ou enfermaria ou bem longe do local de origem.  

 

3.1.1. Exemplo de doenças com transmissão por via aérea  

 Tuberculose  

 Sarampo  

 Varicela (herpes zoster) 

 

3.1.2. Precauções de transmissão por via aérea:  

 Quarto privado  

 Caso não seja possível dar um quarto a cada doente, junte doentes com a mesma 

doença na mesma divisão  

 Quarto de pressão negativa, com 6 a 12 renovações por hora  

 Use máscara se o doente tem tuberculose em fase contagiosa  

 Pessoal de saúde susceptível não deve entrar em quartos com doentes com varicela 

ou sarampo. Se é mesmo necessário que entre deve usar máscara. Se está imunizado 

não necessita usar máscara.  
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3.2.  TRANSMISSÃO POR GOTÍCULAS  

         Ocorre quando as gotículas que 

contêm microrganismos são espalhadas a 

curta distância (menos de 1m) e depositadas 

nas mucosas a - conjuntiva, boca ou nariz de 

pessoal ou outro doente. Estas partículas são 

aspergidas pela tosse, espirro ou fala ou 

durante os cuidados prestados ao doente 

como aspiração de secreções ou 

broncoscopia. Como são muito pesadas 

estas partículas não ficam em suspensão no 

ar pelo que não são necessários cuidados 

especiais com a ventilação. 

 

3.2.1. Exemplo de agentes e doenças com transmissão por gotículas:  

 Adenovírus  

 Difteria faríngea  

 Haemophilus influenza tipo b, Influenza  

 Parotidite  

 Mycoplasma pneumoniae, Neisseria meningitidis, Parvovirus B 19  

 Pertussis, rubéola  

 Faringite ou pneumonia estreptocócica  

 Escarlatina  

3.2.2. Precauções da transmissão por gotículas:  

 Quarto privado. Se não for possível junte doentes com a mesma 

doença no mesmo quarto  

 Se não tiver doentes suficientes para proceder desse modo o 

espaço entre doentes não deve ser inferior a 1,5 m  

 Use máscara se tem que estar a menos de 1m do doente; 

 Se houver necessidade, o paciente ao sair do quarto ou 

enfermaria deverá usar máscara cirúrgica, para evitar a dispersão 

de gotículas de secreção respiratória.  
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3.4. TRANSMISSÃO POR CONTATO  

 

É a via mais comum e mais importante de transmissão de doenças infecciosas. A transmissão 

por contato direto envolve o contato direto corpo a corpo - por exemplo ao dar banho ao 

doente ou ao virá-lo na cama. Pode ocorrer entre doentes e pessoal de saúde ou entre 

doentes. A transmissão por contato indireto envolve o contato do doente com um objeto 

intermediário, geralmente inanimado, por exemplo objetos pessoais ou brinquedos.  

3.4.1. Exemplos de doenças que necessitam isolamento de contato:  

 Infecções por bactérias multirresistentes;  

 Clostridium difficile;  

 Difteria cutânea;  

 Enterovirus;  

 Hepatite A;  

 Herpes simplex, herpes zoster; 

 Impétigo, abcessos, celulite ou úlceras de decúbito, ou outras infecções por 

Staphylococcus aureus cutâneo;  

 Para influenza, VSR, Rotavirus;  

 Sarna, Piolhos;  

 Shigella;  

 Febre hemorrágica (Ébola).  

3.4.2. Precauções de transmissão por contato:  

 Quarto privado. Se não for possível, agrupe os doentes por doença, caso ainda 

não seja possível, manter contato com o profissional da CCIH para alternativas 

adequadas.  

 Use sempre luvas (não esterilizadas)  

 Lave as mãos depois de retirar as luvas e não toque em mais nada no quarto.  

 Use bata se vai estar em contato próximo com o doente e o retire antes de sair 

do quarto.  

 Se for necessário a saída do paciente, verifique se as medidas de precaução 

estão mantidas, para minimizar o risco de infecção.  
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4. TRANSMISSÃO DE DOENÇAS 

 

Entendemos transmissão 

como a transferência de um 

agente etiológico animado de 

um reservatório ou fonte de 

infecção para um novo 

hospedeiro suscetível. A 

transmissão pode ocorrer de 

forma direta ou indireta. 

 

 

4.1. Transmissão direta (contágio): 

Transferência rápida do agente etiológico, sem a interferência de veículos. Ela pode 

ocorrer de duas formas distintas: 

 Transmissão direta imediata: transmissão direta em que há um contato 

físico entre o reservatório ou fonte de infecção e o novo hospedeiro suscetível. 

 Transmissão direta mediata: transmissão direta em que não há contato 

físico entre o reservatório ou fonte de infecção e o novo hospedeiro; a 

transmissão se faz por meio das secreções oronasais transformadas em 

partículas pelos movimentos do espirro e que, tendo mais de 100 micras de 

diâmetro, são dotadas da capacidade de conduzir agentes infecciosos 

existentes nas vias respiratórias. Essas partículas são denominadas "gotículas de 

flügge". 

4.2. Transmissão indireta:  

      Transferência do agente etiológico por meio de veículos animados ou inanimados. A 

fim de que a transmissão indireta possa ocorrer, torna-se essencial que: 

 Os agentes sejam capazes de sobreviver fora do organismo durante um 

certo tempo; 

 Existam veículos que transportem os microrganismos ou parasitas de um lugar 

a outro. 

4.3. Veículo: 

        Entende-se por veículo o ser animado ou inanimado que transporta um agente 

etiológico. Não são consideradas como veículos as secreções e excreções da fonte 

de infecção, que são, na realidade, um substrato no qual os microrganismos são 

eliminados. 
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4.4. Transmissão indireta (vetor) 

Transmissão indireta por veículo animado (ou vetor) é aquela que se dá por 

meio de um artrópode que transfere um agente infeccioso do reservatório ou fonte 

de infecção para um hospedeiro suscetível. 

Este artrópode pode comportar-se como: 

 Vetor biológico: vetor no qual se passa, obrigatoriamente, uma fase do 

desenvolvimento de determinado agente etiológico; erradicando-se o vetor 

biológico, desaparece a doença que ele transmite. Os anofelinos que 

transmitem a malária são exemplos desse tipo de vetor; 

 Vetor mecânico: vetor acidental que constitui somente uma das 

modalidades da transmissão de um agente etiológico. Sua erradicação 

retira apenas um dos componentes da transmissão da doença. São 

exemplos as moscas, que podem transmitir agentes eliminados pelas fezes, à 

medida que os transportam em suas patas ou asas após pousarem em 

matéria fecal. 

4.5. Transmissão indireta por veículo inanimado  

É aquela que se dá por meio de um ser inanimado que transporta um agente 

etiológico. Os veículos inanimados são: 

 Água 

 Ar 

 Alimentos 

 Solo 

 Fômites (objeto inanimado ou substância capaz de absorver, reter e 

transportar organismos contagiantes ou infecciosos) 

4.6.  Transmissão vertical  

  A transmissão vertical é a infecção pelo vírus HIV passada da mãe para o filho, 

durante o período da gestação (intrauterino), no parto (trabalho de parto ou no parto 

propriamente dito) ou pelo aleitamento materno.  

5.  PRECAUÇÕES EMPÍRICAS 

 

As precauções empíricas são indicadas para os 

casos de pacientes sem diagnóstico definitivo, 

pacientes transferidos de outros hospitais, quadro de 

diarreia sem etiologia definida, quadro exantemático 

sem etiologia definidade, porém com indícios de 

infecção por agentes que necessitem de precauções. 

Devem permanecer até que haja confirmação ou 
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esclarecimento do diagnóstico. Nestes casos inserem-se: 

 Precauções de contato: diarreias agudas de etiologia infecciosa, erupção vesicular, 

abcessos ou feridas com exsudato que extravase a cobertura; 

 Precauções para aerossóis: erupção vesicular, tosse com febre e infiltração de lobo 

pulmonar em qualquer local em paciente HIV positivo; 

 Precauções para gotícula: meningite, exantema petequial e febre. 

 

5.1. PRECAUÇÕES PARA INFLUENZA A (H1N1) 

 

As medidas de precaução padrão e precauções 

para gotícula são recomendadas na assistência a 

pacientes pelos vírus da influenza sazonal, que são 

transmitidos principalmente através de gotículas 

respiratórias. No entanto, como ainda há incertezas 

sobre as formas de transmissão do vírus Influenza A 

(H1N1), as adoções de medidas adicionais devem ser 

aplicadas por profissionais de saúde na assistência a 

pacientes com infecção suspeita por esse subtipo viral. 

Isto envolve a inclusão de medidas de precaução de 

contato e para aerossóis. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É importante destacar que o 

uso de EPIs deve estar sempre 

associado com outras medidas 

preventivas tais como:  

Frequente higienização 

das mãos. Etiqueta 

respiratória:  

Utilizar lenço descartável 

para higiene nasal;  

Cobrir nariz e boca 

quando espirrar ou tossir;  

Evitar tocar mucosas de 

olhos, nariz e boca;  

Higienizar as mãos após 

tossir ou espirra 
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5.2. PROFILAXIA PARA HIV 

 

     A Profilaxia Pós-Exposição, ou simplesmente PEP, é 

um tratamento com terapia antirretroviral (TARV) por 28 

dias  para evitar a sobrevivência e a multiplicação do 

HIV no organismo de uma pessoa. Ela é indicada para 

as pessoas que podem ter tido contato com o vírus em 

alguma situação, tais como: 

 Violência sexual; 

 Relação sexual desprotegida (sem o uso de camisinha ou com rompimento da 

camisinha); 

 Acidente ocupacional (com instrumentos perfurocortantes ou em contato direto com 

material biológico). 

      Para funcionar, a PEP deve ser iniciada logo após a exposição de risco, em até 72 horas. 

Você deve procurar imediatamente um serviço de saúde que realize atendimento de PEP 

assim que julgar ter estado em uma situação de contato com o HIV. É importante observar 

que a PEP não serve como substituta à camisinha. Muito pelo contrário: o uso de 

preservativos masculinos e femininos é ainda a principal e mais eficiente maneira de se evitar 

o HIV. Não deixe jamais de utilizar camisinha e se proteger em toda relação sexual. 

      A PEP consiste na ingestão de uma pílula em uma dose diária única, mas, a depender da 

avaliação do profissional de saúde que o atender, você pode ser orientado a seguir outra 

combinação de medicamentos, o significar que você talvez precise tomar mais de um 

medicamento por dia. O mais importante é ter em mente que o tratamento, 

independentemente da quantidade diária de pílulas, não pode ser interrompido durante os 

28 dias de duração, devendo ser tomado conforme prescrito pelo médico. 

Isso é muito importante, pois, caso você não siga as orientações que recebeu de seu 

médico, o tratamento pode falhar e, dessa forma, não impedirá que o vírus sobreviva e se 

reproduza em seu organismo, o que fará com que você contraia o HIV. 

Anti – retrovirais durante 4 semanas 

 02 inibidores não nucleosídeos da transcriptase reversa: 

 AZT 03 (300g) comprimidos 08/08 h + 3TC 01 (150 mg) comprimido 12/12 h 

 Biovir (AZT + 3TC) 01 comprimido 12/12 h 

 01 inibidor de protease; 

 Indinavir 02 (800mg) cápsulas 08/08 h 

 Nelfinavir 03 (750mg) cápsulas 08/08 h 

 

5.3. QUIMIOPROFILAXIA PARA HIV 

 

As principais evidências da quimioprofilaxia pós-exposição ocupacional (PEP) dos 

medicamentos antirretrovirais na redução da transmissão do HIV estão baseadas em:  

 

• Estudo caso-controle, multicêntrico, envolvendo profissionais de saúde que 

tiveram exposições percutâneas com sangue sabidamente infectado pelo HIV 
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(Tabela 1), no qual o uso do AZT foi associado a um efeito protetor de 81% (IC95% = 43 

- 94%);  

• Evidências com os protocolos de uso de antirretrovirais para prevenção da 

transmissão vertical do HIV sugerindo um efeito protetor com o uso dos 

medicamentos pós-exposição;  

• Dados de experimentos em animais, principalmente, após as recentes 

melhorias na metodologia de inoculação viral. A quimioprofilaxia pós-exposição ao 

HIV é complexa, por englobar tanto a falta de dados mais precisos sobre o risco 

relativo de diferentes tipos de exposição (p.ex. risco de lesões superficiais x profundas, 

agulhas com lúmen x agulhas de sutura, exposição a sangue x outro material 

biológico), quanto o risco de toxicidade dos medicamentos antirretrovirais.  

O profissional de saúde acidentado deverá ser informado que:  

• O conhecimento sobre a eficácia da PEP é limitado;  

• Somente a zidovudina (AZT) demonstrou benefício em estudos humanos; • 

Não há evidência de efeito benéfico adicional com a utilização da combinação de 

antirretrovirais, mas a sua recomendação baseia-se na possibilidade de maior 

potência antirretroviral e cobertura contra vírus resistentes; 

• A eficácia da profilaxia não é de 100%. Existem casos documentados de 

transmissão mesmo com uso adequado da profilaxia e pacientes-fonte sabidamente 

infectados pelo HIV com carga viral indetectável.  

• O conhecimento sobre a ocorrência de toxicidade de antirretrovirais em 

pessoas não infectadas pelo HIV ainda é limitado; os efeitos adversos são mais 

conhecidos para o AZT comparando-se aos outros inibidores da transcriptase reversa 

análogos de nucleosídeos (ITRN); e  

• É direito do profissional se recusar a realizar a quimioprofilaxia ou outros 

procedimentos necessários pós-exposição (como p.ex. coleta de exames sorológicos 

e laboratoriais). Nestes casos, porém, deverá assinar um documento (p ex: 

prontuário) onde esteja claramente explicitado que todas as informações foram 

fornecidas no seu atendimento sobre os riscos da exposição e os riscos e benefícios 

da conduta indicada. 

A duração da quimioprofilaxia é de 28 dias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doses habitualmente utilizadas na infecção pelo HIV/aids devem ser prescritas 

nos esquemas de PEP. 

 

 

 

 

 

 

Atenção: A nevirapina é contraindicada como profilaxia antirretroviral por 

haver relatos de hepatotoxicidade grave (inclusive com casos de falência 

hepática necessitando de transplante) e Síndrome de Stevens-Johnson. O 

efavirenz deve ser usado somente em situações excepcionais (exposição 

grave a paciente-fonte HIV+ com resistência potencial aos IP) após 

avaliação de especialistas no tratamento de infecção pelo HIV/AIDS. Existe 

risco de teratogenicidade com EFV; portanto, quando prescrito para 

mulheres férteis, deve-se descartar a possibilidade de gravidez.  

 

 

 

QUIMIOPROFILAXIA BÁSICA = AZT + 3TC 

Indicada em exposições com risco conhecido de transmissão pelo HIV. 

QUIMIOPROFILAXIA EXPANDIDA = AZT + 3TC + IP (nelfinavir ou indinavir/r) 

indicada em exposições com risco elevado de transmissão pelo HIV. 
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5.4. PROFILAXIA PARA HEPATITE B 

 

As medidas de controle incluem a profilaxia 

pré-exposição, pós-exposição, o não 

compartilhamento ou reutilização de seringas e 

agulhas, triagem obrigatória nos doadores de sangue, 

inativação viral de hemoderivados e medidas 

adequadas de biossegurança nos estabelecimentos 

de saúde. A vacinação é a medida mais segura para 

prevenção contra hepatite B. No Brasil a vacina é 

indicada para toda a população menor de 20 anos e 

para pessoas de grupos populacionais com maior a 

vulnerabilidade para a doença.  

Os seguintes grupos devem ser vacinados: 

profissionais da área de saúde; comunicantes 

domiciliares de portadores do HBsAg positivo; paciente 

em hemodiálise; politransfundidos; talassêmicos; hemofílicos; portadores de anemia 

falciforme; neoplasias, HIV (sintomáticos e assintomáticos); portadores da hepatite C; usuário 

de drogas intravenosas; pessoas em regime carcerário; pacientes internos em casas 

psiquiátricas; homens que fazem sexo com homens; profissionais do sexo e populações 

indígenas (todas as faixas etárias).  

O esquema básico de vacinação é de 3 doses, com intervalo de um mês entre a primeira e 

segunda dose e de seis meses entre a primeira e terceira dose.  

O volume a ser aplicado é de 1ml, em adultos, e 0,5ml, em crianças menores que 11 

anos, a depender do laboratório produtor. A Imunoglobulina Humana Anti-hepatite B 

(IGHAHB), é indicada para pessoas não vacinadas após exposição ao vírus nas seguintes 

situações: recém nascidos de mães sabidamente portadoras de HBsAg positivo, nas primeiras 

horas de vida; acidente com ferimento cutâneo ou de membrana mucosa por instrumento 

perfurocortante contaminado com sangue; contato sexual com pessoa que tem sorologia 

positiva para HBsAg; e vítima de abuso sexual. Na dose 0,06 ml/kg de peso. (administrar 

simultaneamente a vacina). Os portadores e doentes devem ser orientados para evitar a 

disseminação do vírus, adotando medidas simples, tais como: uso de preservativos nas 

relações sexuais, não doar sangue, uso de seringas e agulhas descartáveis, evitando o 

compartilhamento. Recomenda-se também, consultar normas para Centros de Referência 

para Imunobiológicos Especiais, Recomendações para imunização ativa e passiva de 

doentes com neoplasias e Recomendações para vacinação em pessoas infectadas pelo 

HIV. 

 

6. INFECÇÕES LATENTES 
 

Doença latente é aquela em que o 

agente (vírus, bactéria etc.) causador da 

doença permanece inativo durante algum 

tempo. Quando encontra condições 

favoráveis irá se multiplicar e provocar a 

doença. Entre as doenças que podem 

permanecer latentes no organismo estão 

tuberculose, sífilis, AIDS e herpes. 
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7. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE INFECÇÃO RELACIONADA A 

     ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

 
As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) consistem em eventos 

adversos ainda persistentes nos serviços de saúde. Sabe-se que a infecção leva a 

considerável elevação dos custos no cuidado do paciente, além de aumentar o tempo de 

internação, a morbidade e a mortalidade nos serviços de saúde do país.  

 

7.1. Infecção Sanguínea (CVC) 

 
As infecções da corrente sanguínea são multifatoriais e apresentam fisiopatologia, 

critérios diagnósticos, implicações terapêuticas, prognósticas e preventivas distintas. 

Particularmente do ponto de vista de tratamento, são importantes a presença ou ausência 

de hemocultura positiva, sinais sistêmicos de infecção, presença ou ausência de foco 

primário de origem, presença ou ausência de acesso vascular, tipo do acesso, envolvimento 

e possibilidade de remoção do mesmo, sinais locais de infecção do cateter. Além da 

subjetividade de muitos destes aspectos, a subdivisão da vigilância levando em 

consideração todas estas variáveis impossibilitaria a construção de indicadores para 

referência e comparação, além de praticamente inviabilizar o trabalho de vigilância 

epidemiológica. Por esta razão, alguns destes aspectos devem ser sintetizados no trabalho 

relacionado à vigilância epidemiológica. Do ponto de vista prático, é importante a 

definição de duas síndromes que apresentam aspectos diagnósticos e preventivos 

específicos, e que merecem grande atenção e monitorização sistemática Estas duas 

situações são:  

 As infecções primárias da corrente sanguínea (IPCS), que são aquelas infecções de 

consequências sistêmicas graves, bacteremia ou sepse, sem foco primário 

identificável. Há dificuldade de se determinar o envolvimento do cateter central na 

ocorrência da IPCS. Com finalidade prática, as IPCS serão associadas ao cateter, se 

este estiver presente ao diagnóstico como descrito adiante.  
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 Infecções relacionadas ao acesso vascular (IAV), que são infecções que ocorrem 

no sítio de inserção do cateter, sem repercussões sistêmicas. A maioria das 

infecções dessa natureza são infecções relacionadas ao acesso vascular central 

(IAVC), entretanto, em algumas instituições pode ser importante o 

acompanhamento de infecções relacionadas ao acesso vascular periférico, por 

esta razão também será descrita a definição de infecção relacionada a acesso 

vascular periférico (IAVP).  

 

A infecção de corrente sanguínea secundária, que é a ocorrência de hemocultura 

positiva ou sinais clínicos de sepses, na presença de sinais de infecção em outro sítio, não 

será abordada neste documento. Neste caso, devera ser notificado o foco primário, por 

exemplo, pneumonia, infecção do trato urinário ou sítio cirúrgico.  

 

7.1.1. Medidas de prevenção de infecção da corrente sanguínea 

 

As medidas de prevenção de infecção da corrente sanguínea são divididas em dois 

momentos: durante inserção do dispositivo e durante o cuidado com o dispositivo.  

 

a) Medidas de prevenção durante inserção do dispositivo:  

Higienização adequada das mãos: a lavagem das mãos ou o uso de produtos a 

base de álcool para higienização são medidas que previnem a contaminação 

dos sítios e a ocorrência de infecção de corrente sanguínea. No cuidado com 

acessos vasculares centrais os momentos apropriados para a higienização das 

mãos incluem:  

- Antes e após palpar o sítio de inserção (a palpação do sítio não deve ser 

realizada após a antissepsia, a não ser que seja mantida a técnica asséptica); 

- Antes e após inserir, reposicionar, acessar, ou realizar o curativo do dispositivo 

intravascular central; 

 - Quando há evidência de sujidade nas mãos ou se há suspeita de 

contaminação; 

 - Antes de calçar e após retirar as luvas.  

b)  Precauções máximas de barreira durante inserção de acesso vascular 

central:  

    Para esta medida devem ser respeitadas as precauções máximas necessárias para 

o procedimento, incluindo a utilização de gorro (touca), máscara simples, óculos 

de proteção, avental e luva estéril pelo profissional executor; e cobertura do 

paciente com campo estéril longo, mantendo apenas a abertura para a inserção 

do acesso vascular central. Para acessos arteriais pode ser utilizado um campo 

menor, fenestrado.  

c)   Antissepsia com Clorexidina antes da implantação do acesso 

vascular central:  

         Para a antissepsia deverá ser respeitado o preparo da pele, no sítio de inserção do 

acesso vascular central, com clorexidina degermante 2% para a limpeza, soro 

fisiológico ou água destilada para remoção do resíduo; e clorexidina alcoólica (na 

concentração mínima de 0,5%). Aplicar a solução de clorexidina com uma fricção 

por pelo menos 30 segundos. Permitir que a solução antisséptica seque 

completamente antes de puncionar o sítio (em torno de 2 minutos). Produtos com 

clorexidina devem ser evitados em crianças com menos de 2 meses de idade, 
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solução de povidine-iodo deve ser utilizado nessa faixa etária. As mesmas medidas 

devem ser seguidas quando houver troca de acesso vascular central por fio guia.  

d)     Seleção do sítio de inserção: 

         Adultos: O uso do sítio da subclávia está associado ao menor risco infeccioso, 

porém outros sítios podem ter riscos de complicações mecânicas menores. O 

requisito do protocolo para a melhor seleção do sítio de inserção sugere que 

outros fatores sejam considerados na decisão, como potencial de complicações 

mecânicas, risco de estenose da veia subclávia (em dialíticos e portadores de 

insuficiência renal), e habilidade do médico, além de evitar o sítio femoral se 

possível. Pacientes pediátricos: A inserção de cateteres venosos em crianças pode 

ser mais desafiadora que em adultos. Na seleção do sítio de inserção devem ser 

considerados: o conforto do paciente, os fatores específicos do paciente (como 

cateteres preexistentes, irregularidades na hemostasia, anomalias anatômicas), 

risco de complicações (como sangramento ou pneumotórax), risco de infecção, 

potencial para deambulação, e experiência do médico / operador. Decisão final 

sobre o sítio de inserção de um cateter venoso central em uma criança deve se 

basear nas necessidades individuais do paciente, e análise do risco benefício em 

cada situação clínica específica. A questão se algum sítio está relacionado a 

menor taxa de infecção na pediatria ainda permanece inconclusiva. Nos 

adolescentes as considerações na seleção do sítio de inserção podem ser 

aplicadas de forma semelhante aos pacientes adultos.  

 

7.1.2.  Medidas de prevenção durante cuidado com o dispositivo:  

 

a)   Revisão diária do acesso vascular central e da indicação da 

permanência:  

        A reavaliação diária da necessidade de manutenção do Acesso Vascular Central 

deverá ser realizada pela Equipe Multidisciplinar. Esta prática deve prevenir atrasos 

desnecessários na remoção dos acessos que não tenham uma indicação clara no 

cuidado do paciente. Tanto acessos venosos como arteriais devem ser retirados 

assim que possível para redução do risco de infecção de corrente sanguínea.  

b)     Acesso asséptico do lúmen:  

        O risco de contaminação deve ser minimizado pela limpeza dos conectores com o 

antisséptico adequado (clorexidina, povidona-iodo, iodofor, ou álcool 70%), e 

acessar os conectores apenas com dispositivos estéreis. Uma prática de segurança 

que pode ser associada a esta, é o uso de soluções antissépticas coradas para 

evitar troca com soluções intravenosas e sua administração equivocada.  

c)     Cuidado ao sítio e ao cateter:  

         Após a fixação do acesso vascular central, nas primeiras 24 horas, recomenda-se 

a realização de curativo com gaze estéril e, posteriormente, com filme estéril 

transparente semipermeável. Não devem ser utilizados antibióticos tópicos nos 

sítios de inserção (cremes ou pomadas), exceto em cateteres de diálise. 

Coberturas impregnadas com antibióticos podem ser indicadas se as taxas de 

Infecção de Corrente Sanguínea não apresentarem queda após a 

implementação das medidas preventivas básicas. Substitua as coberturas se 

apresentarem frouxidão, umidade ou sujidade visível. As coberturas de cateteres 

de curta permanência devem ser trocadas a cada 7 dias no caso de coberturas 

transparentes ou a cada 2 dias no caso de gaze estéril. Luvas estéreis e técnica 
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asséptica devem ser utilizadas nas trocas de cobertura. Pacientes que não estejam 

recebendo sangue, hemocomponentes ou emulsões lipídicas, todo sistema de 

administração (equipos, conectores, buretas, etc) deve ser trocado com 

periodicidade entra 96 horas e 7 dias. Nos pacientes recebendo sangue, 

hemocomponentes ou emulsões lipídicas, o sistema deve ser substituído 24 horas 

após o início da infusão. Quando não for possível garantir a técnica asséptica na 

passagem do acesso (por exemplo cateteres inseridos durante uma emergência 

clínica), este deve ser substituído o mais breve possível, em até 48 horas. O registro 

do procedimento de realização do curativo e do aspecto da inserção deve ser 

realizado no prontuário. O sítio de inserção deve ser inspecionado, diariamente, 

para detecção precoce de complicações relacionadas ao local de inserção (Ex: 

sinais de hiperemia, sangramento, infiltração, dor e outros). Remover curativo para 

exame, se paciente tiver dor local, febre ou suspeita de bacteremia, sem outra 

causa evidente. Não fazer cultura rotineira do cateter, se não estiver relacionado 

à IPCS. Só enviar a ponta do cateter venoso central para análise microbiológica 

(cultura), quando houver suspeita de infecção, caso contrário, acarretar-se-á 

aumento de custo sem objetividade de informação. 

 

7.1.3. RECOMENDAÇÕES PARA CATETER PERIFÉRICOS  

 

Higienizar as mãos antes e após a inserção de cateteres e para      qualquer tipo de 

manipulação dos dispositivos:  

 Higienizar as mãos com água e sabonete líquido quando estiverem visivelmente 

sujas ou contaminadas com sangue e outros fluidos corporais. 

 Usar preparação alcoólica para as mãos (60 a 80%) quando as mesmas não 

estiverem visivelmente sujas. 

 O uso de luvas não substitui a necessidade de higiene das mãos. No cuidado 

específico com cateteres intravasculares, a higiene das mãos deverá ser 

realizada antes e após tocar o sítio de inserção do cateter, bem como antes e 

após a inserção, remoção, manipulação ou troca de curativo. 

 

7.1.4. RECOMENDAÇÕES PARA CATETER CENTRAL DE CURTA PERMANÊNCIA  

 

As principais indicações para o uso de cateter central são:  

 Pacientes sem reais condições de acesso venoso por venóclise 

periférica.  

 Necessidade de monitorização hemodinâmica (medida de 

pressão venosa central).  

 Administração rápida de drogas, expansores de volume e 

hemoderivados em pacientes com instabilidade hemodinâmica 

instalada ou previsível.  

 Acesso imediato para terapia dialítica.  

 Administração de soluções/medicamentos que não podem ser 

administrados por via periférica.  

 Administração concomitante de drogas incompatíveis entre si (por 

meio de cateteres de múltiplos lúmens). 

 Quando o plano infusional previr necessidade de acesso venoso 

central por > 21 dias, preferir cateteres de média a longa 

permanência. 
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7.1.5. RECOMENDAÇÕES PARA CATETERES CENTRAIS DE INSERÇÃO      

PERIFÉRICA (PICC)  

 
 Não utilizar cateter central de inserção periférica (PICC) como estratégia para 

reduzir o risco de IPCS em pacientes internados. No entanto, o risco parece ser 

menor do que o observado com os cateteres centrais de curta permanência 

convencionais no subgrupo de pacientes ambulatoriais 

 Os cuidados para prevenção de ICSRC associada à PICC seguem as mesmas 

recomendações de cateteres centrais de curta permanência.  

 A inserção do PICC idealmente deve ser feita por técnica de microintrodução 

guiada por ultrassonografia. As veias basílica, cefálica e braquial são as de 

escolha. 

 Para pacientes pediátricos e neonatais, sítios adicionais podem ser 

considerados: veias axilares, veia temporal e auricular posterior (cabeça) e 

veia safena e poplítea (membros inferiores) 

 

7.1.6. RECOMENDAÇÕES PARA CATETERES UMBILICAIS 

 
 Estabelecer políticas e procedimentos para o uso adequado dos cateteres 

umbilicais arteriais e venosos com base na idade gestacional, peso ao nascer e 

a gravidade da doença, para evitar a utilização desnecessária e complicações 

associadas.  

 Realizar antissepsia do coto e da região peri-umbilical com iodopovidona 

(PVPI), solução de clorexidina alcoólica >0,5% ou clorexidina aquosa.  

 Utilizar tanto clorexidina aquosa e à base de álcool com precaução em 

recém-nascidos prematuros, recém-nascidos de baixo peso ao 

nascimento, e dentro dos primeiros 14 dias de vida, devido aos riscos de 

queimaduras químicas na pele. A absorção sistêmica tem sido relatada 

devido à imaturidade da pele, no entanto, os efeitos sistêmicos não foram 

documentados.  

 Não utilizar tintura de iodo pelo impacto sobre a glândula tireóide do 

neonato. 

 Utilizar precauções de barreira máxima no momento da inserção, incluindo 

uso de gorro, máscara, avental estéril de manga longa, luvas estéreis e 

campo ampliado estéril. Escolher um método para estabilização do cateter 

umbilical arterial e venoso baseado na promoção da integridade da pele, 

redução de complicações, e facilidade de uso. Existe uma falta de evidências 

demonstrando qual o melhor método de estabilização.  Manter o sítio 

umbilical limpo e seco.  

 Não utilizar pomada antimicrobiana tópica em sítio umbilical pelo risco de 

infecções fúngicas e resistência antimicrobiana.  

 Remover cateteres umbilicais quando não for mais necessários ou se ocorrer 

uma complicação.  

 Considere limitar o tempo de permanência do cateter umbilical venoso de 7 

a 14 dias, riscos de infecção são aumentados com períodos prolongados de 

uso. Remoção de cateter umbilical venoso em 7 dias, seguido de inserção de 

PICC para terapia infusional contínua é uma estratégia para reduzir IPCS.  

 Considere limitar o tempo de permanência do cateter umbilical arterial para 

não mais do que 5 dias. 

 
7.1.7.  RECOMENDAÇÕES PARA INFUSÃO SUBCUTÂNEA CONTÍNUA 

(HIPODERMÓCLISE) 

 

 É definida como a infusão de fluidos no tecido subcutâneo. O mecanismo da 

hipodermóclise consiste na administração lenta de soluções no espaço subcutâneo, 
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sendo o fluido transferido para a circulação sanguínea por ação combinada entre 

difusão de fluidos e perfusão tecidual. Constitui modalidade de administração de 

fluidos para correção rápida de desequilíbrio hidroeletrolítico.  

 Realizar o procedimento com técnica asséptica.  

 Escolher o sítio de inserção para acesso subcutâneo de modo a incluir áreas 

com pele intacta que não estão perto de articulações e têm tecido 

subcutâneo adequado, tais como: parte superior do braço, parede torácica 

subclavicular, abdômen (pelo menos 5 centímetros distantes do umbigo), 

parte superior das costas, coxas e/ou recomendado pelo fabricante do 

medicamento. Evitar áreas com crostas, infectadas ou inflamadas. 3. Realizar 

a antissepsia da pele com solução alcóolica de gliconato de clorexidina > 

0,5%, PVPI ou álcool 70%.  

 Utilizar cobertura transparente semipermeável estéril sobre o local do sítio de 

acesso subcutâneo para permitir a observação contínua e avaliação. Alterar 

a cobertura transparente a cada troca de sítio, mas imediatamente se a 

integridade do curativo estiver comprometida.  

 Utilizar um dispositivo de infusão de pequeno calibre (24 a 27 gauge) para 

estabelecer o acesso subcutâneo.  

 Dispositivo com asas e cânula metálica (escalpe) não é 

recomendado.  

 Trocar o local do acesso subcutâneo utilizado para administração de 

medicamentos a cada 7 dias e quando clinicamente indicado com base nos 

resultados da avaliação do sítio de inserção.  

 Trocar o local do acesso subcutâneo utilizado para soluções de hidratação a 

cada 24-48 horas ou depois da infusão de 1,5 a 2 litros e conforme 

clinicamente indicado com base nos resultados da avaliação do sítio de 

inserção.  

 Avaliar o sítio do acesso subcutâneo e trocar o local quando há eritema, 

edema, vazamento, sangramento, hematoma, queimadura, 

abscesso ou dor. 

 

7.1.8. TROCA DO EQUIPO E DISPOSITIVOS COMPLEMENTARES (EXTENSOR, 

PERFUSOR, ENTRE OUTROS)  

 

 A troca dos equipos e dispositivos complementares é baseada em alguns 

fatores, como tipo de solução utilizada, frequência da infusão (contínuo ou 

intermitente), suspeita de contaminação ou quando a integridade do produto 

ou do sistema estiver comprometida.  

 Os equipos e dispositivos complementares devem ser trocados sempre nas 

trocas dos cateteres venosos (periférico ou centrais) 

 Os equipos e dispositivos complementares devem ser do tipo luer lock, para 

garantir injeção segurar e evitar desconexões. 

 Minimizar o uso de equipos e extensões com vias adicionais. Cada via é uma 

potencial fonte de contaminação. 

 Caso seja utilizado injetor lateral dos equipos, o mesmo se destina 

apenas a conexões com sistema sem agulha do tipo luer lock.  

 Equipos de infusão contínua não devem ser trocados em intervalos inferiores a 

96 horas.   

 Evitar a desconexão do equipo do hub do cateter ou conector.  

 Trocar equipos de administração intermitente a cada 24 horas. 



 
 

                                                                

26 INFECÇÃO HOSPITALAR  

 Desconexões repetidas com consequente reconexão do sistema 

aumenta o risco de contaminação do luer do equipo, do hub do 

cateter e conectores sem agulhas, com consequente risco para a 

ocorrência de IPCS.  

 Proteja a ponta do equipo de forma asséptica com uma capa 

protetora estéril, de uso único, caso haja necessidade de desconexão. 

Não utilize agulhas para proteção.  

 Trocar o equipo e dispositivo complementar de nutrição parenteral a cada 

bolsa: 

 O equipo para administração de nutrição parenteral total (mistura de 

nutrientes ou formulações com aminoácido/dextrose) deve ser isento 

de dietilexilftalato (DEHP).  

 A via para administração da nutrição parenteral deve ser exclusiva.  

 Trocar o equipo e dispositivo complementar de infusões lipídicas a cada 12 

horas.  

 O equipo para administração de infusões lipídicas deve ser isento de 

DEHP.  

 Trocar o equipo e dispositivo complementar utilizado para administrar o 

propofol (juntamente com o frasco do medicamento) de 6 – 12 horas (de 

acordo com a recomendação do fabricante.  

 Trocar o equipo e dispositivo complementar de administração de 

hemocomponente a cada bolsa. 

 Trocar equipos de sistema fechado de monitorização hemodinâmica e 

pressão arterial invasiva a cada 96 horas. 

 

7.2. PNEUMONIA ASSOCIADA A VENTILAÇÃO MECÂNICA (PAV) 
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A  pneumonia relacionada à assistência à saúde é geralmente de origem 

aspirativa, sendo a principal fonte, as secreções das vias áreas superiores, seguida 

pela inoculação exógena de material contaminado ou pelo refluxo do trato 

gastrintestinal. Estas aspirações são, mais comumente, microaspirações silenciosas, 

raramente há macro aspirações, que quando acontecem trazem um quadro de 

insuficiência respiratória grave e rapidamente progressiva.  

Raramente a pneumonia é ocasionada pela disseminação hematogênica a 

partir de um foco infeccioso à distância. A invasão microbiana ocasiona uma 

resposta local que pode deter ou não o processo infeccioso. A defesa pulmonar é 

constituída pelos macrófagos alveolares, que fagocitam as partículas inaladas e as 

eliminam por meio do movimento mucociliar ou pelo tecido linfoide. 

Os fatores de risco para pneumonia associada à assistência à saúde podem 

ser agrupados em quatro categorias:  

 

1. fatores que aumentam a colonização da orofaringe e/ou estômago por 

micro-organismos (administração de agentes antimicrobianos, admissão em UTI ou 

presença de doença pulmonar crônica de base);  

2. condições que favorecem aspiração do trato respiratório ou refluxo do 

trato gastrintestinal (intubação endotraqueal ou intubações subsequentes; utilização 

de sonda nasogástrica; posição supina; coma; procedimentos cirúrgicos envolvendo 

cabeça, pescoço, tórax e abdome superior; imobilização devido a trauma ou outra 

doença);  

3. condições que requerem uso prolongado de ventilação mecânica com 

exposição potencial a dispositivos respiratórios e/ou contato com mãos 

contaminadas ou colonizadas, principalmente de profissionais da área da saúde;  

4. fatores do hospedeiro como extremos de idade, desnutrição, condições de 

base graves, incluindo imunossupressão. 

 

7.2.1. Bundle de prevenção contra pneumonia relacionada ao uso de 

ventilação mecânica (PAV) 

 

7.2.1.1. Posicionamento do Paciente: Decúbito Elevado (30 – 45o) 

 

Manter decúbito elevado (30- 45°) A VM 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 de 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 microrganismos patogênicos, além da 

presença da sonda nasogástrica que facilita o refluxo das bactérias do estômago. 

Não há dados suficientes para afirmar que a recomendação 

de manter pacientes com a cabeceira elevada em 30 a 45˚ 

tenha impacto significativo na redução da PAV ou 

mortalidade (qualidade de evidência II, segundo a 

publicação da Society for Healthcare Epidemiology of 

America and Cambridge University - SHEA).  

Porém, em função de ser uma medida simples, de 

fácil aplicabilidade, com baixo risco de complicação, 
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nenhum custo e um benefício potencial, no último compêndio de estratégias de prevenção 

de PAV, publicado pelo SHEA em 2014, esta medida, classificada  como uma medida básica 

foi recomendada. 

A utilização do decúbito elevado diminui a incidência de PAV especialmente em 

pacientes recebendo nutrição enteral. 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. 

 

7.2.1.2. Avaliar diariamente a sedação e diminuir sempre que possível  

 

 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, portanto, a uma redução na taxa de PAV. A escolha do tipo de 

fármacos, intensidade e duração da sedação estão associadas com o risco aumentado das 

taxas de eventos que incluem delírio, imobilidade, infecção, eventos associados à VM, 

tempo prolongado de ventilação mecânica, aumento do tempo de internação e morte. 

 A diminuição do nível de sedação, que deve 

ser buscada diariamente, e do tempo de sedação 

podem contribuir para com o menor tempo 

necessário para a desintubação 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 o 

questionamento diário sobre a necessidade do 

suporte respiratório com VM invasiva. 

A 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 para a suspensão dos opioides utilizados 

para analgesia contribuindo assim para aumentar as chances de colocar o paciente em 

teste de respiração espontânea. Estas ações contribuem para maior sucesso na retirada de 

prótese ventilatória. 

 

7.2.1.3. Aspirar a secreção subglótica rotineiramente  

 

A presença do tubo endotraqueal em 

pacientes em 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, acumulo de 

secreção acima do balonete (espaço 

subglótico) e a própria contaminação do tubo. 

A utilização da cânula orotraqueal, com um 
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sistema de aspiração de secreção subglótica contínua ou intermitente, é recomendada 

para pacientes que irão permanecer sob VM acima de 48h ou 72h. Essa medida reduz PAV, 

tempo de ventilação mecânica, internação na UTI e está associada a menor utilização de 

antibióticos (qualidade da evidência II segundo a publicação da SHEA). Não há indicação 

de troca de tubo para proceder a aspiração contínua. 

 

7.2.1.4. Fazer a higiene oral com antissépticos  

 

A importância dos cuidados bucais em pacientes sob terapia intensiva tem sido alvo 

de inúmeras investigações e os resultados alertam para a necessidade de se implementar 

diretrizes adequadas e seguras. Na última publicação do SHEA (2014), a utilização de 

clorexidine 0,12% para higiene oral 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. 

 

7.2.1.5. Monitorizar pressão de cuff  

 

 A manutenção da correta pressão de cuff (Pcuff) nos pacientes submetidos à 

ventilação mecânica é essencial. Excessiva pressão pode comprometer a microcirculação 

da mucosa traqueal e causar lesões isquêmicas, porém se a pressão for insuficiente, pode 

haver dificuldade na ventilação com pressão positiva e passagem da secreção subglótica 

por entre o tubo e a traqueia (microaspiração). Recomenda-se, portanto, que a pressão do 

cuff permaneça entre 18 a 22 mmHg ou 25 a 30 cmH2O (quando utilizado medidor de cuff). 

Evitar pressões do balonete maiores que 22 mmHg ou 30 cmH2O 

 

7.3. INFECÇÃO TRATO URINÁRIO ASSOCIADA A CATETERIZAÇÃO VESICAL  

 

Infecção do trato urinário (ITU) é a infecção 

hospitalar relacionada a procedimentos invasivos 

mais comum, compreendendo mais de 40% de 

todas as infecções adquiridas em instituições. 

Cerca de 70% a 88% dos casos de ITU ocorrem em 

pacientes submetidos a um cateterismo vesical e 

5% a 10% em pacientes após cistoscopias ou 

procedimentos cirúrgicos com manipulação do 

trato urinário. 

A enfermagem tem importante papel na prevenção e controle de 

infecção do trato urinário (ITU) em que 80%, aproximadamente, é atribuída à 

inserção de cateter urinário e representa a topografia com maior índice de 

infecção hospitalar. 
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Diversas vias possibilitam o acesso de microrganismos às vias urinárias de 

paciente cateterizados, sendo elas: 

 

 Via direta: É a mais comum. A inoculação de microorganismos ocorre no momento 

da inserção do cateter. 

 Via extraluminal: Microrganismos migram pelo espaço periuretral, ao redor da 

superfície externa do cateter. ATENÇÃO EQUIPE DE ENFERMAGEM: A manutenção da 

higiene íntima dos pacientes contribui para reduzir este processo (colonização 

bacteriana local). 

 Via intraluminal: Aqui a migração dos microorganismos ocorre por meio da luz do 

cateter. ATENÇÃO EQUIPE DE ENFERMAGEM: Tem importância as manobras com o 

sistema de drenagem e incluem o esvaziamento da bolsa de urina, contanto com o 

piso, desconexão do sistema coletor com a sonda, etc. 

 

MATERIAL UTILIZADO NA SONDAGEM VESICAL 
 

 Luva estéril; 

 Pacote de cateterismo vesical (uma cuba-rim, uma cuba redonda, gazes, bolinhas 

de algodão, uma pinça e um campo fenestrado); 

 Sonda de Folley (Mais utilizada em cateterismo vesical de demora, e deve se atentar 

ao tamanho adequando ao paciente); 

 Gel anestésico para lubrificação da sonda (Geralmente, usa-se Xylocaína a 2%); 

 Seringa de 20 ml; 

 Ampolas de água destilada; 

TIPOS DE SONDAGEM VESICAL 

 

Sonda Vesical de Alívio (SVA): é a 

inserção de um cateter (sonda) estéril 

pelo canal uretral até a bexiga, para 

drenagem imediata da urina, sendo 

logo depois retirado;  

Sonda Vesical de Demora (SVD): é a 

inserção de um cateter (sonda) pelo 

canal uretral até a bexiga, para 

drenagem contínua da urina, por 

certo período. 
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 Solução antisséptica (Usa-se, usualmente, PVP-I tópico, porém seu uso tem sido 

questionado, e algumas instituições optam pelo uso de Clorexidine); 

 Fita adesiva; 

 Coletor de urina de sistema fechado; 

 Recipiente para lixo; 

 Biombo. 

  

 

As vias de contaminação do trato urinário associadas à presença da sonda vesical de 

demora (SVD) são:  

 Passagem da sonda vesical, que pode mecanicamente introduzir microrganismos na 

bexiga; 

 Migração de bactérias pela superfície externa do cateter. Este mecanismo torna-se 

mais importante a partir da primeira semana, pela possibilidade de migração 

de microrganismos à partir das fezes (principalmente em mulheres); 

 Migração pela luz do cateter. Embora o sistema seja fechado, pode ocorrer 

manipulação indevida no esvaziamento do saco coletor, ou quando da desconexão 

do coletor com a sonda vesical. 

 

Quanto à evolução as ITUs podem limitar-se a episódio único ou isolado, a recidiva, a 

reinfecção e a infecção urinária crônica e recorrente:  

 Episódio único ou isolado: ocorre uma única vez e resolve habitualmente pelo uso de 

antibioticoterapia. Um segundo episódio isolado, pode ocorrer sem relação temporal 

com o anterior. Entre 10 a 20% das mulheres irão apresentar no decorrer da vida pelo 

menos um episódio de infecção urinária.  

 Recidiva ou recaída de ITU – em consequência a falha no tratamento o mesmo 

microrganismo isolado previamente persiste no trato urinário, causando infecção ou 

 

 Trauma da mucosa; 

 Promove pequeno acumulo 

de urina; 

 Serve de substrato para 

aumentar adesão bacteriana 

e resistência aos mecanismos 

naturais de defesa; 

 Formação de biofilme.  
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bacteriúria assintomática. A persistência do mesmo microrganismo por meses ou 

anos, leva a infecção urinária crônica.  

 Reinfecção - é a ocorrência de um novo episódio de ITU, sem relação com o evento 

anterior, causado por outro microrganismo, exceto que pela origem e frequência do 

agente etiológico que coloniza a região perineal, pode ser atribuída à mesma 

espécie bacteriana (ex: E.coli). Episódios repetidos de reinfeção não devem ser 

confundidos com infecção urinária crônica.  

 ITU crônica representa a persistência do mesmo microrganismo por meses ou anos 

com recidivas após tratamento, no caso de pielonefrite crônica, há associação com 

comprometimento da pelve e parênquima renal.  

 ITU recorrente: ocasionalmente a recorrência é pela persistência do mesmo agente 

(recidiva), mas em cerca de 90% dos episódios ocorre por reinfecção, com meses de 

intervalo entre eles. Cerca de 20% das jovens após o episódio inicial de cistite tem 

infecções recorrentes, que caracterizam bem este grupo. Dois ou mais episódios no 

período de 6 meses ou três ou mais no período de um ano definem as infecções 

recorrentes na mulher. Nos homens, a ITU recorrente é definida quando ocorrem dois 

ou mais episódios de ITU em um período de até 3 anos, lembrando a frequente 

associação com prostatite bacteriana crônica, nos pacientes sem fatores 

predisponentes.  

 

7.3.1. INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM PARA REDUZIR O RISCO DE UTI  
 

 Evitar o uso desnecessário de cateter urinário; 

 Introdução de cateter com técnica asséptica 

 Manter o cateter com base em guias de orientação recomendadas; 

 Rever, diariamente, a necessidade de manter o cateter e remover assim que possível.  

 

7.3.2. ESTRATÉGIAS QUE NÃO DEVEM SER UTILIZADAS PARA PREVENÇÃO 

 Não utilizar rotineiramente cateter impregnado com prata ou outro antimicrobiano  

 Não triar rotineiramente bacteriúria assintomática em pacientes com cateter  

 Não tratar bacteriúria assintomática, exceto antes de procedimento urológico 

invasivo  

 Evitar irrigação do cateter   

 Não realizar irrigação vesical contínua com antimicrobiano como rotina de 

prevenção de infecção;  

 Não utilizar instilação rotineira de soluções antissépticas ou antimicrobiana em 

sacos de drenagem urinária; 

 Se houver previsão de obstrução, utilizar sistema fechado de irrigação;  
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 Quando houver obstrução do cateter por muco, coágulos ou outras causas, 

proceder à irrigação com sistema fechado; 

 Não utilizar rotineiramente antimicrobianos sistêmicos profiláticos  

 Não trocar cateteres rotineiramente  

 Não utilizar, de rotina, lubrificantes antissépticos  

 Não utilizar de rotina sistemas de drenagem urinária com mecanismos de redução de 

entrada bacteriana, como cartuchos de liberação de antisséptico na porta de 

drenagem 

 

7.3.3. MEDIDAS PARA PREVENÇÃO DE INFECÇÃO URINÁRIA:  

 

A) Equipe de Assistência:  

 Somente pessoas treinadas devem manusear a sonda vesical e o sistema fechado.  

 Deve haver treinamento periódico das técnicas de inserção e manejo da sonda 

vesical e sua conexão.  

B) Uso da Sonda Vesical:  

 A medida preventiva mais simples e eficaz é evitar o uso do cateter vesical. A 

inserção só deve ocorrer quando necessária, e retirada o mais breve possível.  

 Considerar alternativas a SVD: uso de punção suprapúbica, cateterização 

intermitente e uso de coletor urinário.  

C) Higienização das Mãos:  

 Realizar sempre a higienização das mãos antes e após a manipulação do 

sistema.  

D) Inserção da Sonda:  

 Usar técnica asséptica de inserção.  

 Higienizar as mãos com degermante.  

 Usar luvas estéreis, gazes estéreis e geléia lubrificante de uso único.  

 Usar sonda com o menor calibre possível.  

 Fixar sonda, evitando movimentos que tracionem a uretra.  

E) Sistema Fechado Estéril:  

 O sistema fechado não deve ser desconectado.  

 Não desconectar a sonda do sistema coletor  

 Trocar todo sistema caso haja desconexão acidental.  

 Manter a ponta distal do sistema coletor protegida evitando que toque superfícies 

contaminadas como receptores de urina, lixeiras, cama e chão.  

F) Irrigação:  

 Deve-se evitar a irrigação.  

 Somente é permitida no pós-operatório de cirurgia urológica. Neste caso: a. Preferir o 

sistema contínuo e fechado.  

 A irrigação com antibiótico não deve ser feita.  
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 A junção sonda-coletor-sistema fechado deve ser desinfectada antes da 

desconexão.  

 Para desobstrução, usar seringas e líquido estéril.  

 Se a causa da obstrução da sonda for relacionada ao próprio cateter, deve-se 

proceder a troca. 

 G) Coleta de Urina:  

 Proceder a coleta de amostra de urina no local apropriado realizando desinfecção 

prévia com álcool a 70% e utilizando agulha de fino calibre.  

 Nunca colher urina da bolsa coletora.  

 Nunca desconectar o sistema para coleta de urina.  

H) Fluxo Urinário:  

 Manter fluxo de urina livre.  

 Evitar dobra dos tubos.  

 Esvaziar a bolsa sempre que necessário.  

 Trocar cateteres com problemas de 

funcionamento.  

 Manter a bolsa coletora em nível inferior à 

bexiga. 

 

7.4. INFECÇÃO DO SÍTIO CIRÚRGICO  

 

As infecções de sítio cirúrgico (ISCs) representam 24% do total de infecções 

hospitalares, sendo o segundo tipo mais frequente1,2. A incidência de ISC, de maneira 

geral, nos EUA é de 2,8%, representando mais de 500.000 novos casos por ano.  

A ocorrência de ISC depende de interação complexa entre:  

 Fatores relacionados ao paciente, tais como imunidade, idade, permanência 

hospitalar pré-operatória, infecções em outros sítios, estado nutricional, 

doenças associadas etc.;  

 Fatores relacionados ao procedimento cirúrgico, tais como tricotomia, 

campos cirúrgicos, antissepsia, técnica cirúrgica, drenos, instrumentos e etc.;  

 Fatores relacionados ao microrganismo, quanto maior o inoculo, maior a 

oportunidade de ISC/ virulência.  

 

Até o presente, o uso correto de antibióticos profiláticos e sistemas organizados de 

vigilância são os meios mais efetivos para reduzir as taxas de ISC. 

 

 

 

IMPORTANTE!  

Quando houver violação do 

sistema fechado, por 

exemplo, vazamento no saco 

coletor, a indicação é de troca 

de todo o sistema e não 

apenas do saco coletor. 
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As ISC podem ser classificadas em: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELE 

TECIDO 

CELULAR  
SUBCUTÂNEO 

ISC 

INCISIONAL 
SUPERFICIAL 

Acomete 

apenas pele 

e tecido 

subcutâneo 

do local da 

incisão. 

FÁSCIA E 
MÚSCULO 

ISC INCISIONAL 
PROFUNDA 

Acomete fáscia e 

camadas 

musculares 

ÓRGÃO/ 
ESPAÇO  

ISC  
ÓRGÃO/ ESPAÇO 

Acomete órgãos 

e espaços 

profundos 

manipulados 

durante a 

cirurgia.  
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7.4.1.  MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

 

 A prevenção de infecção do sítio cirúrgico começa antes mesmo da realização da 

cirurgia. São medidas que devem ser realizadas por toda equipe de profissionais da saúde 

no pré-operatório com a manutenção, desinfecção e esterilização dos equipamentos a 

serem utilizados, bem como a limpeza adequada da sala cirúrgica. Passa pelo período 

Potencial de 

contaminação 

da cirurgia 
Características 

Alguns 

exemplos 

Estimativa de 

ocorrência 

de ISC 

 

 

 

 
LIMPA 

 Operações eletivas, feridas 

não infectadas.  

 Sítios cirúrgicos onde não é 

encontrada inflamação.  

 Não há abordagem de 

vísceras ocas (tratos respiratório, 

geniturinário, digestivo ou 

orofaringe).   

 Primariamente fechadas ou 

drenagem fechada, se necessária. 

 Não há quebra de técnica.  

 Trauma não penetrante. 

Herniorrafia 

inguinal, 

safenectomia, 

próteses 

articulares, 

cirurgias 

cardíacas. 
<2% 

 

 

 

 

POTENCIAL-

MENTE 

CONTAMINADA 

 Há abordagem dos tratos 

digestivo, respiratório, geniturinário 

e orofaringe Situações controladas 

e sem contaminação não usual.  

 Cirurgia geniturinária: quando 

não há cultura de urina positiva  

 Cirurgia biliar quando não há 

infecção de vias biliares.  

 Cirurgias de apêndice, vagina 

e orofaringe quando não há 

evidência de infecção ou quebra 

de técnica 

Gastrectomia, 

transplante de 

fígado, 

prostatecto-

mia 

<10% 

 

 

 

 

 

CONTAMINADA 

 Feridas traumáticas recentes (com 

< 4 horas aberta);  

 Contaminação grosseira durante 

cirurgia de trato digestivo, 

manipulação de via biliar ou 

geniturinária na presença de bile 

ou urina infectadas.  

 Quebras maiores de técnica  

 É encontrada durante a cirurgia a 

presença de inflamação aguda 

não purulenta .  

Colecistecto-

mia em 

paciente com 

colecistite 

aguda; 

amigdalecto-

mia, 

colectomia.  

20% 

 

 

INFECTADA 

 Feridas traumáticas antigas com 

tecido desvitalizado, corpos 

estranhos ou contaminação fecal.  

 Trauma penetrante há mais de 4 

horas.  

 Vísceras perfuradas ou secreção 

purulenta encontradas durante a 

cirurgia.  

Enterectomia 

secundária a 

ruptura de 

víscera, 

apendicecto-

mia supurada. 

30 a 

40% 
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transoperatório com a manutenção constante de técnicas assépticas chegando ao pós-

operatório com a realização correta de curativos, manutenção adequada de drenos, 

dentre outras medidas. 

 PRÉ-OPERATÓRIO 

 Preparar o paciente para a cirurgia verificando seu estado de saúde e doenças como o 

diabetes, que quando descompensada acaba por dificultar o processo de 

cicatrização; 

 Realizar antissepsia pré-operatória adequadamente; 

 Antissepsia correta das mãos e braços de toda equipe de cirurgiões e demais auxiliares; 

 Administrar, conforme prescrição médica, antimicrobianos profiláticos quando indicado. 

O método de escolha deve ser baseado na eficácia contra os patógenos mais comuns 

para os tipos específicos de cirurgias; 

 Tempo de hospitalização:  

 

 TRICOTOMIA  

 Realização de tricotomia somente se necessária e imediatamente antes do ato cirúrgico 

com tricotomizador.  

 Quando a tricotomia estiver indicada, deve ser realizada 

imediatamente antes do ato cirúrgico e deve se preferir o 

usos de tricotomizador, não usar lâminas de barbear ou 

lâminas de bisturi. 

 

 

 PREPARO DA PELE DO PACIENTE  
 Utilizar solução antisséptica apropriada no 

preparo da pele do paciente – Clorexidine ou 

PVPI.  

 O agente antisséptico deve ser aplicado com 

movimentos concêntricos do centro para a 

periferia, englobando toda a área de 

abordagem amplamente (inclusive o local da 

colocação de drenos).  

 A antissepsia da pele deve ser realizada com 

solução antisséptica em combinação com 

produto alcoólico, Clorexidine ou PVPI.  

 CHG não deve ser utilizado para mucosas ocular 

e otológica. 

 Não há antagonismo entre CHG e PVPI por 

Recomenda-se o banho 

pré-operatório com 

solução de Clorexidine 

degermante a 2% 

aplicando do pescoço 

para baixo, nos três dias 

que antecedem o 

procedimento. Esta 

medida visa reduzir a 

colonização da pele e o 

risco de ISC. Recomenda-

se também o banho com 

CHG o mais próximo 

possível do 

procedimento cirúrgico. 

Para tanto podem ser 

utilizadas toalhas 

impregnadas com CHG 

que facilitam o 

procedimento de banho 

pré-operatório e não 

necessitam de enxágue. 
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incompatibilidade química e ambos os compostos mantêm atividade 

antisséptica quando aplicados na mesma área.  

 Banho pré-operatório com solução antisséptica pelo menos na noite anterior à 

cirurgia. 

 

 PREPARO DA PELE DA EQUIPE CIRURGICA  
(Degermação das mãos e paramentação da equipe) 

 

 Remover anéis, relógios e pulseiras antes de iniciar a 

degermação ou antissepsia cirúrgica das mãos.  

 Unhas artificiais são proibidas. 

 Lavar as mãos com água e sabão antes da degermação 

cirúrgica, se as mãos estiverem visivelmente sujas.  

 Manter unhas curtas e remover a sujidade presente embaixo das unhas com um 

limpador de unhas, preferencialmente com as mãos sob a água corrente (unhas 

esmaltadas há mais de 4 dias aumenta o número de bactérias). 

 A degermação cirúrgica das mãos deve incluir os antebraços (até o cotovelo) 

com solução antisséptica, com duração de 5 minutos na primeira degermação e 

2 minutos nas demais.  

 Manter as mãos elevadas e afastadas do 

corpo, de maneira que a água escorra das 

mãos para o cotovelo. Secar as mãos com 

toalhas estéreis e colocar aventais e luvas 

estéreis. 

 Uso de avental (tecido de algodão, plástico e 

não tecido); luvas (flexibilidade, 

impermeabilidade, resistência ao tempo e 

movimentos cirúrgicos); mascaras (cobrindo 

boca e nariz); gorro (prevenir quedas de 

cabelos) e propés.  

 A antissepsia cirúrgica das mãos pode ser realizada com formulação alcoólica 

especialmente destinada para esta finalidade, com efeito residual. O produto 

deve ser aplicado nas mãos secas.  

 Não deve ser realizada a antissepsia cirúrgica das mãos com água e sabão 

antisséptico e depois, sequencialmente, a antissepsia cirúrgica com produto 

alcoólico. 

 Utilizar uma quantidade suficiente do produto alcoólico para realizar a 

preparação das mãos e antebraços.  
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 Após a aplicação do produto alcoólico como recomendado, aguardar que as 

mãos e os antebraços estejam secos antes da colocação das luvas. 

 

 PREPARO DO CAMPO CIRÚRGICO 

 

 Os campos cirúrgicos mantem a temperatura do paciente e previne que a 

própria flora atinja a ferida operatória.  

 Iniciar a antissepsia do campo com PVP-I degermante. Nos pacientes alérgicos, 

utilizar clorexidina degermante. Retirar o excesso com gaze estéril;  

 Em seguida, aplicar em movimentos excêntricos a solução de PVP-I alcoólico 

(nos pacientes alérgicos clorexidina alcoólica). No caso do uso de PVP-I, deixar 

agir por no mínimo dois minutos antes da incisão. 

 

 TÉCNICA CIRÚRGICA:  

 Montar equipamento estéril e soluções imediatamente antes do uso;  

 A técnica deve ser rigorosa e criteriosa;  

 A técnica cirúrgica é o fator mais implicado na ocorrência de infecção;  

 Usar sistema de drenagem fechado se for necessário o uso de dreno. Colocar o 

dreno distante do local da cirurgia e removê-lo tão cedo quanto possível;  

Quebra de técnica:  

 Em caso de quebra de técnica, proceder a lavagem abundante do campo 

e retirar material ou luvas que se contaminaram.  

 Antibióticos nestas situações não reduzem o risco de infecção. 

 

 CUIDADOS COM AMBIENTE E ESTRUTURA  

 

 Manter a ventilação na sala cirúrgica com pressão positiva em relação ao 

corredor e áreas adjacentes; com no mínimo 15 trocas de ar por hora, uso de 

filtro HEPA (Filtros absolutos, para alcançar os altos níveis de filtragem requeridos, 

esses filtros alcançam eficiência de até 99,93%). 

 Manter a porta da sala fechada.  

 Limitar o número de pessoas na sala cirúrgica.  

 Esterilização de todo o instrumental cirúrgico. 
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 Não utilizar a esterilização flash como rotina ou alternativa para a redução do 

tempo. Limpeza terminal mecânica do piso na última cirurgia do dia. Não há 

indicação de técnica de limpeza diferenciada após cirurgias contaminadas ou 

infectadas. 

 Limpeza e desinfecção concorrente entre procedimentos, valorizando as 

superfícies mais tocadas e a limpeza de equipamentos.  

 Rigor na paramentação cirúrgica e manutenção da barreira máxima no ato 

cirúrgico. Higienizar as mãos (com produto alcoólico ou água e sabão) nos 5 

momentos recomendados (antes do contato com o paciente, antes de 

procedimentos limpos ou assépticos, após risco de exposição com fluidos 

corpóreos, após contato com o paciente e após contato com as superfícies 

próximas ao paciente).  

 Higienizar as mãos antes e após manuseio de feridas.  

 Utilizar técnica asséptica para a execução do curativo.  

 Utilizar luvas estéreis e produtos estéreis no contato com as feridas. 

 

 LIMPEZA DA SALA DE CIRURGIA  

 

 Limpeza pré-operatória - realizada antes do início das cirurgias programadas do 

dia. Remover as partículas de poeira nas superfícies dos mobiliários, focos 

cirúrgicos e equipamentos com solução detergente ou desinfetante (álcool 70%) 

com um pano úmido e branco são seus objetivos;  

 Limpeza operatória: realizada durante o procedimento cirúrgico consistindo 

apenas na remoção mecânica da sujidade (sangue e secreções) utilizando um 

pano comum embebido em agente químico de amplo espectro para que não 

ocorra secagem da superfície e disseminação contaminando o ar;  

 Limpeza concorrente: Executada no término de cada cirurgia. Envolve 

procedimentos de retirada dos artigos sujos da sala, limpeza das superfícies 

horizontais dos móveis e equipamentos. 

- O hamper deve ser fechado e levado ao local de acesso à lavanderia.  

- O instrumental cirúrgico deve ser colocado aberto em caixas perfuradas 

(usando luvas) e encaminhado ao expurgo da central de materiais e 

esterilização (CME) o mais cedo possível para o reprocessamento.  

- As conexões do aspirador de secreções devem ser retiradas, desprezadas ou 

levadas ao expurgo da CME.  

- Artigos em aço inoxidável, de vidro, de borracha, utilizados na cirurgia recebem 

cuidados especiais. O conteúdo do frasco deve ser desprezado em local 
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apropriado. Os frascos devem ser descartados ou trocados e desinfetados, antes 

do uso da próxima cirurgia. 

- As cânulas endotraqueais devem ser desprezadas após o uso.  

- As superfícies dos mobiliários e dos equipamentos existentes na SO devem ser 

limpas com solução desinfetante, geralmente o álcool 70%. 

- Não usar hipoclorito de sódio em superfícies metálicas devido ao risco de 

corrosão dos metais.  

- O chão deve ser limpo usando máquinas lavadoras e extratoras. Como isso nem 

sempre é possível, recomenda-se o uso da um pano de chão seco e limpo a 

cada sala de operação e para cada limpeza concorrente, e após isso deve ser 

mandado à lavanderia para ser processado.  

- As paredes devem ser limpas somente se houver contaminação direta com 

material orgânico (secreção, muco, sangue, etc.), assim com o teto.  

- A SO pode ser montada para outra cirurgia. 

 Limpeza terminal: diária e periódica: A limpeza diária é realizada após a última 

cirurgia programada do dia. Envolve todos os procedimentos da limpeza 

concorrente, acrescentados à limpeza de todos os equipamentos, acessórios e 

mobiliários, pisos e paredes da SO.  

 As portas devem ser limpas diariamente, especialmente o local próximo à 

maçaneta. O chão deve ser lavado com água e sabão. As macas e os carros 

de transporte também devem ser limpos. Os lavabos devem ser limpos, trocar 

a solução antisséptica, assim como as escovas de degermação. 

 Já a limpeza periódica envolve itens cuja frequência de limpeza não 

necessita ser diária, por não se sujar com facilidade e ou por não estarem 

diretamente relacionados com a infecção direta do sítio cirúrgico. Dessa 

forma, rotinas de limpeza com periodicidades maiores podem ser 

estabelecidas. É o caso das superfícies verticais, janelas, portas, teto, grades 

de entrada e saída do ar condicionado, armários que permanecem fechados 

dentro e fora da sala de operação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                

42 INFECÇÃO HOSPITALAR  

 CLASSIFICAÇÃO DOS ARTIGOS, SEGUNDO SPAULDING 

 

Todos sabem que um Centro Cirúrgico e tudo o que o envolva 

precisa estar devidamente processado para que não haja a 

transmissão de infecções, tanto de paciente para paciente quanto 

de médico para paciente e vice-versa. A central de esterilização do 

hospital é responsável pelos materiais cirúrgicos e hospitalares. Nela, 

os profissionais de assistência à saúde devem transportar, classificar, 

desmontar, limpar, desinfetar, esterilizar, armazenar e distribuir os itens 

processados. 

Para auxiliar os profissionais a escolher a melhor estratégia de 

limpeza e esterilização dos instrumentos e equipamentos cirúrgicos e 

hospitalares, H. E. Spaulding, em 1968, desenvolveu um método de 

classificação de itens, de acordo com os graus de risco de infecção 

para os pacientes. Assim nasceu a tão conhecida classificação de 

Spaulding. 

Este método consiste em dividir os aparelhos cirúrgicos em três 

graus diferentes: 

Artigos críticos - são aqueles que penetram nos tecidos sub-

epiteliais da pele e mucosa, sistema vascular ou outros órgãos 

isentos de microbiota própria. Ex.: instrumentos de corte ou 

ponta; outros artigos cirúrgicos (pinças, afastadores, fios de 

sutura, cateteres, drenos etc.); soluções injetáveis. 

 Processo: esterilização 

Artigos semicríticos - são aqueles que entram em contato com a 

mucosa íntegra e/ou pele não íntegra. Ex.: material para exame 

clínico (pinça, sonda e espelho); condensadores; moldeiras; 

porta-grampos. 

 Processo: esterilização ou desinfecção de alto nível. 

Artigos não críticos - são aqueles que entram em contato com a 

pele íntegra ou não entram em contato direto com o paciente. 

Ex.: termômetro; equipo odontológico; superfícies de armários e 

bancadas; aparelho de raios X. 

 Processo: esterilização de nível intermediário. 
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 PROFILAXIA ANTIMICROBIANA ADEQUADA  

 Administrar o antibiótico somente quando indicado e no 

momento adequado para atingir níveis séricos e teciduais 

adequados durante a incisão e manipulação do sítio cirúrgico.  

 Escolha do antibiótico de acordo com as recomendações do 

HIAE; 

 Infundir completamente o antibiótico em até uma hora antes da 

incisão ou do garrote pneumático. Exceções: fluoroquinolonas e 

vancomicina - iniciar 2 horas antes da incisão.  

 Suspender a prescrição do antibiótico em 24 horas de pós-

operatório na maioria dos procedimentos (48 horas para cirurgias 

cardíacas).  

 Administrar a profilaxia antimicrobiana em parto cesáreo em até 

uma hora antes do início da incisão. 
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QUESTÕES DE CONCURSOS 

 

01. Julgue os itens subsecutivos, referentes a infecções hospitalares. 

A infecção hospitalar, caracterizada pela aquisição de um agente infecioso após a 

admissão do paciente, manifesta-se durante a internação ou após a alta desse paciente, 

podendo estar relacionada com a internação em si ou com algum procedimento 

hospitalar. 

a) Certo 

b) Errado  

 

02. A infecção comunitária é constatada no ato da admissão de um paciente em 

determinado hospital e está relacionada a internação anterior desse paciente nesse mesmo 

hospital. 

a) Certo 

b) Errado 

 

03. O profissional de enfermagem deve utilizar luvas quando: 

a) Chegar ao hospital. 

b) Houver a possibilidade de entrar em contato com secreções. 

c) Estiver com alguma infecção bacteriana. 

d) Nenhuma das alternativas. 

 

04. A adoção da Precaução padrão faz parte do controle de infecção em serviços de 

saúde. Sobre este tema, indique a única alternativa incorreta: 

a) Deve ser seguida para todos os pacientes, independente da suspeita ou não de 

infecções. 

b) A higienização das mãos faz parte da precaução padrão. 

c) O descarte de perfurocortante não faz parte da precaução padrão. 

d) Usam-se luvas apenas quando houver risco de contato com sangue, secreções ou 

membranas mucosas. 
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5.  _____________ é o conjunto de medidas que utilizamos para impedir a penetração de 

microrganismos num ambiente que logicamente não os tem, logo um ambiente asséptico é 

aquele que está livre de infecção. Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

a) Assepsia 

b) Antissepsia 

c) Desinfecção 

d) Fumigação 

 

6. De acordo com as normas da ANVISA, em relação ao tratamento e descarte de resíduos, 

é correto afirmar que as bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão: 

a) podem ser recicladas 

c) devem passar por inativação microbiana antes do descarte; 

d) devem ser descontaminadas antes do descarte final; 

e) não necessitam de tratamento especial antes do descarte; 

f) devem ser incineradas. 

 

7. Atualmente, o ambiente em serviços de saúde tem sido foco de especial atenção para a 

minimização da disseminação de microrganismos, pois pode atuar como fonte de 

recuperação de patógenos potencialmente causadores de infecções relacionadas à 

assistência à saúde, como os microrganismos multirresistentes. (BRASIL, 2010). Analise as 

afirmativas sobre alguns dos fatores que favorecem a contaminação do ambiente dos 

serviços de saúde, colocando entre parênteses a letra V, quando se tratar de afirmativa 

verdadeira, e a letra F, quando se tratar de afirmativa falsa. A seguir, assinale a alternativa 

que apresenta a sequência correta. 

(  ) Manutenção de superfícies secas. 

(  ) Utilização de técnicas básicas pelos profissionais de saúde. 

(  ) Revestimentos seguros e limpos. 

 

a) V - V - V. 

b) V - F - V. 

c) F - V - V. 

d) F -V -F. 

e) F - F - F. 

 

8. Analise as afirmativas abaixo sobre as recomendações para prevenção de infecção em 

cateter periférico e assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso: 

 

(  ) A higiene das mãos com água e sabonete líquido é realizada quando as mesmas 

estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros fluidos corporais. Caso 

contrário, utiliza-se apenas a preparação alcoólica (60 a 80%). 

(  ) O uso de luvas substitui a necessidade de higienização das mãos antes da realização do 

procedimento. 

(  ) O cateter adequado para a terapia intravenosa é o de grande calibre por ocasionar 

menos flebite e propiciar maior fluidez na corrente sanguínea. 

(  ) Em pacientes adultos acamados, deve-se utilizar preferencialmente as veias dos 

membros inferiores para a inserção do cateter. 

(  ) Em pacientes neonatais e pediátricos, as veias de escolha são as superfícies dorsal e 

ventral dos membros superiores, veias da cabeça, do pescoço e dos membros inferiores. 

A sequência correta é 
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a) V, F, F, F, V. 

b) F, F F, V, V 

c) F, V, V, F, F. 

d) V, V, V, V, F. 

 

9. Um técnico de enfermagem sofreu exposição percutânea a material biológico durante a 

realização de uma punção venosa. Analise as afirmativas abaixo em relação à conduta que 

deve ser adotada em situações como essa: 

I. A área exposta deve ser exaustivamente lavada com água e sabão. 

II . Quando indicada, a quimioprofilaxia pós-exposição ocupacional (PEP) deve ser iniciada o 

mais rápido possível, idealmente nas primeiras horas após o acidente. 

III . Se o paciente-fonte afirmar ser HIV negativo, comprovado com teste laboratorial 

realizado nos últimos 30 dias, o profissional exposto deve realizar a PEP durante 7 dias. 

A(s) conduta(s) adequada(s) é/são somente. 

 

a) I; 

b) II; 

c) III; 

d) I e II; 

e) II e III. 

 

10. Em uma instituição de saúde, os profissionais responsáveis pela limpeza e desinfecção de 

superfícies realizam rotineiramente os seguintes procedimentos: 

 

I. Fazem a pré-desinfecção, antes de utilizar sabão ou detergente para os processos de 

limpeza de superfícies.  

II. Misturam os produtos saneantes como forma de potencializar a ação dos mesmos.  

III. Recolhem os sacos de resíduos dos recipientes próprios, desde que ocorra o coroamento.  

Contrariam as orientações da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) o que 

consta em: 

 

A. I, II e III. 

B. II e III, apenas. 

C. II, apenas. 

D. I e II, apenas. 

E. III, apenas. 

 

11. A equipe de enfermagem manipula uma grande quantidade de materiais para a 

realização da assistência. O processo de uso e descarte desses insumos ou seus subprodutos 

é de responsabilidade da instituição e do profissional que os manipula. Essa 

responsabilidade, dentre outros procedimentos, consiste em adotar, prioritariamente, 

medidas:  

 

A. Administrativas com foco corretivo 

B. De biossegurança 

C. De auditoria externa 

D. Financeiras associadas a um plano diretor 

E. De análise de indicadores.  

 

12. Considerando as doenças transmissíveis e seu processo de transmissão, assinale a 

alternativa correta. 
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a) A transmissão horizontal de uma doença se caracteriza por o agente infeccioso ser 

passado de uma pessoa para a outra diretamente sem haver um veículo ou vetor. 

b) A cólera é uma doença de transmissão direta imediata. 

c) A sífilis é uma doença sexualmente transmissível exclusivamente de forma horizontal, 

direta imediata. 

d) A transmissão direta mediata, por meio de secreção oronasal, pode ocorrer quando 

um indivíduo infectado, ao falar, tossir ou espirrar produz aerossóis primários na 

atmosfera do outro. 

e) A transmissão vertical ocorre quando há necessidade de um bioagente montado 

num substrato com o qual são eliminados, necessitam de um suporte mediatizador, 

veículo ou hospedeiro intermediário.  

 

13. Conforme avaliação das medidas de precaução específicas, julgue o item que se segue. 

Pacientes com suspeita de tuberculose resistente ao tratamento podem dividir o mesmo 

quarto com outros pacientes com tuberculose, desde que adotadas precauções para 

aerossóis. 

a) Falso 

b) Verdadeiro  

 

14. Conforme avaliação das medidas de precaução específicas, julgue o item que se segue. 

Em pacientes com coqueluche, rubéola e difteria, deve-se adotar precauções para 

gotículas, devendo o paciente usar máscara cirúrgica durante toda a sua permanência fora 

do quarto, não podendo ficar internado com outros pacientes com a mesma patologia. 

a) Falso 

b) Verdadeiro  

 

15. em relação as medidas de precaução padrão analise as afirmativas abaixo. Assinale (V) 

se a sentença for verdadeira ou (F) se a sentença for falsa. Depois assinale a sentença 

correta. 

(  ) Devem ser seguidas em todos os pacientes, independente da suspeita, ou não, de 

infecções. 

(   ) Devem ser seguidas, exclusivamente para pacientes infectados. 

(   ) As luvas devem ser calçadas quando houver risco de contato com sangue, secreções ou 

membranas mucosas.  

(   ) O material perfurocortante deve ser descartado em local próprio. 

(   ) As agulhas devem ser reencapadas após serem utilizadas. 

  

a) V,V,V,V,F 

b) V,F,V,V,V 

c) V,F,V,V,F 

d) V,F,F,V,F 

e) V,F,V,F,F 

 

16. As infecções estão entre as mais temidas complicações decorrentes do ato cirúrgico. O 

desenvolvimento de infecção depende de fatores relacionados ao paciente, ao agente 

infeccioso ou ao procedimento cirúrgico. Um fator de risco relacionado ao paciente é: 

a) O grau de contaminação da cirurgia. 

b) O uso prévio de antibiótico de largo espectro. 

c) A virulência do microrganismo. 

d) A natureza da cirurgia. 
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17. Infecção comunitária é aquela constatada ou em incubação no ato de admissão do 

paciente, desde que não relacionada com internação anterior no mesmo hospital. São 

também infecções comunitárias: 

I. 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. 

II. A infecção em recém-nascido, cuja aquisição por via transplacentária é desconhecida ou 

não foi comprovada e que tornou-se evidente logo após o nascimento (exemplo: herpes 

simples, toxoplasmose, rubéola, citomegalovirose, sífilis e AIDS). 

III. As infecções de recém-nascidos associadas com bolsa rota superior a 24 (vinte e quatro) 

horas. 

Está (ao) correto (s) os itens: 

b) I e II. 

c) I, II e III. 

d) II e III. 

e) I e III. 

f) Apenas o III. 

 

18. Analise as afirmativas abaixo sobre as recomendações para prevenção de infecção em 

cateter periférico e assinale (V) para verdadeiro ou (F) para falso: 

(  ) A higiene das mãos com água e sabonete líquido é realizada quando as mesmas 

estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros fluidos corporais. Caso 

contrário, utiliza-se apenas a preparação alcoólica (60 a 80%). 

(  ) O uso de luvas substitui a necessidade de higienização das mãos antes da realização do 

procedimento. 

(  ) O cateter adequado para a terapia intravenosa é o de grande calibre por ocasionar 

menos flebite e propiciar maior fluidez na corrente sanguínea. 

(  ) Em pacientes adultos acamados, deve-se utilizar preferencialmente as veias dos 

membros inferiores para a inserção do cateter. 

(  ) Em pacientes neonatais e pediátricos, as veias de escolha são as superfícies dorsal e 

ventral dos membros superiores, veias da cabeça, do pescoço e dos membros inferiores. 

A sequência correta é 

 

a) V, F, F, F, V. 

b) F, F F, V, V 

c) F, V, V, F, F. 

d) V, V, V, V, F. 

 

19. Sobre a higienização das mãos, é indicado: 

a) Utilizar o cotovelo no caso de torneiras com fechamento manual. 

b) Utilizar toalha de tecido de uso coletivo, desde que trocada uma vez ao dia. 

c) Substituir a higienização com água e sabonete quando as mãos não estiverem 

visivelmente sujas pela preparação alcoólica. 

d) Higienizar, primeiramente com álcool, mãos sujas ou contaminadas com sangue ou 

fluidos corporais, friccionando por 40 a 60 segundos. 

 

20. Coloque em ordem de 1 a 6, sendo 1 a primeira etapa e 6 a última etapa do 

procedimento simples de higienização das mãos: 

(  ) Abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostar-se na pia e aplicar, na palma da 

mão, quantidade suficiente de sabão líquido para cobrir todas as superfícies das mãos; 
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(  ) Esfregar o punho esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita, utilizando movimento 

circular e vice-versa. 

(  ) Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais e, depois, esfregar o dorso dos 

dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos, com movimento de 

vai-e-vem e vice-versa. 

(  ) Ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as entre si e, depois, esfregar a palma da 

mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos e vice-versa. 

(  ) Esfregar o polegar direito com o auxílio da palma da mão esquerda, utilizando 

movimento circular e vice-versa e, depois, friccionar as polpas digitais e unhas da mão 

esquerda contra a palma da mão direita, fechada em concha, fazendo movimento circular 

e vice-versa. 

(  ) Enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabão, evitando contato direto das mãos 

ensaboadas com a torneira. Secar as mãos com papel-toalha descartável, iniciando pelas 

mãos e seguindo pelos punhos e desprezar o papel-toalha na lixeira para resíduos comuns. 

A sequência correta é: 

 

a) A.1, 2, 4, 5, 3, 6. 

b) B.1, 3, 2, 4, 5, 6. 

c) C.1, 4, 5, 3, 2, 6. 

d) D.1, 5, 3, 2, 4, 6. 

 

21. Os equipamentos de proteção individual (EPI) devem seguir uma sequência correta para 

utilização. A respeito da sequência de colocação dos EPI assinale a alternativa correta: 

a) (   ) 1 avental, 2 máscara, 3 óculos, 4 luvas 

b) (   ) 1 máscara, 2 avental, 3 óculos, 4 luvas 

c) (   ) 1 avental, 2 óculos, 3 máscara, 4 luvas 

 

22. As precauções para a transmissão por gotículas são utilizadas para pacientes com 

doenças, conhecidas ou suspeitas, causadas por partículas grandes (>5μm). Uma doença 

transmitida por gotícula é a: 

a) Hepatite B. 

b) Tuberculose 

c) Varicela 

d) Por influenza e tipo B. 

 

23. Acerca dos procedimentos de biossegurança e controle de infecção, julgue os itens 

subsequentes. 

Classifica-se como cruzada a infecção que, decorrente da falta de lavagem das mãos da 

equipe de saúde, é transmitida de paciente a paciente. 

a) Certo 

b) Errado 

 

24. Um técnico de enfermagem sofreu exposição percutânea a material biológico durante a 

realização de uma punção venosa. Analise as afirmativas abaixo em relação à conduta que 

deve ser adotada em situações como essa: 

I . A área exposta deve ser exaustivamente lavada com água e sabão. 

II . Quando indicada, a quimioprofilaxia pós-exposição ocupacional (PEP) deve ser iniciada o 

mais rápido possível, idealmente nas primeiras horas após o acidente. 

III . Se o paciente-fonte afirmar ser HIV negativo, comprovado com teste laboratorial 

realizado nos últimos 30 dias, o profissional exposto deve realizar a PEP durante 7 dias. 

A(s) conduta(s) adequada(s) é/são somente. 
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a) I; 

b) II; 

c) III; 

d) I e II; 

e) II e III. 

 

25. Na ocorrência de casos de infecção broncopulmonares, causada por patógenos 

primários entre trabalhadores de um mesmo posto de trabalho inserido em ambiente 

fechado, deve-se combater a transmissão por 

a) Contato. 

b) Vetor. 

c) Alimento. 

d) Água. 

e) Ar. 

 

26. Como uma das formas de evitar infecção de corrente sanguínea, a equipe de 

enfermagem deve trocar o equipo de nutrição parenteral a cada: 

a) 12 horas; 

b) 24 horas; 

c) 36 horas; 

d) 48 horas; 

e) 72 horas. 

 

27. Acerca do controle de infecção hospitalar, julgue o item que se segue.  

 

Barreira técnica é o conjunto de medidas comportamentais dos profissionais de saúde que 

visa à prevenção da contaminação cruzada entre ambiente sujo e ambiente limpo, em 

caso de ausência de barreiras físicas. 

a) Certo 

b) Errado 

 

28. Infecções pós-operatórias acometem a ferida cirúrgica e/ou a cavidade e órgãos 

operados e se apresentam clinicamente como processo inflamatório supurativo nestes 

locais. Os agentes etiológicos mais frequentes são E. aureus, Estafilococos coagulase-

negativa e Estreptococos. Os de menor incidência são E. coli, P. aeruginosa, Enterococos e 

anaeróbios. De acordo com a classificação das feridas, analise.  

I. Limpas: operações eletivas, primariamente fechadas, e sem drenos. São feridas não-

traumáticas e não infectadas, onde nenhum sinal  

inflamatório é encontrado.  

II. Potencialmente contaminadas: operações em que há abordagem do trato digestivo, 

respiratório, geniturinário e orofaringe em situações controladas e sem contaminação não 

usual.  

III. Contaminadas: feridas traumáticas recentes, abertas, contaminação grosseira durante 

cirurgia de trato digestivo, manipulação de via biliar ou geniturinária na presença de bile ou 

de urina infectadas, procedimentos em que ocorreram quebras maiores da técnica e é 

achada a inflamação, mas não secreção purulenta.  

IV. Infectadas: operações infectadas nas quais se encontra, durante a operação, secreção 

purulenta, tecidos desvitalizados, corpos estranhos, contaminação fecal ou trauma com 

atraso de tratamento.  
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Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):  

  

a) I e II, apenas.  

b) I, II e III, apenas.  

c) I, II, III e IV.  

d) IV, apenas.  

e) III e IV, apenas. 

 

29. Acerca do controle de infecção hospitalar, julgue o item que se segue.  

A desinfecção de alto nível é o processo físico ou químico que destrói microbactérias 

e fungos presentes em artigos semicríticos. No entanto, esse tipo de desinfecção não 

destrói um número elevado de esporos bacterianos. 

a) Certo 

b) Errado 

 

30. Antissepsia é o processo de eliminação ou inibição do crescimento de micro-organismos 

na pele e mucosas, sendo realizado antes de diversos procedimentos de enfermagem para 

minimizar o risco de infecções. Sobre o assunto, assinale a alternativa incorreta.  

a) Antisséptico é um produto hipoalergênico, de baixa causticidade, com função de 

destruir microorganismos ou inibir o seu crescimento quando aplicados sobre tecidos 

vivos. 

b) Um antisséptico associado a um agente tensoativo é denominado tintura. 

c) No cuidado com as almotolias de antissépticos, o Enfermeiro deve supervisionar o uso 

individual, a troca semanal, a proteção da borda da almotolia e a identificação 

clara e visível, informando nome do produto, data de abertura e nome do profissional 

responsável pela abertura do produto. 

d) O álcool é um antisséptico recomendado para utilização em procedimentos de 

curta duração, como punções venosas para coleta de sangue para exames 

laboratoriais. 

e) A utilização de iodo e iodóforos é contraindicada na antissepsia em recém-nascidos 

 

31. A variedade de materiais utilizados nos estabelecimentos de saúde pode ser classificada 

segundo riscos potenciais de transmissão de infecções para os pacientes em três categorias. 

Indique-os. 

a) Artigos críticos, semicríticos e não-críticos. 

b) Artigos críticos, semicríticos e ultracríticos. 

c) Artigos críticos, semicríticos e nada-críticos. 

d) Artigos críticos, não-críticos e muito-críticos. 

e) Artigos semicríticos, pouco-críticos, muito-críticos. 

 

32. Relativo ao potencial de contaminação, as cirurgias se classificam em limpas, 

potencialmente contaminadas, contaminadas e infectadas. A coluna da esquerda 

apresenta a classificação das cirurgias e a da direita, os tipos de cirurgia. Numere a coluna 

da direita em conformidade com a ada esquerda:  

  

1. Limpas                                                   (   ) colectomia e amigdalectomia 

2. Potencialmente contaminadas   (   ) Neurocirurgia e mastoplastia 

3. Contaminadas (   ) Cirurgia de reto e Ânus com pus 

4. Infectadas (   ) Colecistectomia e histerectomia abdominal 

Assinale a sequência correta:  



 
 

                                                                

52 INFECÇÃO HOSPITALAR  

 

a) 2,1,4,3 

b) 4,2,3,1 

c) 3,1,4,2 

d) 3,2,1,4 

 

33. Os artigos hospitalares são definidos de acordo com o grau de risco de aquisição de 

infecções, nas seguintes categorias: críticos, semicríticos e não críticos. Sendo assim, assinale 

a alternativa que apresenta um artigo semicrítico.  

a) Termômetro. 

b) Espéculo vaginal. 

c) Tecido para procedimento cirúrgico. 

d) Comadre. 

e) Cabo de laringoscópio. 

 

34. A higienização das mãos tem como finalidade a: 

a) Remoção de suor, pelos, células da derme e microbiota da hipoderme. 

b) Redução das infecções causadas pelas transmissão de patógenos pertencentes à 

microbiota medular. 

c) Remoção de sujidade e redução da microbiota transitória. 

d) Proteção do paciente, evitando a transmissão da microbiota da hipoderme para 

outras partes do corpo. 

e) Proteção do paciente e do profissional no contato com materiais esterilizados.  

 

35. Analise as afirmativas abaixo em relação à assistência de Enfermagem ao paciente pré-

operatório: 

 

1. No pré-operatório mediato, o paciente deve ser assistido em relação aos aspectos 

físico, psíquico, espiritual e de integração com a equipe e seus familiares. 

2. Conforme recomendação, no pré-operatório mediato deve ser realizada a tricotomia e a 

administração de medicamentos pré-anestésicos. 

3. No pré-operatório imediato deve-se verificar se o paciente retirou joias, próteses 

dentárias, óculos, relógios, maquiagem, esmalte. 

4. No pré-operatório imediato deverão ser realizados, conforme prescrição, 

procedimentos como sondagem nasogástrica, sondagem vesical de demora, lavagem 

intestinal ou punção venosa. 

 

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

a) É correta apenas a afirmativa 1. 

b) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4. 

c) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3. 

d) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4. 

e) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4. 
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