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1 INTRODUÇÃO 
 

 

As infecções hospitalares constituem um sério problema de saúde pública 

no Brasil e no mundo. São causa importante de morbidade e mortalidade 

relacionada a pessoas que se submetem a algum tipo de procedimento clínico-

cirúrgico como forma de tratamento.  

Na Lei Federal nº. 8.080/1990 que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, o Controle das Infecções 

Relacionadas à Assistência a Saúde, tradicionalmente chamadas de Infecções 

Hospitalares, está considerado no âmbito da epidemiologia. Definido como um 

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

qualquer mudança nos fatores determinantes da saúde individual ou coletiva, tem a 

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

seus agravos (BRASIL, 1990a). 

Conhecer o evento e os determinantes das doenças e agravos à saúde é 

importante para estimular ações para prevenção. Desse modo, a infecção hospitalar 

é o evento em questão, uma doença que consta na Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10), sob o 

código B99 – doenças infecciosas, outras e as não especificadas e que são 

relacionadas freqüentemente a eventos classificados sob os códigos: Y95 - 

circunstância relativa a condições nosocomiais (hospitalares); Y62 – assepsia 

insuficiente durante a prestação de cuidados cirúrgicos e médicos; Y64- 

medicamentos ou substâncias biológicas contaminados e outros referentes a 

complicações de assistência médica e cirúrgica. 

Assim, a infecção hospitalar caracteriza-se como uma patologia causada 

na maioria das vezes por múltiplos microorganismos (bactérias, fungos, vírus) cuja 

progressão associa-se a vários co-fatores.   Para diagnosticar esse tipo de afecção é 

necessária a utilização de metodologias que possibilitem incorporar os vários 

fatores, permitindo perceber a interferência da multicausalidade da doença (LOPES 

et al, in COUTO, 1999). 

A multicausalidade é um fenômeno determinante para auxiliar na 

intervenção dos diversos segmentos da área de saúde no tratamento, no controle e 
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na prevenção das infecções hospitalares. Essa característica atribui uma gravidade 

na afecção que é tratada na esfera da saúde pública e como tal, 

constitucionalmente, é dever do Estado a sua atenção, uma vez que ele é 

responsável direto em garantir o bem-estar da população, centrada no tripé 

previdência social/assistência social/saúde. 

Por meio de imposição legal, torna-se clara a intencionalidade do 

legislador na valorização de ações preventivas como forma de subsidiar a promoção 

da saúde do cidadão, considerando medidas que evitem o surgimento de doenças e 

suas complicações. No Brasil existe uma preocupação maior com o tratamento e 

não especificamente com a prevenção, conforme afirma Ribeiro (2006 p. 01): “Os 

sistemas não encorajam a prevenção, só a intervenção”. 

No que concerne à saúde, torna-se evidente que a principal medida a ser 

adotada é a prevenção, conforme determina o artigo 196 da Carta Magna: 

 

 

Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação.  

 

 

A partir da Constituição de 1988, o Estado brasileiro passou a ter como 

uma de suas principais funções administrar, de forma ampla e eficaz, os recursos 

para a saúde. 

No momento atual, a característica principal na assistência em nível 

hospitalar é um crescente e contínuo fluxo de intervenções de complexidade cada 

vez maior. Isso se reflete em uma grande quantidade de procedimentos invasivos, 

exigindo tecnologia de ponta e investimento cada vez maiores da indústria, da 

pesquisa e das próprias instituições de saúde e do estado. Nesse sentido, os 

investimentos com os cuidados de poucas pessoas superam o que é dedicado à 

prevenção de doenças de uma população inteira.  

O cenário descrito acima é palco dos interesses da indústria farmacêutica 

e de insumos tecnológicos. Santos Júnior, Freitas e Luciano (2005) comentam sobre 

o interesse na implantação de novos produtos, muitas vezes de eficácia duvidosa e 

que poderiam ser substituídos pelos já existentes e de eficácia comprovada. Os 
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autores afirmam que somente 40% dos novos produtos lançados anualmente no 

mercado significam avanço no tratamento ou prevenção das doenças e aponta que 

as universidades são celeiros dessas pesquisas. Os hospitais são grandes 

consumidores desses produtos lançados no mercado, pois os profissionais muitas 

vezes se deixam seduzir por novas propostas sem investigar e nem se preocupar 

com a sua eficácia.  

Em uma visão panorâmica, no Brasil, segundo o Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES, 2007), existem 4.985 hospitais gerais assim 

distribuídos nos estados: 740 em São Paulo, 598 em Minas Gerais, 505 no Paraná, 

459 no Rio de Janeiro, 434 na Bahia, 354 em Goiás, 334 no Rio Grande do Sul, 202 

em Santa Catarina, 204 no Ceará, 182 no Pará, 166 em Pernambuco, 161 no Mato 

Grosso, 127 na Paraíba, 111 em Mato Grosso de Sul, 109 em Piauí, 97 no Espírito 

Santo, 80 em Rio Grande do Norte, 74 em Tocantins, 59 em Rondônia, 37 no 

Sergipe, 42 no Distrito Federal, 27 no Amazonas, 22 no Maranhão, 15 no Acre, 11 

em Roraima, 06 em Alagoas e 06 no Amapá. 

Percebe-se que o Paraná é o terceiro estado com maior número de 

hospitais gerais, sendo o primeiro da região Sul do país, colocando em evidência a 

necessidade e a importância das ações em controle de infecção hospitalar neste 

Estado. Ao considerar que a maioria das infecções hospitalares ocorre no próprio 

hospital, justificado pelo grau de procedimentos invasivos a que se submetem os 

pacientes, no Estado do Paraná a Secretaria de Estado da Saúde (SESA), há muito 

se preocupa com a questão. 

Uma pesquisa, realizada pela SESA, sobre o “Perfil do controle de 

infecção hospitalar em hospitais públicos e privados do Estado”, no ano de 2005, 

mostrou que nas 22 regionais de saúde do Estado, existem no total 507 hospitais, 

406 têm Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, 215 realizam busca ativa, 

196 possuem padronização de antibióticos, 135 o Programa de Controle de Infecção 

Hospitalar totalmente implantado e 147 parcialmente implantado (ANEXO I). 

Pelos resultados apresentados acima, verifica-se que aproximadamente 

20% dos hospitais do Paraná não constituíram CCIH, dos que constituíram 52,9% 

realizam busca ativa, 48,1% padronização de antimicrobianos e 32,3% foram 
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considerados com Programa de Controle de Infecção totalmente implantado e 

atuante1. 

Existe uma normativa federal delibando sobre a implantação de CCIH 

desde 1983, Portaria MS nº. 196/1983, que recomendava aos hospitais a 

constituição de comissões de controle de infecção hospitalar. A partir de 1997, 

tornou-se obrigatória a implantação de Programa de Controle de Infecção Hospitalar 

pela Lei nº 9.431, de 6 de Janeiro de 1997, em todos os hospitais do país. Portanto, 

verifica-se que, mesmo com esse histórico, encontram-se ainda instituições atuando 

de forma não legal, pois fogem a essa recomendação. No que se refere à 

implantação do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, a pesquisa da SESA 

identificou que 9 instituições não o  implantaram. São dados significantes sob o 

ponto de vista de estratégia, para uma ação governamental.  

A finalidade da pesquisa realizada pela SESA foi além de levantar as 

dificuldades existentes no funcionamento das CCIH, trabalhar com os diversos 

problemas na busca de soluções nesse cenário. Percebe-se, no Paraná, o empenho 

no desenvolvimento de medidas para aprimorar ações voltadas à prevenção de 

injúrias provocadas pela infecção hospitalar. Entretanto, muito tem a conquistar, a 

pesquisar e a investir, com vistas à saúde da população. Isso sugere que, em 

instância governamental, existe o interesse na promoção à saúde por meio do 

Controle e Prevenção das Infecções Hospitalares.  

Das bases legais oriundas da Constituição de 1988, que regulamentam a 

atuação do Estado na prevenção de doenças, destaca-se a Portaria MS nº. 

930/1992, a qual considerou as Infecções Hospitalares como risco significativo à 

saúde da população, representando um avanço no sentido de conscientizar os 

profissionais da área de saúde sobre a importância das ações preventivas. Hoje, as 

ações do controle de infecção hospitalar são norteadas pela portaria nº MS 

2.616/1998, embasada na Lei nº 9.431/1997.  

Dentre as deliberações inclusas na referida Portaria, está a orientação 

sobre como deve se constituir um Programa de Controle de Infecção Hospitalar 

(PCIH). Trata-se de um conjunto de ações desenvolvidas, deliberadas 

                                                 
1 CCH atuante a que atende os seguintes itens: realizar busca ativa; produzir taxas associadas à 
infecção; realizar investigação de casos e surtos implantando medidas de controle; padronizar 
antimicrobianos; possuir e supervisionar normas e rotinas; produzir relatórios com indicadores e 
contar com laboratório próprio ou terceirizado. 
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sistematicamente, com vistas à redução máxima possível da incidência e da 

gravidade das infecções hospitalares.  Para a adequada execução desse programa, 

os hospitais precisam constituir Comissões de Controle de Infecção Hospitalar 

(CCIH), órgão de assessoria máxima da instituição e de execução das ações de 

controle das infecções hospitalares. Essa comissão deve ser composta por 

profissionais da área de saúde, de nível superior e formalmente designado.  

A Portaria define que a CCIH tem como função elaborar, implementar, 

manter e avaliar o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, adequado às 

características e necessidades da instituição e deve ser composto por membros 

consultores e executores. Os consultores devem ser profissionais representantes da 

medicina, da enfermagem, da farmácia, do laboratório de microbiologia e da 

administração.  

Os membros que devem executar as ações do controle de infecção 

devem ser técnicos de nível superior, em número mínimo de dois, contando eles 

obrigatoriamente com médico e enfermeiro, os quais representam o Serviço de 

Controle de Infecção Hospitalar e, por conseguinte, são incumbidos da execução do 

Programa de Controle de Infecção Hospitalar. Dos executores, o enfermeiro é citado 

na Portaria com o termo “preferencialmente”.  

Para formar uma equipe para o Controle de Infecção Hospitalar a 

presença do enfermeiro se faz necessária. Assim, estimula as instituições a 

contratarem esse profissional, com exclusividade ou não para o serviço, definindo, 

por conseguinte, um ramo de atuação para a profissão de enfermagem numa área 

específica e complexa, visto que realizar o controle de infecção não se trata de 

tarefa fácil, como lembra (FERNANDES, 2000).  

O autor acima comenta que, embora existam recomendações que 

orientem as ações do controle de infecção hospitalar desde a década de oitenta, 

consolidadas em 1998, até hoje elas são difíceis de ser implantadas. Vários fatores 

têm interferido na prevenção e no controle da infecção hospitalar. Entre as barreiras 

encontradas, estão as condições apresentadas pelos hospitais, as políticas de 

saúde, questões administrativas, os recursos financeiros das instituições e, 

principalmente, a capacidade de engajamento dos profissionais de saúde com a 

causa. Isso representa um dos maiores desafios para os profissionais que se 

propõem a combater a infecção hospitalar.  
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As ações de prevenção e controle das infecções hospitalares, incluindo a 

constituição das equipes, são norteadas pela Portaria Ministério da Saúde nº. 

2616/98 (BRASIL, 1998). No entanto, essa norma não é clara em indicar o que é 

esperado de cada membro. O enfermeiro é considerado como integrante 

fundamental para as ações de Controle de Infecção Hospitalar nas instituições, 

sendo isso uma grande responsabilidade para os enfermeiros que atuam no serviço 

de controle de infecção, pois devem justificar sua existência na Comissão de 

Controle de Infecção Hospitalar, pela competência em executar suas funções e não 

apenas pela força de um dispositivo legal.  Manter as infecções hospitalares sob 

controle é um desafio permanente. Assim, os profissionais partem para uma batalha, 

muitas vezes solitária de algo que está aquém de suas possibilidades, vista a 

complexidade que é ser controlador de infecção hospitalar (OLIVEIRA, 2005).  

Na prática é freqüente observar situações nas quais os profissionais 

imbuídos da responsabilidade do controle de infecções hospitalares comentam 

sobre o sentimento de solidão no exercício de sua função. O enfermeiro, na maioria 

das vezes, é o que assume o maior número de responsabilidades no SCIH. Isso 

decorre em função da maior carga horária designada a esse profissional, além de 

exigida exclusividade para o serviço em 6 horas, em relação às demais categorias 

profissionais que compõem o Serviço. Os outros membros, pela designação da 

portaria, têm uma carga reduzida, favorecendo o acúmulo de outras funções dentro 

de uma instituição.  

Observa-se, com relação a esse acúmulo de função, que os profissionais 

dão mais atenção à sua função de origem, ou seja, o farmacêutico, por exemplo, 

entre resolver um problema relacionado ao controle de infecção ou da farmácia, 

priorizará o atendimento da farmácia e assim igualmente com os bioquímicos e 

médicos. Essa realidade faz com que o enfermeiro freqüentemente não conte com 

uma “equipe” de trabalho, em especial nas instituições que contratam somente o 

enfermeiro para a execução do serviço de controle de infecção hospitalar. Isso, por 

desconhecer ou desconsiderar a importância dos demais membros, ou ainda, por 

considerar oneroso para a instituição.  

O problema nessa situação é a sobrecarga de trabalho do enfermeiro 

que, por força tanto da Portaria MS nº. 2.616/1998 que orienta as ações na 

prevenção e controle de infecção nos diversos segmentos do hospital, quanto da 

direção por entender que ele foi contratado com exclusividade para o serviço, tem a 
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obrigação de atentar para todas as situações e resolver os problemas que envolvam 

o controle e a prevenção das infecções hospitalares.  

Deduz-se, com isso, que a citada portaria é abrangente, determina desde 

o modo como deve ser organizado o Programa de Controle de Infecção Hospitalar, a 

instituição da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e do Serviço de Controle 

de Infecção Hospitalar. Orienta, ainda, sobre as ações que devem ser realizadas 

para um efetivo controle das infecções hospitalares e a sua composição. No entanto, 

ao mesmo tempo em que norteia, estimula o profissional a assumir muitas funções 

incompatíveis com o tempo de que dispõe para tal.  

Trata-se de um trabalho instigante, faz com que quanto mais se conheça 

do assunto, mais se queira conhecer e acaba-se percebendo que se dedicam muitas 

horas para essa função, além do combinado no contrato de trabalho. Sendo assim, 

percebe-se que a portaria delineia as ações, propõe a composição dos membros, dá 

ênfase à CCIH, na função de consultoria, mas no que se refere ao Serviço de 

Controle de Infecção Hospitalar, não é clara quanto à especificidade de funções, ou 

seja, quem faz o quê para a operacionalização das ações.  

Como o enfermeiro é o membro com designação de maior carga horária 

exclusiva para o serviço, as instituições colocam a cargo desse profissional a 

execução da maioria das atividades pertinentes ao controle de infecção hospitalar.  

Assim, a motivação do estudo foi alicerçada no interesse de conhecer a atuação do 

enfermeiro no Estado do Paraná.  

Ao entender que a SESA mostra-se preocupada em investigar o nível de 

atuação do Serviço de Controle de Infecção neste Estado, acredita-se que esse 

estudo poderá, por meio dos resultados, também contribuir para a melhoria dos 

serviços prestados na área de controle de infecção hospitalar no Paraná. Assim, a 

questão norteadora do estudo foi: Como se desenvolve a prática do enfermeiro no 

controle de infecção hospitalar no Estado do Paraná?  

O objetivo foi conhecer a atuação do enfermeiro no Controle de 

Infecção Hospitalar no Estado do Paraná.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

Este capítulo abordará os aspectos históricos da infecção hospitalar no 

Brasil, com ênfase no Estado do Paraná e a atuação do enfermeiro no controle de 

infecção hospitalar. 

 

 

2.1 ASPECTOS HISTÓRICOS DO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR NO 

BRASIL COM ÊNFASE NO ESTADO DO PARANÁ 

 

 

A história de uma disciplina científica, como a dos povos e a nossa própria, 
é sempre escrita a partir do ponto em que estamos, e faz parte da 
identidade desejada, de uma dada comunidade de cientistas. Não é, 
portanto, uma seqüência de “fatos verdadeiros”, e sim uma seleção de 
eventos passados que explicam e justificam o presente e permitem uma 
projeção de futuro (CARVALHO, 1997 p. 31).  

 

 

Para entender o presente, é necessário visitar o passado, possibilitando 

reflexões, aprofundamento, reconstruções e analogias. Assim, para identificar a 

evolução do Controle de Infecção Hospitalar no Brasil, faz-se necessário visitar o 

passado, as origens, verificar o momento em que se fomentou oficialmente esse 

interesse. Hoje, cada vez mais emergente, justificando a necessidade de estudos 

permanentes nessa área. 

Ao olhar o passado, compreende-se a relevância das infecções 

nosocomiais na história dos hospitais e se reconhecem importantes legados que 

contribuíram com seu controle. Entre eles destacam-se os feitos de Ignaz Semelweis 

(1818-1865) que instituiu o ato da lavagem das mãos, medida eleita como o melhor 

meio para a prevenção e controle da IH; Oliver Homs (1809-1894) implantou a 

prática de lavagem das mãos para o controle das infecções cruzadas; Joseph Lister, 

ressaltou a importância da anti-sepsia em 1860, revolucionando a prática cirúrgica; 

Florence Nightingale (1820-1910) desvendou a importância da limpeza ambiental e 

da epidemiologia para o controle e prevenção das doenças; Louis Pasteur mostrou 

ser possível controlar a ação dos microorganismos por meio de técnicas de 
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desinfecção e esterilização e William Halstedt preconizou o uso de luvas cirúrgicas 

(FERNANDES, 2000; MARTINS, 2001 e COUTO, 2003).   

As pesquisas desses ilustres estudiosos do passado são reconhecidas 

como principal impulso para todas as ações que têm como meta o controle das 

infecções hospitalares em todo o mundo.  

No Brasil, a assistência hospitalar ocorreu no século XVI, com as Santas 

Casas de Misericórdias, sendo a primeira construída na cidade de São Paulo, em 

1543. Porém os primeiros relatos da criação de uma CCIH foram no Hospital 

Herasto Dorneles no Rio Grande do Sul em 1963, seguidos pelos hospitais 

universitários como o Hospital de Clínicas da UFMG (1978) e o Hospital Sarah 

Kubicheck (MARTINS, 2005). 

O comprometimento efetivo com o controle de infecção hospitalar no país 

concretizou-se no século XX, a partir da década de 80, com a Constituição de 1988, 

e a prevenção passou a ser vista como uma ação política e o Controle de Infecções 

Hospitalares como um dos pilares para a prevenção de doenças e promoção da 

saúde (BRASIL, 1988).  

Em nível nacional, a década de 80 foi marcante para as ações de controle 

de infecção principalmente pela publicação da Portaria 196/83, do Ministério da 

Saúde (MS), promulgada em 24 de junho de 1983, que foi o marco inicial para o 

controle das infecções hospitalares no Brasil. Tornou-se, então, obrigatória a 

implantação de comissões de controle de infecção em todos os hospitais. 

Entretanto, foi a partir de 1985, com a repercussão da morte do ex-presidente 

Tancredo Neves, causada por uma infecção nosocomial, que as ações do controle 

de infecção tomaram maior proporção. Esse fato resultou na criação do Curso de 

Introdução ao Controle de Infecção Hospitalar ministrado em todo o país. No mesmo 

ano, publicou-se o “Manual de Controle de Infecção Hospitalar”, com o objetivo de 

recomendar medidas de prevenção e controle das infecções (BRASIL, 2004).  

Em 1986 aconteceu a VIII Conferência Nacional de Saúde, evento que 

estimulou a reformulação das políticas nacionais em torno da saúde com a Reforma 

Sanitária. Nessa conferência, evidenciou-se a questão da prevenção e promoção da 

saúde como dever do Estado. Em 1987 foi fundada a Comissão de Controle de 

Infecção Nacional, com representantes de todos os estados. No ano seguinte, foi 

estabelecida a criação do Programa de Controle de Infecção Hospitalar, por meio da 

Portaria MS nº. 232/88. Em 1989, aconteceu o I Congresso Brasileiro Sobre Infecção 
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Hospitalar, em São Paulo, organizado pela Associação Paulista de Estudos em 

Controle de Infecção Hospitalar. Esses eventos representaram o despertar de outras 

iniciativas tanto no sentido de regulamentações legais como pesquisas voltadas à 

área (MARTINS, 2005). 

A década de noventa se configurou como um período marcado pelas 

confirmações, revisões e atualizações das iniciativas ocorridas na década anterior 

de 80 como a criação da Portaria MS nº. 930/1992 (BRASIL, 1992), que estabeleceu 

a obrigatoriedade do Controle de Infecção Hospitalar para todos os hospitais do 

país.  A elaboração dos Manuais de Processamento de Artigos e Superfícies em 

Estabelecimentos de Saúde e de Vigilância por Componentes NNISS (National 

Nosocomial Infections Surveillance), publicados em 2003, regulamentaram o uso de 

saneantes/desinfetantes, as formas de esterilização e a vigilância epidemiológica 

das infecções hospitalares, respectivamente (NNISS, 2003). 

Houve também a criação e aprovação da Lei nº. 9431/1997, a qual  

determinou a obrigatoriedade de os hospitais manterem programas de controle de 

infecção hospitalar, preconizou a criação de Comissões de Controle de Infecção 

Hospitalar e a criação da Portaria MS nº 2.616/1998. Essa portaria, caracterizada 

por uma abrangência ampla, traça as diretrizes para as ações de controle de 

infecção hospitalar em todo o território nacional e revoga todas as anteriores, 

mantendo-se em vigência até os dias de hoje (BRASIL, 1998).   

Outro fato importante da década de 90 foi a criação da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA) em 1999. Até então, o Programa de Controle de 

Infecção do país estava sob a responsabilidade do Ministério da Saúde e por meio 

da Portaria MS nº. 1241/1999, transferiu as atividades do Programa para a ANVISA 

por entender a importância da associação desse com as ações de vigilância 

sanitária de serviços de saúde, fortalecendo tanto o Programa  quanto o Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária.  No mesmo ano, o Ministério da Saúde, por meio da 

ANVISA, estabeleceu também o dia 15 de maio como Dia Nacional do Controle de 

Infecção Hospitalar, com o objetivo de conscientizar todos os profissionais da saúde, 

bem como, demais envolvidos, no propósito para diminuir a mortalidade causada por 

infecção hospitalar. É importante lembrar que a definição desse dia se deu em 

homenagem ao médico Ignaz Semmelweiss que, na mesma data, em 1847, instituiu 

a prática de lavagem das mãos como atitude obrigatória a ser executada por todos 

os médicos e enfermeiros que atendiam os pacientes. Uma atitude simples e 
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eficiente que reduziu significativamente as taxas de infecção hospitalar na época 

(MARTINS, 2005).  

No Paraná, nessa década, ocorre a fundação da Associação Paranaense 

de Controle de Infecção Hospitalar (APARCIH) em 8 de março de 1990. Essa data 

que representou um marco no desenvolvimento científico sobre o tema, bem como a 

promoção de intercâmbio de informações entre os profissionais da área (APARCIH, 

1990). 

Avançando para a primeira década do segundo milênio, com a 

regulamentação da ANVISA, foram traçadas metas para 2000, dentre elas: 

promover cursos de controle de infecção hospitalar; realizar diagnóstico da situação 

das infecções hospitalares no Brasil; atualizar o Manual de Processamento de 

Artigos e Superfícies em Estabelecimentos de Saúde; reestruturar o Comitê Técnico-

Científico em Controle de Infecção Hospitalar; atualizar o Manual de Microbiologia 

(OLIVEIRA, 2005).   

Paralelamente, em 2000, no Paraná, é publicada a Resolução Estadual 

304/00, em acordo com o Ministério da Saúde, instituindo a Comissão Estadual de 

Controle de Infecção em Serviços de Saúde.   Com o objetivo de promover a criação 

e organização das Comissões Regionais e Municipais ,   em consonância com a 

Política Nacional de Controle de Infecção,   propõe ações que visam à prevenção e 

à redução da incidência e gravidade das infecções (PARANÁ, 2000). 

Ainda, por meio da Resolução Estadual 304/2000, no Paraná, institui-se a 

Comissão Estadual de Controle de Infecção em Serviços de Saúde que tem como 

objetivo geral, fomentar a criação e organização das Comissões Regionais e 

Municipais em consonância com a Política Nacional de Controle de Infecção.  

Segundo informações da equipe da SESA, atualmente, no Estado existem 

seis Comissões Regionais (CRECISS) formalmente constituídas e dezesseis 

Comissões Municipais (CMUCISS). Essas comissões têm como desafio incentivar o 

envolvimento das instituições de saúde e de ensino com as questões em torno do 

Controle de Infecção Hospitalar, assim como promover a conscientização da 

comunidade sobre o tema. Percebe-se que esse fato foi uma iniciativa louvável, 

porém na prática ainda são escassas as ações articuladas para atingir os objetivos 

propostos (PARANÁ, 2001). 

Visando ao desenvolvimento de ações sistemáticas na prevenção e 

redução da incidência e da gravidade das infecções em serviços de saúde, a 
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importância do acompanhamento e análise de dados epidemiológicos de infecção 

em serviços de saúde e a necessidade de realizar o diagnóstico situacional, dos 

problemas relacionados ao controle de infecção no Estado, o Secretário do Estado 

da Saúde institui a Resolução SESA nº 0435/2003. Nessa Resolução é determinada 

a composição dos membros da Comissão Estadual de Controle de Infecção 

Hospitalar, que devem ser representantes dos diversos segmentos que envolvem o 

controle de infecção no Estado (PARANÁ, 2003).  

Na esfera legal, surgiu a Resolução RDC nº. 48/2000, que institui o 

Roteiro de Inspeção do Programa de Controle de Infecção Hospitalar. A esse 

respeito, Lacerda (2003) comenta que, por ser um instrumento amplo, não considera 

as especificidades da instituição, o preparo dos avaliadores e as dificuldades da sua 

eficácia. Na prática isso se constata quando se defronta com avaliadores cujo 

conhecimento é limitado sobre o assunto em questão, ou que atendem a interesses 

políticos locais, perdendo o caráter de imparcialidade e idoneidade. 

Administrativamente, a ANVISA cria em 2002 a Unidade de Controle de 

Infecção em Serviços de Saúde (UCISA) e assume dimensão política por meio da 

Portaria MS nº. 385/2003 e passa a ser intitulada Gerência de Investigação e 

Prevenção de Efeitos Adversos (GIPEA). Agregando a vigilância sanitária de 

serviços de saúde, fortalecendo o Programa de Controle de Infecção e o Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil, 2004a) formou-se um caráter de unidade 

nas ações relativas ao Controle de Infecção Hospitalar.  

Dentre as iniciativas que consolidaram a inserção do Programa de 

Controle de Infecção na ANVISA foi a publicação da Resolução RDC nº. 33/2003 da 

ANVISA, que classificou os resíduos de serviço de saúde nos seguintes grupos: A- 

resíduos potencialmente contaminados; B- químicos; C- radioativos; D- comuns e E- 

perfurocortantes e estabeleceu que o Plano de Gerenciamento de Resíduos e de 

Serviços de Saúde (PGRSS) deveria observar rotinas e processos definidos pela 

CCIH do estabelecimento (ANVISA, 2003a).  

Relacionado ao Gerenciamento de resíduos Sólidos de Saúde, no Paraná 

foi aprovada a resolução nº 002/2005 que estabeleceu diretrizes para a aplicação do 

Plano simplificado de gerenciamento de resíduos de saúde nas instituições que 

gerarem até 30 litros, por semana, com exceção dos resíduos quimioterápicos e 

radioativos (PARANÁ, 2005). 
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Mais recentemente, a ANVISA visando unificar o registro dos eventos de 

vigilância epidemiológica, no controle de infecção, criou um sistema uniformizado de 

informações e o disponibilizou gratuitamente para todas as instituições de serviço de 

saúde do país. O desenvolvimento de um software- SINAIS (Sistema Nacional de 

informação para o Controle de Infecção em Serviços de Saúde), em 2004, de 

domínio público, visou a sistematização da busca ativa, propondo critérios para 

definir infecção hospitalar  e a padronização da notificação das IH em todo o 

território nacional, a fim de desenhar o perfil das infecções hospitalares no Brasil 

(ANVISA,2006). Atendendo a esse propósito, no Paraná, em 2006, ocorreu a 

capacitação de 70 profissionais de saúde para utilização do Sistema  de Notificação 

de Infecções em Serviços de Saúde (SINAIS). Esta iniciativa foi da ANVISA, com 

apoio da Secretaria Estadual de Saúde. (PARANÁ, 2006).  

A equipe da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná informou que em 

2007, com apoio da SESA, houve a reprodução do curso SINAIS, nas regionais de 

Cianorte, Foz do Iguaçu, Cascavel e Pato Branco. 

Percebe-se, por esse breve levantamento, que no Brasil os eventos 

relacionados ao controle de infecção hospitalar representaram avanços a partir da 

década de oitenta, em especial depois da morte do ex-presidente Tancredo Neves. 

O relevante nesse episódio foi a participação da sociedade no processo, ou seja, 

quando a população também se alertou para um problema impulsionou tanto a 

comunidade de profissionais da saúde como instâncias governamentais a se 

envolverem com a causa. No âmbito da assistência a saúde em uma dada formação 

social concreta, e importante compreender que o controle e prevenção das infecções 

hospitalares se estendem para além de ações focais, e sim ações maiores, 

relacionadas não só à assistência, inovações ou modelos técnico-assistenciais, mas 

da elaboração de estratégias que visem o envolvimento de muitos, voltados para 

mesmo foco considerando-se a IH um fenômeno histórico-social (LACERDA, 2003).  

No Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde acompanha as iniciativas 

ministeriais e ao mesmo tempo cria mecanismos para identificar problemas internos 

relacionados à efetivação de sistemas de controle de infecção hospitalar nas 

instituições prestadoras de serviço de saúde do Estado, demonstrando interesse e o 

compromisso com a promoção da saúde por meio da prevenção das infecções 

hospitalares.  
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2.2 O ENFERMEIRO NO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR 

 

 

O controle de infecção jamais será um simples negócio, é a nossa forma de 
sermos socialmente úteis, contribuindo a partir do nosso conhecimento e 
prática profissional com o aprimoramento da qualidade de vida de nossos 
semelhantes (FERNANDES, 2000, p. 3). 

 

 

O conhecimento é o modo pelo qual os profissionais se inserem na 

sociedade e essa vai depender da consciência de seu papel, da noção das forças 

que interagem com suas abstrações e, principalmente, da sua vontade de intervir. A 

história de cada um é uma seqüência de pequenas decisões que vão construindo o 

seu dia-a-dia. Conhecer a atuação do enfermeiro como referida pela Portaria MS nº 

2616/1998 merece destaque. Assim, procurou-se identificar a contribuição da 

literatura a esse respeito. 

Fernandes e Fernandes (2000) explicam que a participação do 

enfermeiro, oficialmente no cenário do controle das infecções hospitalares foi 

baseada na experiência inglesa que encabeçou esse profissional como controlador 

de infecção hospitalar.  Porém ao observar a história da enfermagem percebe-se o 

enfermeiro imbricado no controle de infecção desde Nightingale. Lacerda e Egry 

(1997) enaltecem a importância do seu trabalho para a recuperação da saúde. Foi 

com Florence Nightingale que começou a se desenvolver uma sistemática formal 

para a conquista de um conhecimento distinto, ações fundamentadas, conquistando 

para a enfermagem sua importância original, a de restabelecer a saúde por meio do 

uso da limpeza, ar puro, calor, dieta e repouso, ou seja, ações de controle sobre o 

meio. Fatores esses fundamentais na prevenção do controle das infecções 

hospitalares. 

Dentre as atividades realizadas por enfermeiros, caracterizando-os como 

controladores de infecção, integrantes ativos no Serviço de Controle de Infecção 

Hospitalar, destacam-se as seguintes: diagnosticar e notificar os casos de infecção 

hospitalar; identificar os riscos de infecção hospitalar; inspecionar a correta 

aplicação de técnicas assépticas; avaliar e orientar a implantação de medidas de 

isolamento e introduzir medidas de prevenção da disseminação de 

microorganismos; ser um elo entre todos os setores do hospital como disseminador 
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das ações de prevenção e controle de infecções; executar ações de vigilância 

sanitária nos setores do hospital a fim de identificar problemas relacionados à IH e 

assim elaborar medidas preventivas ou corretivas; realizar a notificação de doenças 

compulsórias; colaborar com os serviços de saúde ocupacional; informar outras 

instituições sobre casos de IH transferidos; realizar ou participar de atividades de 

ensino teórico/prático sobre o controle de infecção para todos os profissionais da 

instituição entre outras (LACERDA, 1987).  

Verifica-se uma semelhança nas funções citadas, com as orientações 

advindas da Portaria MS nº 2.616/1998, que revelam uma área de atuação 

abrangente, definidora da participação do enfermeiro no cenário do controle de 

infecção. Percebe-se que as atividades citadas se fundem com a de outros 

profissionais componentes da equipe do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar 

e/ou mesmo dos que prestam assistência à saúde na instituição, como é o caso, por 

exemplo, do diagnóstico das infecções. 

 

 

2.2.1 Diagnóstico da infecção hospitalar (IH) 

 

Não é uma tarefa simples: exige o conhecimento do histórico do paciente, 

do conceito de Infecção Hospitalar e comunitária e o relacionamento dos eventos 

ocorridos com o paciente após a internação. A Portaria MS nº 2.616/1998 define 

como IH aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante 

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

procedimentos hospitalares. Também estão delineados os critérios gerais para 

diagnóstico das Infecções Hospitalares, incluindo algumas especificidades, como IH 

em recém nascidos; infecções pós-cirúrgicas; pacientes provenientes de outros 

hospitais que internam com infecção, bem como a classificação de cirurgias 

conforme potencial de contaminação são informações estas relevantes para a 

definição do diagnóstico (BRASIL, 1998). 

Esses dados são conseguidos por meio da busca ativa de casos para a 

qual é realizada a revisão dos prontuários e examinados os pacientes. No 

prontuário, identificam-se dados como o tempo de internação, o diagnóstico na 

internação, os resultados de exames laboratoriais, em especial os de microbiologia e 



 

 

28 

pesquisa de antígeno-anticorpo, RX e outros exames que evidenciem IH. No exame 

clínico do paciente se realiza entrevista e exame físico em busca de sinais e 

sintomas que possam confirmar o diagnóstico de IH.  

Segundo orientação da ANVISA, o diagnóstico da infecção hospitalar é 

atribuição exclusiva da CCIH, sendo responsabilidade dos membros executores, em 

função da busca ativa de casos. Para minimizar a possibilidade de erros nesse 

processo, é importante que a forma de realizar o diagnóstico seja sempre a mesma. 

Nesse sentido, no Brasil, existe a recomendação para a utilização dos componentes 

NISS, padronizando no país inteiro esse método. Para isso, foram capacitados em 

todos os estados profissionais para a utilização do software SINAIS. As informações 

oriundas dessa estão disponíveis na Web, sinais@anvisa.gov.br (ANVISA, 2004).  

 

 

2.2.2 Identificação dos riscos de infecção hospitalar 

 

Segundo Ferreira (2004), risco significa perigo ou sinal de perigo, 

portanto, no que se refere à infecção hospitalar pode-se pensar que desde que o 

paciente entra na instituição para tratamento de saúde, está exposto a esse risco. O 

objetivo primordial de identificá-lo é poder encontrar subsídios e/ou lançar mão de 

estratégias para a prevenção e o controle das infecções que muitas vezes são 

evitáveis.  

Para coibir o máximo possível esses riscos são necessários aplicação de 

boas práticas assistenciais. As queixas relacionadas ao controle de infecção derivam 

da integração de todos os setores e o controle de infecção. Aqui se aplica um dos 

postulados de Hipócrates, citado por Fernandes (2000, C. 3, p. 33) “toda a arte 

principia a capacidade de observar”, ou seja, observando a instituição em todos os 

seus segmentos é possível identificar tanto os eventos já reconhecidos de risco, 

como os emergentes.  

Couto (2003) define que os riscos para infecção hospitalar podem ser 

classificados em riscos intrínsecos e riscos extrínsecos. O primeiro risco descrito 

advém da imunidade do próprio paciente, ou seja, quanto menor a imunidade, maior 

é o risco. Seguindo essa ótica, apresentam maiores riscos: os recém-nascidos, os 

acidentados (especialmente os grandes queimados e os politraumatizados), os 
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pacientes com neoplasias malignas, os receptores de órgãos, os diabéticos, os 

idosos, os aidéticos e os obesos entre outros.  

Os riscos extrínsecos podem ser classificados quanto: estrutura, 

agressões ao hospedeiro e qualidade do processo de cuidado dispensado ao 

cliente. Entende-se por estrutura o conjunto de recursos que se colocam à 

disposição do trabalhador para que ele possa efetuar a assistência, incluindo aí o 

número de pessoal, equipamentos e área física. Nessa última considera-se todo o 

aspecto do “ambiente”, potencial condicionante em muitos casos para a transmissão 

de IH, por albergarem diversos invasores como os animais sinantrópicos.  

Os sinantrópicos são animais que, nos lugares onde há concentração de 

população humana, possuem a característica de adaptação, sobrevivência e 

proliferação. No contexto das infecções hospitalares, são aqueles animais que por 

seus hábitos de alimentação ou trânsito, afetam a saúde humana, como por 

exemplo, os artrópodes rasteiros (baratas, formigas, pulgas, percevejos, carrapatos, 

aranhas, escorpiões e lacraias); os voadores (moscas, mosquitos, marimbondos, 

vespas e abelhas); as aves (de maior importância são os pombos); e os mamíferos 

(roedores, morcegos e gatos). Esses animais representam uma ameaça significativa 

para a saúde do hospital. Portanto, além dos aspectos de limpeza, precisam ser 

preconizados meios para controle, como as manutenções preventivas de 

equipamentos onde se podem albergar os vetores, sendo necessária a utilização de 

armadilhas apropriadas e dedetização (COSTA, 2000).   

Portanto, a participação do enfermeiro é fundamental na elaboração de 

manuais e do plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde bem como 

opinar nas questões de construção e reformas, no que concerne a área física da 

instituição. Para tanto, precisa se apropriar desses conteúdos de forma a passar 

confiança em seus atos, estando principalmente atento às modificações nas políticas 

de saúde que norteiam as ações de prevenção e controle das infecções 

hospitalares. 

 

 

2.2.3 Inspeção da aplicação de técnicas assépticas 

 

Segundo Garner (1997), a aplicação de técnicas assépticas é um esforço 

fundamental para o controle de infecção. Envolve práticas que contribuem para a 
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eliminação dos microrganismos nos equipamentos e no ambiente, bem como evita a 

transmissão cruzada de microrganismos, por meio da correta aplicação de técnicas, 

seguidos os rigores assépticos. O objetivo de cada técnica é prevenir infecção, 

otimizar a cicatrização das feridas e minimizar o tempo de recuperação do paciente 

que se submete a qualquer procedimento invasivo. 

Portanto, inspecionar a aplicação de técnicas assépticas envolve o 

controle de procedimentos invasivos de diversas naturezas e realizados por várias 

categorias profissionais a que o paciente pode ser submetido durante o seu 

internamento. A inspeção da correta aplicação de técnicas assépticas exige do 

enfermeiro competência técnico-científica e estar convencido da importância do rigor 

dos princípios de assepsia, no desempenho de cada uma delas. Estar alerta, 

também, às recomendações preconizadas pelos Guidelines do Center for Desease 

Control (CDC), órgão norteador das medidas de Prevenção de Infecções 

(OLIVEIRA, 2005). 

Observa-se nesse aspecto, que se trata de uma atividade diretamente 

relacionada com os conceitos de assepsia, anti-sepsia, desinfecção e esterilização, 

bem como da habilidade prática do profissional, para poder avaliar a sua aplicação.  

Para tanto, é importante ter clareza desses conceitos e a sua aplicabilidade na 

prática. Caracteriza-se um dos pontos altos das ações envolvidas na prevenção das 

infecções e um dos principais aspectos da vigilância epidemiológica e sanitária da 

instituição.  

Destaca-se que, pela própria formação, essa atividade é integrante do 

fazer profissional de todo o enfermeiro. 

 

 

2.2.4 A evolução tecnológica e os princípios básicos 

 

O enfermeiro deve estar alerta a respeito da evolução tecnológica e ao 

mesmo tempo manter-ser fiel aos postulados historicamente preconizados para o 

controle da infecção hospitalar. Em muitos casos a escolha deste ou daquele 

produto/serviço fica a cargo desse profissional. Para que ele tome decisões é 

imperativo manter-se atualizado para que suas ações sejam embasadas no senso 

crítico, nas orientações da ANVISA, bem como em leis correlatas que regem neste 

âmbito, ou seja, estar atento aos registros, às informações científicas, resultados de 
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novas pesquisas e inovações tecnológicas, sem abandonar princípios e práticas cuja 

eficiência já está há tempos comprovadas.  

Nesse sentido, destacam-se os postulados de Semelweis e Nightingale, 

citados por Carraro (2004). Semelweis preconizou a lavagem das mãos como forma 

de prevenir infecções, prática defendida por diversos autores como primordial a ser 

realizada antes e depois da realização de qualquer procedimento de assistência. É 

descrita de duas formas, a lavagem simples das mãos e assepsia das mãos, sendo 

que a segunda deve preceder procedimentos invasivos de maior risco como, por 

exemplo, cirurgias.  

Oliveira e Armond (2005) comentam que as mãos são a principal via de 

transmissão de microorganismos, sendo sua higienização um dos principais 

procedimentos na rotina dos profissionais da área. Apesar de óbvio o seu benefício, 

é um dos principais desafios na atuação do SCIH. 

A lavagem das mãos é, sem dúvida, um método simples e eficaz no 

controle de infecção hospitalar, tanto que mereceu destaque num capítulo especial 

na Portaria MS 2.616/1998. Esse anexo dispõe desde a técnica de lavagem simples 

das mãos e anti-sepsia cirúrgica até a disposição de pias nas diversas áreas 

hospitalares para facilitar a sua prática.  Contudo, é freqüente observar a baixa 

adesão a essa prática por diversos profissionais que atuam nos serviços de 

assistência à saúde. Os argumentos da não lavagem das mãos são vários. Entre 

eles, apresenta-se a indisponibilidade de pias e torneiras de fácil acesso. Essa 

dificuldade foi percebida pela indústria, que não tardou em desenvolver pesquisas e 

lançou o álcool-gel para equacionar tal dificuldade. Houve também a edição da 

Resolução RDC nº 46, de 20 de fevereiro de 2002, da ANVISA (Brasil, 2002b), que 

proibiu a venda do álcool 96 % GL, e estimulou a indústria na fabricação do álcool-

gel. Nesse contexto, o enfermeiro é um contumaz2 vigilante, incentivador e 

orientador para que essa prática aconteça em todos os níveis de atuação 

profissional na assistência ao paciente, inclusive na avaliação da eficácia de 

produtos novos com promessas de melhorar ou substituir a lavagem das mãos. 

Nightingale demonstrou a eficácia da limpeza e controle do meio 

ambiente, propôs o isolamento dos pacientes, separando os mais críticos; atentou 

para a limpeza dos materiais. Introduziu a higiene e sanitização do ambiente como 

                                                 
2 Contumaz = costume = cultura 
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medidas profiláticas da infecção hospitalar. Outra contribuição fundamental de 

Nightingale foi no campo da pesquisa epidemiológica, pois tinha o hábito de registrar 

suas observações com riqueza de detalhes, permitindo a análise da evolução dos 

doentes e a identificação de fatores de risco (CARRARO, 2004).  

Um estudo de Lacerda, realizado em 1997, relaciona o desenvolvimento 

da assistência hospitalar com as práticas de controle de infecção e aponta que, por 

um lado, o controle de infecção tem como premissa direta ou indireta de reduzir 

custos e, por outro, há uma incessante incorporação de novas tecnologias, cada vez 

mais sofisticadas e caras que nem sempre são contabilizadas.  Sem negar a 

importância do avanço tecnológico para o diagnóstico e tratamento das doenças, é 

importante avaliar se todo espaço que lhe é dado garante a eficácia e eficiência 

técnica a que se propõe. A mesma autora estimula a reflexão sobre o fato de 

existirem programas de Vigilância Epidemiológica de infecção hospitalar ou 

sofisticados equipamentos de esterilização, entretanto, faltam recursos básicos 

como papel toalha para a lavagem das mãos.  

Os recursos técnicos são necessários e adequados, mas há que se 

avaliar suas formas de utilização. Considera-se, nesse âmbito, as condições dos 

recursos humanos existentes, seu preparo e sua conscientização. Nesse sentido, 

Barbosa, Vieira e Abbot (2006) identificaram que, mesmo com freqüentes 

capacitações e treinamentos em serviço, com vistas à conscientização para uso de 

EPI, por exemplo, ainda persistem comportamentos negando a necessidade de 

autoproteção, com o argumento da perícia e habilidade técnica, ou seja, quem a 

possui não tem risco de se contaminar. Alerta-se com isso a necessidade da 

incorporação da cultura da prevenção e quebra de mitos, um desafio que não é fácil 

de atingir.  

 

 

2.2.5 Ações de vigilância sanitária 

 

No art. 4º da Lei nº 8080/90 a Vigilância Sanitária é definida como um 

conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de 

intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e da 

circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o 

controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a 
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saúde, compreendidas todas as etapas e processos de produção e, o controle da 

prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde 

(BRASIL, 1990a). 

O enfermeiro utiliza como estratégia a vigilância sanitária com o objetivo 

de identificar problemas relacionados à IH e elaborar medidas preventivas ou 

corretivas.  

Atualmente, no país, as diretrizes para o Controle da Infecção em 

Serviços de Saúde são traçadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 

criada em janeiro de 1999. A fusão das ações de controle de infecção hospitalar com 

as da vigilância sanitária resultou no fortalecimento de ambas, dada a proximidade 

de objetivos. A abrangência das ações de prevenção e controle das infecções 

hospitalares avança para a análise dos aspectos estruturais e organizacionais da 

comissão, valorizando a prevenção e o controle de riscos relacionados a ambiente e 

materiais. No âmbito intra-hospitalar, vigiar a instituição sob os aspectos sanitários 

fortalece a prevenção e o controle das infecções, uma vez que essa atua na 

retaguarda da estrutura física da do hospital.  

Dentre os aspectos vigiados pelo enfermeiro do SCIH, está o relacionado 

ao uso dos anti-sépticos, desinfetantes e esterilizantes. Ele deve se atentar para as 

determinações da Portaria nº. 15 de 23 de agosto de 1988, da Secretaria de 

Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde que determina que o registro de produtos 

saneantes domissanitários, com a finalidade antimicrobiana, seja procedido de 

acordo com as normas regulamentares. A referida norma tem como objetivo definir, 

classificar, regulamentar parâmetro para registro e os requisitos para rotulagem, bem 

como estabelecer o âmbito de emprego dos saneantes, com a finalidade 

antimicrobiana.   Apresenta ainda definições de artigos críticos e semi-críticos, 

desinfetantes, esterilizantes, substâncias microbicidas e microbiostáticas e 

superfícies fixas (BRASIL, 1988b).  

Em 1994, o Ministério da Saúde lançou o Manual de Processamento de 

Artigos e Superfícies em Estabelecimentos de Saúde, cujo conteúdo apresenta os 

parâmetros para avaliar a adesão dos hospitais à norma; explicita critérios de 

seleção, escolha, aquisição e uso de produtos; e descreve, métodos físicos e 

químicos do processamento de artigos e superfícies e de algumas substâncias em 

estabelecimentos de saúde. Tem como objetivo proporcionar aos profissionais a 

possibilidade de esclarecer dúvidas, bem como colocar em prática as especificações 
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apresentadas, optando pela melhor que se adeqüe às condições de cada unidade 

(BRASIL, 1994).  

Destaca-se, aqui, a importância de diferenciar os conceitos de artigos 

críticos, aqueles que entram em contato com tecido orgânico estéril, como por 

exemplo, agulhas e cateteres.  E carecem de esterilização para o seu uso; semi-

críticos, aqueles que entram em contato com mucosas; esses artigos necessitam de 

esterilização ou desinfecção de alto nível e artigos não críticos, materiais que entram 

em contato com a pele íntegra, necessitam de limpeza para serem utilizados. 

Graziano, Silva e Bianchi (2000) afirmam que o material é considerado 

limpo quando livre de matéria orgânica. O artigo é estéril quando livre de quaisquer 

microorganismos. A desinfecção é um processo de destruição e inibição de 

microorganismos exteriores ao corpo que são produtores de doença, ou evitam seu 

crescimento.  A esterilização “é um processo pelo qual ocorre a destruição de todas 

as formas de vida microbiana”. Nesse aspecto o enfermeiro do SCIH auxilia nos 

processo de compra desses produtos, avalia a qualidade e atenta à eficácia da 

esterilização dos produtos, avaliando e convalidando todas as fases. 

Outro ponto importante na vigilância sanitária se refere à arquitetura 

hospitalar. Fiorentini, Lima e Karman (1995), responsáveis pela elaboração dos 

Textos da série Saúde e Tecnologia para o Ministério da Saúde, comentam que a 

arquitetura e a engenharia hospitalar muito tem a contribuir na luta contra a infecção 

hospitalar. Definem que o seu papel na prevenção de infecção pode ser 

compreendido sob os aspectos de barreiras, meios e recursos físicos, funcionais e 

operacionais relacionados a pessoas, ambientes, práticas, equipamentos, 

instalações e fluidos.  Figueiredo (2003) também chama a atenção para a arquitetura 

do hospital na prevenção das infecções hospitalares, enaltecendo a questão dos 

recursos físicos e operacionais, acrescentando aqui também a quantidade e a 

qualificação de profissionais envolvidos nas ações e serviços.  

Verifica-se na prática que o hospital, apesar de todas as crises que 

enfrenta, está sempre crescendo, e é freqüente se observarem reformas. O ideal 

seria que no momento da estruturação básica da unidade hospitalar já fosse prevista 

possível área de crescimento, no entanto isso não ocorre. O que se vê são reformas, 

nem sempre adequadamente planejadas, levando principalmente riscos de 

contaminação. É pertinente a participação da CCIH no planejamento.  O enfermeiro 

do SCIH, ao exercer sua função, fiscaliza, passando por todos os setores do 
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hospital, certamente está atento aos riscos advindos de uma construção. Assim, a 

sua participação no planejamento de qualquer construção ou reforma subsidia 

estratégias de modo que haja o menor risco para o paciente e a menor perda para a 

instituição.  

Ainda no que se refere à construção, Graziano (1994) ressalta a 

importância dos cuidados com o sistema de ventilação, a implantação de tráfego 

unidirecional de pessoas e material, a eficácia nos processos de esterilização e dos 

métodos de assepsia em especial na prevenção de infecções em centro cirúrgico. 

Explica que os procedimentos cirúrgicos devem ser executados sob rigoroso 

controle de limpeza: na sala de operação, nos equipamentos, mobiliário, piso, 

paredes e portas, para garantir eficiente controle da infecção hospitalar no ambiente. 

A implantação do tráfego adequado controla melhor o número de acesso e trânsito 

de pessoas na sala cirúrgica. Esses são aspectos arquitetônicos que corroboram 

com o controle de prevenção das infecções, principalmente nesse ambiente que é 

destinado à realização de procedimentos invasivos.  

Na vigilância sanitária tem sido amplamente discutida a questão do 

tratamento dos resíduos de serviços de saúde. Desde a publicação da RDC nº 

33/2003, com a pretensão de uniformizar o gerenciamento dos resíduos de serviço 

de saúde em nível nacional, outras resoluções surgiram. Todas com o objetivo de 

conclamar as instituições prestadoras de serviço de saúde a elaborarem o seu Plano 

de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, cujo principal finalidade é a 

segregação adequada e destino final com menor risco para os pacientes, 

profissionais e proteção ao meio ambiente (BRASIL, 2003a).  

Garcia e Zanetti-Ramos (2004) comentam que os resíduos sólidos de 

saúde são um tema polêmico, pois enquanto alguns o consideram grande perigo à 

saúde, outros não acreditam que os resíduos possam interferir na saúde das 

pessoas. Esse foi o ponto que originou a portaria supracitada, pois com a 

responsabilização das instituições prestadoras de serviços de saúde, desde a 

geração até o destino final e pela segregação adequada do seu próprio lixo, foram 

medidas consideradas como formas que contribuem para diminuir a produção do lixo 

e promover a saúde pública, bem como a conservação dos recursos naturais e a 

proteção do meio ambiente. As mesmas autoras relacionam o gerenciamento dos 

resíduos sólidos de saúde como medida de biossegurança ao considerá-la como a 
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que visa a manutenção da saúde do trabalhador e da comunidade e a preservação 

do meio ambiente.   

O enfermeiro controlador de infecção hospitalar interage com a saúde 

ocupacional nas imunizações e medidas que necessitem do afastamento de 

profissionais; trabalha em conjunto com a comissão interna de prevenção de 

acidentes, priorizando as precauções-padrão (PEREIRA et al., 2005). 

Assim, desde a publicação da Resolução RDC nº. 33/2003, todos os 

profissionais atuantes no controle de infecção hospitalar foram inseridos no desafio 

de reduzir a produção dos resíduos sólidos de saúde como medida de proteção ao 

paciente, à equipe e ao meio ambiente. Tarefa de considerável dificuldade, por se 

tratar de uma atitude que não envolve somente a instituição, mas outros órgãos 

governamentais e privados. O dilema maior, talvez, seja por envolver questões 

financeiras. 

 

 

2.2.6 Medidas de isolamento 

 

O advento da emergência de doenças consideradas erradicadas bem 

como o surgimento de novas doenças e bactérias cada vez mais resistentes gerou  

modificações no sistema de precauções. Uma pesquisa do CDC sobre estratégias 

para prevenção de infecção dentro do ambiente hospitalar mostrou a evolução de 

terminologias: em 1970, falava-se em precauções de isolamento, em 1983, 

precauções universais, em 1987, precauções com substâncias corporais, depois, 

precauções padrão e hoje simplesmente “precaução”, compreendendo todos os 

tipos de isolamento bem como as barreiras de autoproteção (COUTO, 2003).  

Isolamento é a segregação de um caso clínico do convívio de outras 

pessoas durante o período de transmissibilidade de doenças infecto-contagiosas, a 

fim de evitar que os susceptíveis sejam infectados. Segundo Armond e Oliveira 

(2005) os profissionais de saúde estão expostos diariamente a doenças infecto-

contagiosas, passíveis de serem transmitidas pelo contato com sangue e outros 

líquidos corporais de pacientes. Dessa forma, a adoção de medidas de isolamento 

tem sido recomendada na prática profissional e a partir da publicação do Guideline 

for Isolation Precautions in Hospital pelo Center for Disease Control and Prevention 

(CDC). 
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Todo paciente deve ser considerado potencialmente portador de 

patógenos, mesmo que não apresente sintomas, portanto, na manipulação de 

sangue e todos os fluidos corpóreos devem sempre ser adotadas as seguintes 

precauções: lavagem das mãos; uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI); 

uso de vacinas contra a hepatite B; uso de equipamentos de reanimação 

respiratória; uso de curativos em feridas exsudativas e medidas de prevenção de 

acidentes pérfuro-cortantes (OLIVEIRA; ARMOND e CLEMENTE, 2005). 

A Associação Paulista de Estudos em Controle de Infecção (APECIH) 

divulgou um Manual de Orientações para o Controle de Infecções em Pessoal da 

Área de Saúde (1998) no qual afirma que dentre vários estados sobre acidentes com 

exposição a material biológico entre profissionais da saúde têm mostrado maior risco 

de transmissão a Hepatite B em acidentes perfurocortantes uma taxa de 6%. Na 

Hepatite C em acidentes perfurocortantes ocorre uma de 3% a 10% de 

contaminação, enquanto com o HIV em acidentes perfurocortantes a taxa de 

transmissão é de 0,3% e, de 0,1% em acidentes com exposição de mucosa. Não há 

registros de nenhuma transmissão em exposição de pele íntegra. 

Estudo realizado pelo Centro de Controle de Doenças (CDC) evidenciou 

uma redução de aproximadamente 80% no risco de transmissão do HIV, por 

acidentes perfurocortantes quando utilizado o AZT em esquema de profilaxia pós-

exposição. A utilização de imunoglobulina hiperimune contra o vírus da hepatite B e 

o início do esquema vacinal contra o vírus da hepatite B, ambos iniciados até 24 

horas após a exposição de um indivíduo não previamente vacinado, diminuíram o 

número de infecções agudas ou evitaram a evolução para quadros crônicos entre 

profissionais de saúde e a evolução da infecção crônica pelo vírus da hepatite C 

pode ser modificada pelo uso de interferon. Tem sido recomendado, por órgãos 

internacionais e pelo Ministério da Saúde, que tais exposições sejam tratadas como 

emergências médicas, seguindo-se os protocolos preconizados. Assim, deve-se 

ressaltar que a melhor profilaxia para essas exposições ocupacionais continua 

sendo o respeito às normas de biossegurança e estar vacinado contra hepatite B e 

tétano (APECIH, 1998).  

Sarquis et al., (2004) defende que é necessário compreender que os 

temas relacionados à saúde do trabalhador da enfermagem têm uma característica 

especial, não devem ser analisados isoladamente e sim associados as questões 

biológicas, as condições de vida no trabalho e os fatores determinantes para riscos 



 

 

38 

de acidentes, doenças ocupacionais e do trabalho. Diz que a legislação trabalhista 

vem gradativamente incorporando a preocupação com a prevenção e o tratamento 

dos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais agregando aspectos relacionados 

à saúde do trabalhador.  

Percebe-se nesse aspecto que a atenção à saúde ocupacional se 

integrou no Controle de Infecção Hospitalar, inserindo-se como uma estratégia de 

vigilância a observação da equipe de saúde, visando identificar os fatores e 

procedimentos de risco, bem como adequadas medidas de controle (PEREIRA, et 

al, 2005). 

 

 

2.2.7 Disseminação das ações de prevenção e controle de infecções 

 

Talvez seja esta a tarefa mais complexa atribuída ao enfermeiro: a de 

disseminar informações que pontuam as ações em prol do controle de infecção. É 

uma missão nobre que exige muito conhecimento, definição e, principalmente, 

apropriação da difícil e ao mesmo tempo encantadora arte da comunicação. 

Para Oliveira, Armond e Clemente (2005) a divulgação das informações é 

de grande importância para a vigilância epidemiológica porque ao socializar estes 

conhecimentos, aumenta a responsabilidade da adoção de medidas de controle 

pelos profissionais que realizam atividades assistenciais. Enfatiza que a divulgação 

da análise dos dados deve ser de rotina para todos os profissionais envolvidos na 

assistência bem como para a administração da instituição. Muitos profissionais ao 

tomarem conhecimento dos resultados e quando os índices são referentes ao seu 

serviço específico, passam a repensar sua prática e se envolvem mais com as 

medidas de prevenção e controle, com a vigilância propriamente dita, ou seja, o 

retorno das informações pode ter impacto relevante sobre as taxas de infecção.  

Para tanto, é fundamental a eleição do correto veículo para divulgação, a 

clareza do conteúdo, a objetividade, contextualizado e com informações pertinentes, 

de preferência utilizar-se de gráficos e tabelas para facilitar a interpretação e 

estímulo a novos estudos. Um instrumento de valia para atender esse objetivo é a 

“educação permanente”. O enfermeiro precisa aliar pesquisa à prática e estar alerta 

às evoluções para poder acompanhar as mudanças necessárias conforme muda o 
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comportamento do doente e da doença e assim ser um articulador das ações de 

controle de infecção no cenário hospitalar.  

O registro dos eventos ocorridos e as decisões da CCIH em atas também 

consistem num valioso instrumento de comunicação. Nelas ocorrem os registros 

históricos de todas as decisões tomadas pelos consultores e executores ao logo do 

tempo. Por meio da ata verifica-se a evolução dos fatos ocorridos no âmbito do 

controle e prevenção do Controle de Infecção Hospitalar, sendo uma forma de 

proteção acerca dos processos decisórios, evidenciando a força da equipe. Pela ata 

da CCIH se conhece a história do Hospital, uma vez que as ações de prevenção e 

controle a permeiam como um todo (SILVA; SANTOS, 2001). 

 

 

2.2.8 Notificação 

 

A Portaria MS nº. 2.616/1998 aborda dois tipos de notificação compondo 

o Controle de Infecção.  A primeira, notificar ao Serviço de Vigilância Epidemiológica 

os casos e surtos diagnosticados ou suspeitos de infecções associados à utilização 

e/ou produtos industrializados (BRASIL, 1998).  

Deve-se considerar que o hospital é uma instituição que usa extensa 

gama de insumos, desde medicamentos, soros e produtos de limpeza. Define-se 

que é papel do enfermeiro responsável pelo serviço de controle de infecção 

hospitalar dispor de mecanismos de alerta para identificar qualquer interação que 

possa ocorrer entre os produtos e o paciente. Para isso é necessário que o 

profissional possua conhecimentos que lhe permitam avaliar a qualidade dos 

insumos e participar da padronização dos produtos utilizados no ambiente 

hospitalar. Nesse sentido, a comunicação entre o enfermeiro assistencial e o 

enfermeiro do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) é uma estratégia 

que se mostra eficaz para identificar precocemente problemas relacionados à 

qualidade dos produtos hospitalares, pois notificações dessa natureza, realizadas 

assim que o problema seja detectado, permitem uma adequada intervenção. 

O segundo tipo de notificação refere-se às doenças de notificação 

compulsórias em todo o território nacional e em territórios específicos. O Ministério 

da Saúde estabelece que em território nacional notifica-se: coqueluche, cólera, 

dengue, meningite e outras doenças meningocócicas, difteria, doença de chagas 
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(casos agudos), febre tifóide, febre amarela, hanseníase, leishmaniose tegumentar e 

visceral, peste, poliomielite, raiva humana, rubéola, síndrome da rubéola congênita 

sarampo, sífilis congênita, AIDS, tétano, tuberculose, varíola, hepatites virais e em 

áreas específicas devem ser notificadas: esquistossomose e filariose. Essas 

doenças ou suspeita delas devem ser informadas ao organismo de gestão estadual 

ou municipal do SUS (BRASIL, 2006b).  

Notificação é a comunicação do acontecimento de determinada doença 

ou complicação dessas, à autoridade sanitária, realizada por profissionais de saúde, 

ou qualquer pessoa, com a finalidade de adoção de medidas de intervenção 

apropriada. O enfermeiro do SCIH deve notificar ou orientar a notificação tendo 

como regra o seguinte: notificar a simples suspeita da doença. Não é necessário 

aguardar a confirmação do caso, oportunizando a adoção de medidas de prevenção 

e controle; enviar os instrumentos de coleta de notificação mesmo na ausência do 

caso; deve se utilizar meio mais rápido possível (telefone, fax, e-mail, pessoalmente) 

ao serviço de Vigilância Epidemiológica do município. Depois de notificados, os 

casos deverão ser arrolados juntamente com os demais no Boletim de Notificação 

Semanal (MACHADO; FRANÇA, 2001).   

 

 

2.2.9 O ensino teórico/prático sobre o controle de infecção para todos os 

profissionais da instituição 

 

A educação constitui a principal ferramenta para o controle e prevenção 

das infecções hospitalares. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde 

(OPAS, 1994), a educação permanente requer avançar além da fragmentação, 

integrando as diversas áreas de atenção à saúde a fim de permitir a revisão crítica 

da cultura institucional, dos modos de pensar, perceber e atuar que servem de 

suporte aos processos de trabalho, de interação e comunicação. Também devem 

facilitar a apropriação ativa do saber científico integrado ao saber da experiência, 

partindo da análise do processo de trabalho e dos problemas da prática e, 

finalmente, permitir o fortalecimento dos objetivos da equipe multiprofissional, em 

função de valores partilhados. Os programas de educação continuada devem ser 

elaborados conforme a realidade institucional em função dos objetivos propostos. 
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Devem ser avaliadas quanto ao seu conteúdo programático, adequação das 

estratégias de ensino e efetiva participação dos funcionários.  

Treinamento e orientações, relacionados à prevenção e controle das 

infecções hospitalares têm a função de capacitar os trabalhadores que prestam 

assistência direta ou indireta ao paciente, de forma a conscientizá-los, fazendo com 

que todos se comprometam com a mesma causa (BARBOSA, VIEIRA e ABBOT, 

2006). 

Lacerda (2003) lembra referindo-se à questão dos mitos e rituais que 

muitas práticas de Controle de Infecção Hospitalar antes consideradas necessárias 

hoje já não são, devido à emergência de novos microorganismos bem como ao 

aumento da resistência, exige-se a incorporação de novas práticas. O Controle das 

Infecções Hospitalares não é apenas da responsabilidade de um grupo 

especializado, mas de todos aqueles que realizam procedimentos de assistência. É 

necessária a constante atualização de todos os profissionais envolvidos com a 

causa, tanto dos que avaliam a prática como dos que prestam assistência à saúde. 

Outra contribuição importante com relação à função do enfermeiro no 

controle de infecção hospitalar é de Santos (2003), a qual afirma que a enfermagem 

é a grande responsável pelo controle e prevenção de infecção hospitalar e destaca 

além das funções já citadas a de conhecer cada paciente e o seu caso, bem como o 

seu diagnóstico, podendo assim instruir a equipe e os familiares.  

A inclusão da família no contexto da infecção hospitalar é de extrema 

relevância, pois o enfermeiro deve incluir no seu rol de atividades a atenção à família 

e à comunidade, Não deve somente controlar o horário das visitas, regulamentar 

normas e coibir a sua permanência ou a entrada de objetos, mas também incluí-las 

em todo o seu processo de cura participando-lhe sobre o tratamento, ao informar 

sobre o que se passa na sua evolução enquanto internado, poderá estimulá-lo a 

uma recuperação mais rápida. 

Finalizando este capítulo, que apresentou uma parcela do que a literatura 

aborda, é relevante atentar para o fato de que na assistência à saúde, em qualquer 

momento, seja na prevenção, tratamento ou proteção e reabilitação, o paciente deve 

ser visto como um ser integral e desse modo não receber atendimento fragmentado 

em partes. As infecções hospitalares são multifatoriais e a difícil missão de reduzi-

las, intervir de imediato nas situações de surtos e mantê-las sob controle em uma 
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instituição, deve ser resultado de um trabalho em equipe e não de um segmento 

profissional isoladamente (PEREIRA; et al., 2005). 
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3 MATERIAL E MÉTODO 

 

 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

 

 

Pesquisa quantitativa, descritiva e transversal. A opção por um estudo 

quantitativo foi decorrente da definição do objeto de estudo e o propósito de 

conhecer, de forma direta e ampla, as características do enfermeiro e de suas 

atividades no contexto dos serviços de infecção hospitalar no Paraná. Por ser 

descritivo, não há hipótese a ser considerada. Essa natureza de estudo busca 

enumerar os eventos de uma determinada população e emprega instrumental 

estatístico para a análise dos dados, conferindo assim objetividade aos resultados 

(POLIT; BECK e HUNGLER, 2004).  

 

 

3.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

 

Instituições hospitalares do Estado do Paraná que possuíssem Comissão 

de Controle de Infecção Hospitalar.   

O contato com as instituições foi orientado pela Secretaria de Estado da 

Saúde, tendo como base a pesquisa do Perfil do Controle de Infecção Hospitalar em 

hospitais públicos e privados do Estado do Paraná/2005 (ANEXO I), e extraídos do 

site http/cnes/datasus atualizado em 2006. Dele foram selecionados os hospitais 

com número de leitos definidos para o estudo 

A busca das instituições incluídas pelo referido site foi por meio do 

seguinte caminho: http/cnes/datasus → indicadores→ tipo de unidades → estado do 

Paraná→ hospital geral→ estabelecimento de saúde→hospitalar. Após a verificação 

do número de leitos de todos os hospitais das cidades do Paraná, foram 

selecionados os que possuíam mais de 100 leitos, anotando-se o endereço e 

telefone para contato.  
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3.3 POPULAÇÃO 

 

 

Enfermeiros que atuam na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

nos hospitais que atenderam aos critérios de inclusão. 

 

 

3.4 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

 

Todas as instituições do Estado do Paraná que possuíssem número de 

leitos igual ou superior a 100. 

 

 

3.5 PERÍODO DA COLETA DE DADOS 

 

 

A coleta de dados transcorreu nos meses de julho, agosto e setembro de 

2007. 

 

 

3.6 PROCEDIMENTOS 

 

 

Para a coleta dos dados foi utilizado um questionário auto-aplicado, com 

30 questões semi-estruturadas, previamente testado (APÊNDICE I) e enviado via 

Web e por cartas (LOBIONDO-WOOD e HABER, 2001). Para o pré-teste foi aplicado 

o questionário em uma das instituições e validado por especialista em CCIH e 

equipe de enfermeiros envolvidos no processo de avaliação de instrumento de 

pesquisa da UFPR. 

Segundo Cervo e Bervian (1983), o questionário é uma forma de coletar 

dados que permite com exatidão medir o que se deseja estudar. Assim, esse foi um 

meio organizado para obter respostas às questões de maneira que facilitou o 

preenchimento pelo próprio informante.  Continha um conjunto de questões, todas 
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logicamente relacionadas com a questão central do estudo, no caso aqui, a função 

do enfermeiro no Controle de Infecção Hospitalar. Apresentava natureza impessoal 

para garantir a uniformidade na avaliação. Teve como vantagem os respondentes 

sentirem-se seguros, dado o anonimato, o que proporcionou coletar respostas e 

informações mais reais. O instrumento foi aplicado a todos os participantes, 

enviados pelo correio. Nesta pesquisa, especificamente, os questionários foram 

enviados também via Web.  

Pelo instrumento de coleta de dados buscaram-se informações sobre as 

características dos enfermeiros, contemplando as variáveis relativas a sexo, faixa 

etária, local de formação, grau de qualificação, tempo de atuação na área, tipo de 

atividades realizadas, facilidades e dificuldades encontradas para o satisfatório 

desempenho das atividades. Ainda, sobre características dos hospitais nos quais 

esses serviços estão inseridos, dados acerca da Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar, como tempo de funcionamento, constituição, regularidade das reuniões e 

carga horária dos profissionais dedicados ao Serviço de Controle de Infecção 

Hospitalar. 

 

 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS 

 

 

A pesquisa foi analisada e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal do Paraná em 12 de julho de 2007, sob nº. CAAE: 

0048.0.091.000-06 (ANEXO II), motivo pelo qual a coleta de dados transcorreu nos 

meses de julho, agosto e setembro de 2007. Com relação a essa análise, registra-se 

aqui uma dificuldade.  

O Projeto de pesquisa foi encaminhado para o Comitê de Ética, no mês 

de novembro de 2006. Nele foi relacionado como aspecto fundamental para a 

realização do estudo a assinatura no termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

pelos enfermeiros (APÊNDICE II), visto que as questões relacionadas à instituição já 

eram de domínio público, no entanto o Comitê de Ética considerou necessária a 

anuência das instituições. 

Tal decisão resultou numa sensível perda de dados, pois no primeiro 

contato com os participantes foram informados por telefone do objetivo do trabalho e 
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que o aceite se daria mediante a assinatura do TCLE e Carta de Anuência 

(APÊNDICE III). Em sua grande maioria, concordaram em participar, alguns 

inclusive, responderam direto no e-mail, no entanto, não conseguiram em tempo a 

anuência por escrito da administração do hospital. 

 

 

3.8 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Os dados coletados foram digitados no Microsoft Excel e convertidos para 

o EPIINFO versão 6.0 e depois analisados. A análise estatística foi o meio de 

representação dos dados que possibilitou uma síntese, sendo um elo para a 

interpretação, utilizando-se como parâmetro a revisão de literatura. Para a obtenção 

dos resultados, os dados foram interpretados conforme as diversas variáveis que 

emergiram. Nas questões abertas, as respostas foram agrupadas por semelhança, 

culminando em categorias.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

O número total de hospitais que atenderam aos critérios de inclusão no 

Paraná corresponde a 46 instituições hospitalares. Dessas duas não concordaram 

em participar da pesquisa; seis, ao tentar contato, foram informadas como número 

inexistente, mesmo após várias tentativas, doze, “a priori” concordaram em 

participar, porém não devolveram o questionário preenchido em tempo. De uma das 

instituições quatro enfermeiros responderam, resultando na participação de vinte e 

seis instituições e vinte e nove enfermeiros respondentes. Portanto as CCIH de 26 

hospitais concordaram em participar do estudo, representando 56,5% e 29 

enfermeiros responderam, representando 63,0% da população alvo, o que se 

considera satisfatório. 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES 

 

 

Das vinte seis instituições hospitalares que participaram do estudo, sete 

(26,9%) possuem de 100 a 149 leitos, 15 (57%) de 150 a 299 leitos e quatro (15,4%) 

mais de 300 leitos. 

Ugá e Lopes (2007) consideram que de 100 a 400 leitos é uma escala 

ótima de ocupação para unidades hospitalares, salientando que esses parâmetros 

se aplicam principalmente a unidades predestinadas ao atendimento de alta 

complexidade por agregarem elevado grau de recursos tecnológicos. 

Alta complexidade, segundo IBGE, são alguns serviços selecionados que 

exigem ambiente de internação com tecnologia avançada e pessoal especializado. 

Esses serviços foram enquadrados pelo Ministério da Saúde em: complementação 

diagnóstica, terapêutica e mista. As internações relativas aos procedimentos 

hospitalares conforme a complexidade foram definidas pela Portaria SAS nº. 

96/2000, Brasil (2000a) e agrupadas em 56 especialidades. Dentre essas, neste 

estudo evidenciaram-se duas: 84,6% traumato-ortopedia e 80,8% em 

neurologia/neurocirurgia. 
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Tabela 1 – Presença de serviços de alta complexidade nas instituições participantes 

Alta complexidade atendida Nº % 

Traumato-ortopedia 22 84,6 

Neurologia/neurocirurgia 21 80,8 

Clínica renal 16 61,5 

Cardiologia 13 50,0 

Oncologia 7 26,9 

Cirurgia vascular 4 15,3 

Obstetrícia e neonatologia 4 15,3 

UTI geral e pediátrica 4 15,3 

Transplantes 4 15,3 

Hemodinâmica 3 11,5 

Queimados 3 11,5 

Hematologia 3 11,5 

Cirurgia cardíaca 2 7,6 

Pneumologia   2 7,6 

 

 

Observa-se, na prática, um interesse desenfreado das instituições em 

aproveitar o “plus” de recursos financeiros que o Sistema proporciona em função da 

alta complexidade. Só que na maioria das vezes é uma verba restrita, ou seja, o 

valor solicitado deve ser utilizado para a aquisição de equipamentos, não sendo 

permitido destiná-la também para capacitar o pessoal e/ou até mesmo para a 

manutenção dos equipamentos. Isso contribui para o sucateamento de 

máquinas/equipamentos e utensílios médico-hospitalares como freqüentemente se 

vê na mídia.  

Em relação à forma de prestação de serviços, o estudo revelou a 

existência de três meios de financiamento para a manutenção das instituições: o 

Sistema Único de Saúde (SUS) mantido pela União; convênio e particular, conforme 

mostra a tabela abaixo.  

 
Tabela 2 – Distribuição dos hospitais participantes segundo a forma de prestação de serviço no 
Paraná – 2007. 
FORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº % 

SUS, convênio e particular 16 61,6 

Exclusivo SUS 4 15,4 

Particular e convênio 2 7,7 

Exclusivo convênio 2 7,7 

Exclusivo particular 1 3,8 

SUS e convênio 1 3,8 

TOTAL 26 100 
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A carta dos Direitos dos Usuários da Saúde baseia-se nos princípios 

básicos de cidadania, na qual todo o cidadão pode conhecer seus direitos e fica 

garantido a ele o acesso ordenado e organizado ao sistema de saúde, devendo ser 

facilitado o acesso aos recursos nos diversos níveis de assistência (BRASIL, 2006b). 

Percebe-se nesse contexto que o Sistema Único de Saúde é o mais 

utilizado no Estado, incluindo a alta complexidade, uma vez que todas as instituições 

participantes do estudo prestam esse tipo de serviço. 

 

 

4.1.1 Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) 

 

Todos os hospitais que participaram do estudo possuem Comissão de 

Controle de Infecção Hospitalar, composta por no mínimo um representante da 

administração, do serviço médico e de enfermagem, 84,6% possui representante do 

serviço de farmácia, 88,5% representante de laboratório, 57,7% representantes do 

serviço de hotelaria e nutrição e 3,8% de odontologia. 

A Resolução RDC nº. 48, de 2 de junho de 2000, trata do roteiro de 

inspeção do programa de Controle de Infecção Hospitalar e visa orientar de forma 

sistematizada a avaliação do cumprimento das ações do Programa de Controle de 

Infecção Hospitalar. Esse roteiro classifica como imprescindível para o hospital 

possuir a CCIH e ser formalmente nomeada. A mesma portaria sugere a formação 

dos seus membros indicando as categorias: médico, enfermeiro, farmacêutico, 

administrador e outros. Assim, verificou-se que todos os hospitais atendem às 

regulamentações formais e legais exigidas para a constituição das comissões de 

controle de infecção hospitalar (BRASIL, 2000b).  

Quanto à regularidade das reuniões da Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar, conforme roteiro de inspeção do programa de controle de infecção 

hospitalar (RDC 48/02), considera-se como item necessário a regularidade e o 

registro em ata das reuniões. Observa-se que 100 % das comissões analisadas 

seguem o regulamento, fazendo seus registros em ata. 

Referente ao tempo de constituição, foi identificado que 30,7% estão 

formalmente constituídas há menos de 5 anos, 42,3% de 5 a 9 anos e apenas 26,9% 

há mais de 10 anos. 
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Tabela 3. Distribuição das instituições participantes, segundo o tempo de constituição da CCIH no 
Paraná -2007. 
TEMPO DE CONSTITUIÇÃO (anos) Nº % 

1 a 4  8 30,7 

5 a 9  11 42,3 

10 a 20  7 27,0 

TOTAL 26 100 

 

 

Dos hospitais participantes do estudo, apenas um tinha menos de 5 anos 

de fundação. Ao considerar que existem normativas exigindo a constituição de CCIH 

em todos os hospitais, desde 1983, confirmadas pela portaria vigente, com relação à 

obrigatoriedade da constituição de Programas de Controle de Infecção Hospitalar, 

incluídas aí as Comissões de Controle de Infecção Hospitalar e Serviços de Controle 

de Infecção Hospitalar, vigorando desde 1998, percebe-se que 73,0 % constituíram 

formalmente suas Comissões de Infecção Hospitalar nos últimos 09 anos. Essa 

situação remete ao fato de que, mesmo com a obrigação legal, há pouco tempo as 

instituições hospitalares estão incluindo em suas prioridades a questão do controle 

de infecção do ponto de vista da regulamentação.  

Relacionado à periodicidade das reuniões, detectou-se que todas as 

instituições realizavam reuniões com periodicidade mínima trimestral, sendo que a 

maioria realizava reuniões mensalmente, conforme mostra a tabela abaixo. 

 
 

Tabela 4 – Distribuição dos participantes do estudo conforme a periodicidade das reuniões da CCIH 
no Paraná, 2007. 
PERIODICIDADE Nº. % 

Bimestral ou trimestral   9 34,6 

Quinzenal   1 3,8 

Mensal 16 61,6 

TOTAL 26 100 
 

 

Todas as instituições participantes do estudo informaram que 

documentam em ata os acontecimentos e decisões advindas das reuniões. 

As atas constituem um registro escrito do desenvolvimento das reuniões 

da CCIH. O Livro Ata é um documento legal com registro em cartório e estabelece-

se como um instrumento de apoio às ações desenvolvidas pela equipe, servindo de 

registro histórico dos acontecimentos. Silva e Santos (2001) definem a ata das 
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reuniões de CCIH como conjunto de documentos relativos a assuntos relacionados à 

CCIH. 

Outro aspecto estudado com relação à CCIH foi a coordenação ou 

presidência. As competências do coordenador ou presidente de cada CCIH são 

definidas pelo seu regimento interno. A exemplo do Regimento Interno da CIH do 

Instituto de Pesquisas Clínicas Evandro Chagas/Fundação Oswaldo Cruz, a função 

do presidente é dirigir e supervisionar as atividades da CCIH; representar a CCIH em 

suas relações internas e externas; presidir e promover a convocação das reuniões; 

tomar parte nas discussões e votações; indicar membros para a realização de 

estudos e promover a interação do grupo consultor e executor. 

Ao verificar sobre que categoria profissional exerce a presidência da 

Comissão na atualidade, os dados da pesquisa mostraram que vinte (76,9%) das 

comissões são presididas por médico, cinco (19,2 %) por enfermeiro e um (3,8%) 

por administrador. Quanto ao critério de escolha do presidente, foi identificado que 

sete (26,9 %) foram escolhidos por eleição entre os pares e dezessete (65,4%) 

foram por indicação. 

Os dados ilustraram haver inserção gradativa do enfermeiro no Controle 

de Infecção Hospitalar para além do aspecto operacional, 19,2% dos profissionais 

que respondem pela presidência do serviço são enfermeiros e, desses, 65,4% foram 

indicados pela administração, como reza a Portaria MS 2616/98, item 2.2.1. 

Considerando-se que a redação da portaria prevê que “o presidente ou coordenador 

pode ser qualquer um dos membros, indicado pela direção do hospital”, o enfermeiro 

também se insere no cenário do controle de infecção. 

 

 

4.1.2 Serviço de Controle de Infecção Hospitalar 

 

A legislação atual estabelece que os membros executores da CCIH 

representam o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e, portanto, são 

incumbidos da execução de ações planejadas de controle de infecção hospitalar 

definidas pela comissão. Esse programa deve ser avaliado periodicamente (BRASIL, 

1998). 
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Gráfico 01 – Carga horária dispensada pelos profissionais médicos no SCIH, nas 
instituições participantes da pesquisa. 
 

 

A portaria vigente não especifica a necessidade do médico infectologista, 

porém, nota-se o crescimento na demanda desse profissional para a execução dos 

serviços de controle de infecção hospitalar. A Infectologia surge como uma 

especialidade médica que aborda as doenças infecciosas e parasitárias, sejam elas 

causadas por vírus, bactérias, fungos ou protozoários. Por ser um profissional 

acostumado a lidar com doenças localizadas, em geral ele também tem uma visão 

global do paciente, freqüentemente exercendo a prática de clínica geral. Com 

relação à participação do infectologista, na prática observa-se que as outras 

categorias procuram delegar a esse colega a responsabilidade de avaliar 

principalmente o uso de antibioticoterapia, evitando assim desgaste pessoal da 

figura dos demais profissionais, ao identificar possíveis erros. Percebe-se uma 

preocupação em preservar o bom relacionamento. Mesmo com a presença 

significante do médico clínico ou infectologista, é sobre o enfermeiro que recai a 

maior parte da responsabilidade na operacionalização do serviço de controle de 

infecção hospitalar. Portanto é importante investir no relacionamento interdisciplinar. 
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Gráfico 02 - Carga horária dispensada pelos profissionais enfermeiros no SCIH, nas 
instituições participantes da pesquisa. 
 

 

O quadro mostra que, em todas as instituições, o enfermeiro está 

presente. Note-se que mesmo quando ele não possui exclusividade para o serviço 

(hospitais que não possuem o PCIH instituído), evidenciado na cor amarela, ainda 

assim é quem está à frente do controle de infecção hospitalar. Percebe-se, portanto, 

que as instituições no Paraná consideram que o enfermeiro é um membro 

indispensável para a execução das ações do controle de IH. Outro dado relevante 

nesse contexto é a capacitação profissional do enfermeiro em 15 (51,7%) possuem 

especialização.  

Pereira, et al., (2005), comentam que os enfermeiros reconhecem as 

dificuldades e desafios decorrentes do controle das infecções hospitalares. 

Entretanto essas dificuldades se constituem ao invés de impeditivo, um estímulo, na 

busca de caminhos alternativos que avancem na perspectiva do controle das 

infecções hospitalares.  

Porém, com base na experiência profissional e vivência em alguns 

hospitais pode-se afirmar, que a maioria das CCIH apresentam-se apenas formal e 

burocraticamente constituídas por todos os membros sugeridos nas determinações 

legais, mas com sobrecarga em poucas pessoas que realmente assumem o desafio 

do controle de infecção hospitalar.  
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Gráfico 03 - Carga horária dispensada por outras categorias profissionais no SCIH, nas 
instituições participantes da pesquisa. 

 

 

Da equipe multiprofissional que compõe o programa de infecção 

hospitalar, nesse quadro, merece atenção especial o farmacêutico. A farmácia 

representa fator importante na promoção do uso racional de antimicrobianos. É 

nesse setor que ocorrem as etapas de seleção até a distribuição das drogas no 

hospital. Dentre as ações do farmacêutico, no contexto CCIH/SCIH, estão a de 

fornecer informações para a Comissão de Padronização de medicamentos, que 

subsidiem a tomada de decisão: elaboração de parecer técnico para aquisição de 

produtos, participação na elaboração de normas e procedimentos relativos à 

limpeza, desinfecção, esterilização e anti-sepsia, monitorar juntamente com o 

enfermeiro a utilização de anti-sépticos, desinfetantes e esterilizantes, além de 

acompanhar o controle de qualidade da água (potável – hemodiálise – manipulação 

- nutrição enteral), monitorar juntamente com o médico a utilização de 

antimicrobianos e contribuir na elaboração de protocolos de antibiótico-profilaxia e 

antibiótico-terapia (OLIVEIRA, 2005). 

A mesma autora ressalta o importante papel do laboratório de 

microbiologia na monitoração da sensibilidade dos antimicrobianos, como um fator 

importante para adequação e racionalização do uso medicamentos. O quadro 

aponta para um baixo nível de participação desse profissional nos PCIH. 

Observa-se que, na medida em que são poucos os profissionais 

envolvidos, torna-se difícil desenvolver a maioria dos programas e propostas 
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conforme preconizado na lei. O enfermeiro é um dos profissionais que mais se 

dedicam ao controle de infecção. Os dados apontam que nem sempre ele dispõe de 

horário exclusivo para realizar suas funções dentro da comissão, como determina a 

Portaria. Essa constatação gera reflexão: não é conhecido se os hospitais do Estado 

têm pessoas suficientemente preparadas e comprometidas para adaptar os 

programas governamentais de controle de infecção às realidades e necessidades 

locais, considerando essa uma condição necessária e fundamental para que a 

comissão de controle de infecção tenha um bom desempenho. 

 

 

4.2 PERFIL DO ENFERMEIRO DO SCIH 

 

 

Os dados revelam uma parcela significativa de enfermeiros em 34,5%, 

com tempo de experiência inferior a quatro anos. Considerando que a experiência 

favorece à busca pela excelência no serviço em qualquer área de atuação, no 

tocante ao controle de infecção hospitalar é extremamente salutar. Larson e Osran, 

citados por Lacerda, 2003 dizem que 80% do tempo dedicado pelo enfermeiro está 

na busca de fenômenos epidemiológicos que se relacionem com a doença. Esse 

trabalho exige conhecimento específico em epidemiologia, e vem sendo executado 

por enfermeiros clínicos e médicos infectologistas (LACERDA, 2003).  

Um aspecto interessante citado por Lacerda (2003), é que ocorre um 

modo de conhecimento coletivo sob forma de generalizações técnico-científicas, que 

leva o reconhecimento do diagnóstico de infecções hospitalares e o seu controle de 

forma imparcial e igual para todas as pessoas e instituições, ocorrendo a 

compreensão de igualdade social nessa assistência. 
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Tabela 5 – Distribuição dos enfermeiros segundo o tempo de atuação do enfermeiro no Serviço de 
Controle de Infecção Hospitalar no Paraná - 2007. 
TEMPO DE SERVIÇO NO PROGRAMA 
(anos) 

Nº % 

Menos de um 2 6,8 
De um a 4  8 27,6 
De 5 a 10  5 17,2 
De 10 a 20 7 24,2 
Mais de 20 7 24,2 
TOTAL 29 100 

 

 

Ao comparar os dados acima com a informação de que 42,0% dos 

enfermeiros que constituem a amostra são especialistas em controle de infecção 

hospitalar e 5 % em epidemiologia, percebe-se que ao mesmo tempo em que 38,5 

% têm tempo de experiência, de menos de um a quatro anos, aproximadamente a 

metade da amostra capacitou-se formalmente para exercer a função. Assim sendo, 

pode-se afirmar que há interesse crescente em melhorar nível de conhecimento,  

levando a aprimoramento técnico, gerando perícia que é favorecida à medida que 

vai se adquirindo experiência.  

Foi verificado também sobre o tempo de graduação e constatou-se que: 

um (3,5%) está graduado há menos de um ano, oito (27,5%) estão graduados de um 

a três anos, 6 (20,7%) de cinco a dez anos e 14 (48,3 %) há mais de dez anos.  

Os dados mostram que as administrações das instituições hospitalares 

não priorizam a experiência para contratar enfermeiros para executar o serviço de 

controle de infecção hospitalar. Indica também que se espera que, pela própria 

formação do enfermeiro, já possua base ou conhecimento suficiente para atuar no 

serviço de controle de infecção hospitalar. 

Quanto ao sexo, os enfermeiros que compõem os Serviços de Controle 

de Infecção do Estado do Paraná são na maioria, 79,3 %, do sexo feminino com 

idade entre trinta e quarenta anos.  

 

 

Tabela 6 – Distribuição dos enfermeiros que compõem o SCIH segundo a faixa etária no Paraná – 
2007 
FAIXA ETÁRIA (anos) Nº. % 

De 20 a 30  9 31 

De 30 a 40  14 48,3 

De 40 a 50  6 20,7 

TOTAL  29 100 
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A prevalência do gênero feminino na enfermagem se relaciona com a 

própria história da profissão.  Uma característica da enfermagem que atrai o sexo 

feminino é que se constitui numa profissão que visa o cuidar, atividade que, na 

sociedade era, e ainda é, papel fundamental atribuído à mulher. Culturalmente a 

mulher tem conquistado espaço na sociedade e direito de escolhas, ainda assim, 

persiste a caracterização da enfermagem como uma profissão feminina (BASTOS, 

2007).  

Ao investigar sobre o local de graduação dos enfermeiros que atuam nos 

Programas de Controle de Infecção do Estado do Paraná, identificou-se que 96,5 % 

são egressos de Instituições de Ensino Superior do próprio Estado, ou seja, 

profissionais que já conhecem o perfil epidemiológico da região, sendo esse um fator 

facilitador para a atuação, em especial na prevenção das infecções hospitalares.  

 
Tabela 7 – Distribuição das instituições de ensino de graduação dos enfermeiros do SCIH, 
participantes do estudo no Paraná – 2007 
INSTITUIÇÃO Nº. % 

PUC-PR 7 24,2 
UFPR 3 10,3 
UNICENTRO 3 10,3 
UNIOESTE 3 10,3 
UNOPAR 3 10,3 
UEL 2 6.8 
UEM 1 3, 4 
UEPG 1 3, 4 
CESULON 1 3, 4 
UFSM-RS 1 3, 4 
FEPAR-PR 1 3, 4 
CESCAGE 1 3, 4 
UNIPAR 1 3, 4 
TUIUTI-PR 1 3, 4 
TOTAL 29 100 

 

 

Percebe-se um grande número de profissionais graduados há pouco 

tempo. Esse fato pode estar relacionado, por um lado, à não exigência de 

experiência para atuar no serviço, e por outro, à alta rotatividade na função. Porém, 

relacionando esse dado com o alto índice de especialização, pode-se concluir que, 

embora com tempo de graduação relativamente pequeno, parte dos enfermeiros 

investe em uma melhor capacitação, fator que contribui para a qualidade no serviço. 

Chama a atenção o expressivo número de enfermeiros egressos da 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Verificando sua história, ela foi a 

primeira no Estado a instituir o Curso Superior de Enfermagem e possui hoje mais 
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dois Campus distribuídos no interior do Estado, ou seja, além de ser a mais antiga é 

a que possui maior número de turmas, justificando assim sua evidência em relação 

às demais instituições (SILVA, 2004). 

Relacionado ao histórico da formação profissional dos enfermeiros que 

compõem o SCIH, foram levantados aspectos desde as entronizações do tema 

controle de infecção hospitalar na graduação à capacitação após o ingresso no 

serviço. 

As respostas mostraram que apenas (11) 38% dos enfermeiros 

informaram ter contato com o tema durante a graduação, relacionando-os com 

diversas disciplinas ou temas: 

 

Tabela 8 – Distribuição dos participantes segundo as respostas das formas de contato com o tema 
CCIH durante a graduação no Paraná - 2007 
FORMAS DE CONTATO COM O TEMA CCIH NA 
GRADUAÇÃO 

Nº % 

Disciplina Médico-cirurgica / conteúdos doenças e formas de 
tratamento 

 
3 

 
27,4 

Disciplina de Assistência / enfermagem cirúrgica (CME) e 
controle de infecção 

 
3 

 
27,4 

Disciplina de Doenças transmissíveis/ medidas de precaução e 
isolamento 

 
2 

 
18,2 

Disciplina de Epidemiologia 1 9,0 
Microbiologia 1 9,0 
Parasitologia 1 9,0 
TOTAL 11 100 

 
 
Dos respondentes, 27,3% relacionaram com a disciplina médico-cirúrgica 

nos conteúdos que abordavam doenças e formas de tratamentos; 18,2% 

relacionaram com a disciplina de doenças transmissíveis nos conteúdos medidas de 

isolamento, precauções universais e lavagem das mãos; 18,2% relacionaram o tema 

com a disciplina saúde do adulto, controle de infecção; 18,2% identificaram o tema 

na disciplina de assistência nos conteúdos de enfermagem cirúrgica e Centro de 

Materiais e Esterilização (CME) e controle de infecção. As demais com menor 

proporção 9% (1) consideraram que o tema foi abordado nas disciplinas de 

Epidemiologia, Microbiologia e Parasitologia. Observou-se que, embora poucos 

tenham respondido a questão, predomina o perfil generalista do enfermeiro, 

caracterizado por conhecimento e domínio em diversas áreas do saber.  

A preferência do enfermeiro para compor a Comissão de Controle de 

Infecção Hospitalar e, especialmente, o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, 
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é justificado por ele possuir conhecimento das disciplinas básicas como a 

epidemiologia, microbiologia, anatomia, parasitologia, além das específicas.  Por 

outro lado, este estudo mostrou a existência de uma lacuna na formação dos 

enfermeiros sobre controle de infecção, já que os participantes declararam que as 

informações recebidas na graduação não foram suficientes para embasar sua 

atuação nesse campo. Esse dado gera o desafio de inserir conteúdos relacionados à 

controle de infecção durante a graduação, uma vez que todos os egressos, de uma 

forma ou de outra, entrarão em contato com grupos de risco para infecção em 

qualquer área de atuação do ambiente hospitalar e, especificamente, quando recém 

formados forem contratados especialmente para tal serviço. Mesmo recém 

formados, deles é esperado todo o conhecimento para tratar do assunto, ou seja, se 

não houver investimentos nessa área de conhecimento durante a graduação, 

poderão assumir uma função sem estarem preparados e essa situação pode gerar 

dificuldades ou danos à imagem do profissional.  

Contudo, os profissionais que entraram nesse ramo se prepararam 

previamente para trabalhar no controle de infecção. Identificou-se que 69,0% (20) 

dos enfermeiros realizaram capacitação prévia para atuar em CCIH. Entretanto, 

alguns entram no serviço e depois se capacitam. Nos dados abaixo, pode-se 

verificar que o grupo de enfermeiros que responde pelos Serviços de Controle de 

Infecção no Paraná caracteriza-se por uma formação heterogênea: existem números 

expressivos de enfermeiros, 47,5%, que fizeram pós-graduação na área; 26,2% 

foram capacitados em cursos de curta duração fora da instituição e 10,5% 

receberam treinamento com infectologista no próprio serviço.  

 
 

Tabela 9 – Distribuição dos enfermeiros participantes, segundo a qualificação para atuar em CCIH no 
Paraná – 2007. 
TIPOS DE QUALIFICAÇÃO Nº % 

Especialização em CCIH 08 42,2 

Estágio voluntário 03 15,7 

Treinamentos como participação em congressos e eventos, ou 
cursos curtos em instituições. 

02 10,5 

Treinamento com infectologista 02 10,5 

Curso de introdução ao CIH-MS 89/92 02 10,5 

Especialização em epidemiologia 01 5.2 

Treinamento SINAIS 01 5.2 

TOTAL 29 100 
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Note-se que em relação ao treinamento SINAIS, segundo a Secretaria 

Estadual de Saúde, no Paraná foram capacitados 70 profissionais para utilização do 

software SINAIS. Esse curso foi proposto pelo Ministério da Saúde em 2004, com o 

propósito de padronizar e sistematizar a coleta de dados em todo o país. No entanto, 

dos participantes da pesquisa, apenas um relatou ter feito tal curso (BRASIL, 

2004b).  

O dado leva a questionar o alcance e a efetividade do investimento 

público em capacitação, pois SINAIS é um projeto de alto custo econômico. Todos 

os estados brasileiros receberam capacitação da ANVISA de qualidade. Os 

participantes, na maioria enfermeiros, tiveram todos os gastos pagos tanto pela 

União quanto pelo Estado. Neste estudo, constatou-se que apenas um único 

enfermeiro que participou do treinamento está ainda atuando em Controle de 

Infecção Hospitalar. Uma outra pesquisa de Esmanhoto apud Lacerda (2003), 

revelou que, no Curso de Introdução à CIH do MS, participaram 261 profissionais, 5 

anos após, foi identificado que somente 15 continuaram trabalhando com CIH e 

somente 5 faziam a carga horária conforme preconizado. 

Relacionado ao SINAIS, segundo dados da SESA, os hospitais não estão 

conseguindo utilizar o software SINAIS na vigilância das IH. A principio, somente os 

que fazem parte da rede Sentinela conseguiram realizar suas notificações por meio 

do sistema, hoje nem esses estão conseguindo. Acredita-se que pode estar 

relacionado a falhas no sistema de transmissão do software (PARANÁ, 2007). Esses 

dados confirmam o levantado pelo estudo. É relevante avaliar o investimento na 

qualificação profissional em programas que viriam para uniformizar as informações 

em nível nacional e este pode se perder, ou pela desagregação de uma forma ou de 

outra daqueles profissionais que foram capacitados para lidar com o programa ou 

ainda por falha no sistema que inviabiliza a transmissão online das informações.  

Diante dessa realidade, verifica-se a necessidade de criar mecanismos 

legais que assegurem a permanência dos enfermeiros na função para a qual foram 

capacitados com dinheiro público, ao menos até a implantação e implementação do 

objetivo da capacitação. Salienta-se a importância da permanência do profissional 

no Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, pois quanto mais se executa o 

mesmo trabalho, melhor se habilita, surgindo aí o aperfeiçoamento e a 

especialização oriunda da prática.  
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Embora na legislação vigente seja abordado que o serviço de Controle de 

Infecção Hospitalar deva ser constituído por uma equipe multiprofissional, o 

enfermeiro é o principal responsável pelo desempenho das ações e é sabido que em 

muitas situações fica por sua conta tomar essa ou aquela decisão relativa ao 

serviço. Assim, esta pesquisa buscou identificar aspectos correspondentes à 

autonomia profissional explicitados pelos tipos de tomada de decisão dos 

enfermeiros. Todos informaram que possuem poder de decisão dentro da área. O 

quadro abaixo mostra as atitudes e decisões mais freqüentes que ficam sob seu 

controle. 

 

Tabela 10 - Decisões comuns adotadas pelos enfermeiros da SCIH 

DECISÕES Nº % 

Respondem pela emissão de parecer técnico sobre compras de 
materiais e procedimentos 

 

19 

 

65,5 

Decidem quanto à orientação sobre o uso de antimicrobianos 17 58,6 

Definem a forma de fiscalização e cobrança nos setores e as 

ações do Programa de Controle de Infecção Hospitalar 

 

14 

 

48,2 

Decidem sobre o cronograma e agenda de reuniões e sobre as 
recomendações sobre precauções e isolamento 

 

13 

 

44,8 

Decidem as orientações sobre acidentes biológicos 9 31,0 

Participação direta na elaboração do regimento interno da 
CCIH/PCIH 

 

5 

 

17,3 

 

 

Dentre os membros da CCIH/SCIH, o enfermeiro é o profissional que 

detém a maior carga horária exclusiva para o serviço, por isso coloca-se a par de 

todos os processos e atividades relacionadas com o controle de infecção e pela sua 

qualificação profissional, somada à experiência, conquista autonomia para 

responder pela maioria das ações, embora respeitada as especificidades da 

profissão. 

O hospital, como instituição, deve se ajustar às exigências da lei, normas 

e portarias que devem ser cumpridas para obter licença de funcionamento. 

Observou-se, no estudo, que essa preocupação acaba sendo a maior da 

administração quando institui uma comissão de controle de infecção. Isso se reflete 

nos baixos investimentos na estruturação e nos recursos humanos dedicados às 

atividades de Controle de Infecção Hospitalar. Conseqüentemente, o enfermeiro 
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acaba respondendo por uma diversidade de funções sem contar com rede de apoio 

adequada.  

Outro fator que contribui para a sobrecarga do enfermeiro é a freqüente  

concepção de que o controle de infecção hospitalar é somente responsabilidade da 

CCIH. Quem atua na assistência muitas vezes se exclui de sua responsabilidade 

pessoal, gerando sentimento de impotência, já que isoladamente pouco pode fazer. 

Para Pereira et al. (2005) o êxito do programa do controle de infecção hospitalar, 

está relacionado com o envolvimento de todos. A responsabilidade de prevenir e 

controlar a infecção hospitalar é de cada um e coletiva. Sem o correto conhecimento 

e desenvolvimento dos procedimentos por quem os executa no paciente e sem a 

necessária integração com a equipe da CCIH, o problema da infecção hospitalar 

sempre será um entrave na prestação do serviço da saúde. 

 

 

4.3 ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO SCIH NO ESTADO DO PARANÁ 

 

 

Na tabela abaixo serão descritas as funções do enfermeiro, identificadas 

pelo presente estudo, as quais se mostraram diversificadas e atendem à grande 

maioria das diretrizes emanadas da Portaria MS nº. 2.616/98, além das outras 

resoluções e normas que emergiram após a publicação dessa Portaria. Ao analisar 

as respostas, verificou-se que os trabalhos se deram pautados em seis categorias 

que compreenderam: a vigilância epidemiológica; a educação; as normalizações e 

técnicas; interação com os setores de microbiologia e farmácia; consultorias e 

comunicação; e a vigilância sanitária. 
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Tabela 11- Práticas desenvolvidas na rotina do enfermeiro do SCIH 

CATEGORIA ATIVIDADES Nº % 

Vigilância epidemiológica -implantar sistema de vigilância 
epidemiológica. 

 
26  

 
100,0 

 -notificação compulsória. 15 57,6 
 -investigação de surtos.   8 30,7 
 -busca de IH após alta.   4 15,8 
    

Educação -educação permanente. 22 84,6 
 -pesquisas e estudos de grupo. 10 38,4 
 -orientação a acadêmicos nas 

diversas áreas. 
   
  7 

 
26,9 

 -orientação e educação a 
paciente. 

   
  3 

11,5 

    
Normatizações e técnicas -adequar, implementar e 

supervisionar normas e rotinas. 
 
26 

 
100,0 

 -realizar técnicas invasivas 
específicas (punções, sondagens, 
cuidado com úlceras de pele, 
entre outros). 

 
 
 
10 

 
 
 
38,4 

 -técnicas de isolamento.   7 26,9 
    

Interação com a 
Microbiologia e Farmácia 

-parecer técnico quanto à 
aquisição de materiais e 
equipamentos médico-
hospitalares. 

 
 
 
19 

 
 
 
73,0 

 -controle de antimicrobianos. 11 42,3 
 -classificação de bactérias quanto 

ao grau de resistência para o 
isolamento. 

 
 
  6 

 
 
23,0 

 -controle bacteriológico da água e 
ar condicionado.  

  4 15,8 

    
Consultorias/comunicação -coordenação da Comissão de 

Reprocessamento de Materiais; 
  3 11,5 

 -divulgar relatórios e comunicar 
periodicamente.  

 
  2 

 
7,6 

    
Vigilância sanitária -envolvimento com as medidas de 

segurança no âmbito hospitalar 
(acidente com material biológico). 

 
 
  7 

 
 
26,9 

 -cuidado com os resíduos 
hospitalares. 

  6 23,0 

 -controle de vetores no hospital.   2 7,6 
 - intensificação de vacina no staff 

profissional. 
   
  1 

 
3,8 

 -fornecer subsídios técnicos para 
o setor de arquitetura. 

   
  1 

 
3,8 

    

 

 

A primeira categoria, vigilância epidemiológica foi caracterizada pelas 

atividades: implantar sistema de vigilância epidemiológica, busca de IH após alta, 

investigação de surtos e notificação compulsória. A vigilância epidemiológica, refere-
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se à busca ativa dos casos, que neste estudo englobou a implantação do sistema de 

vigilância relatada por todos os participantes, 100% das instituições pesquisadas. 

A abrangência da vigilância epidemiológica (VE) justifica este achado, por 

ser o ápice das ações do controle de infecção hospitalar. Segundo Medronho (2003), 

a VE é aplicada para indicar etapa de busca ativa de casos a fim de intervir tão logo 

os fatos aconteçam, e assim, bloquear a cadeia de transmissão. O mesmo autor cita 

o conceito de Raska apud Medronho (2003, p. 74) que vem ao encontro do propósito 

do controle de infecção hospitalar: 

 

 

O estudo epidemiológico de uma enfermidade como processo dinâmico que 
compreende a ecologia, do agente infeccioso, do hospedeiro, reservatórios, 
vetores e do meio ambiente, assim como dos mecanismos complexos que 
intervêm na propagação da infecção e a medida que esta se propaga. 

 

 

No Brasil, é adotado oficialmente como “um conjunto de ações que 

possibilita o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos 

fatores condicionantes e determinantes de saúde individual ou coletiva, com a 

finalidade de recomendar e adotar medidas de prevenção e controle de doenças ou 

agravos”.  Na VE, estão implícitas a análise e divulgação dos dados bem como a 

avaliação de sua eficácia. Ao adotar a busca ativa como ferramenta para o controle 

e prevenção das IH, o enfermeiro utiliza um instrumento que lhe permite reunir todos 

os elementos necessários para atuação eficiente e eficaz. Inclui-se, aqui, a busca 

pós-alta como uma estratégia importante para detectar as infecções especialmente 

as de sítio cirúrgico.  

A vigilância epidemiológica, por ser baseada na busca ativa de dados é 

capaz de produzir informações e de gerar conhecimentos. É o centro para a 

efetivação das ações de controle de infecção. Essa atividade foi realizada em 100% 

das instituições participantes do estudo. Isso mostrou que os enfermeiros do SCIH, 

do Estado do Paraná, estão atuando de forma eficaz, atendendo às normas que 

regulamentam as ações de controle de infecção vigentes no país.       

Quanto à notificação compulsória de doenças infecto-contagiosas, 57,6% 

dos enfermeiros pesquisados informaram que a atividade estava sob a sua 

responsabilidade. A obrigatoriedade de notificar estende-se a todos os profissionais 
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de saúde no exercício da profissão. Legalmente todas as instituições, sejam públicas 

ou privadas, devem comunicar a ocorrência de doenças infecto-contagiosas ou 

agravo à saúde, à vigilância epidemiológica tão logo haja suspeita e sem a 

necessidade da confirmação do diagnóstico, para fins de adoção de estratégias de 

intervenção adequadas. No entanto, o enfermeiro do SCIH acaba assumindo essa 

responsabilidade, praticamente sozinho. Aguardar que outro profissional realize a 

notificação pode significar perda de oportunidade de intervenção em tempo 

adequado, junto à família e comunidade, para a implementação de medidas de 

prevenção e controle. 

O Ministério da Saúde regulamenta a obrigatoriedade da notificação 

compulsória pela Portaria MS nº. 993/2000 a qual estabelece as doenças de 

notificação em todo o Brasil, respeitando as particularidades de cada região e a 

especificidade de cada doença (BRASIL, 2000a). Guerra e Andrade (2001) 

preconizam que o processo de notificação seja dinâmico, variável em função das 

mudanças no perfil epidemiológico, dos resultados obtidos pelas ações de controle e 

da disponibilidade de novos conhecimentos científicos e tecnológicos. 

Outra estratégia importante de vigilância epidemiológica, utilizada pelos 

enfermeiros, que se destacou neste estudo foi a investigação de surtos. Identificou-

se que essa atividade está atrelada ao enfermeiro do SCIH em 30,7% das 

instituições. Segundo França; Vaz e Oliveira, apud Martins (2001), um surto se 

caracteriza pela elevação da incidência de determinado evento infeccioso acima do 

habitual. A relevância dessa investigação é a possibilidade de intervir tão logo ele 

apareça minimizando, assim, maiores danos principalmente para o paciente. 

Entende-se que, antes de iniciar concretamente a investigação do surto, há 

necessidade de organizar aspectos operacionais que permitam estabelecer critérios 

que de fato possibilitem a coleta dos dados, para determinar corretamente a causa 

do surto, a fonte de infecção e o modo de transmissão. Se a equipe não for 

preparada para a investigação, corre-se o risco de modificações no ambiente e nos 

processos habituais interferindo na investigação de campo.  

As equipes muitas vezes consideram que o objetivo do processo de 

investigação de surtos é identificar culpados. Nesse sentido é relevante a atividade 

do enfermeiro junto aos profissionais envolvidos para definir objetivos e estabelecer 

o que se espera conseguir ao final da investigação, identificar os recursos humanos 

e equipamentos necessários para o trabalho de campo, comunicar o laboratório e 
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verificar se está preparado para a coleta e análise, preparar as equipes das 

unidades envolvidas na investigação, testar um protocolo de surtos, adaptado ao 

tipo de problema investigado e aos recursos disponíveis (FRANÇA; VAZ e 

OLIVEIRA, 2001). Assim, pode se verificar que a condução da investigação 

epidemiológica de um surto exige que sejam implementadas medidas precoces, 

porém apropriadas e incisivas. Portanto, é necessário investir no planejamento das 

ações, mobilizar recursos humanos, financeiros e administrativos. Ao relacionar 

essas informações com os resultados da pesquisa, compreende-se a dificuldade 

para desenvolver a ação.  

Outro item caracterizado dentro dessa categoria foi a busca de infecção 

hospitalar pós-alta, relatada por 15,8% dos enfermeiros.  Um estudo de Oliveira et al 

(2002) comprovou a importância do acompanhamento dos pacientes após a alta 

para identificar os sinais tardios de infecção em sítio cirúrgico, possibilitando 

minimizar as subnotificações advindas da busca realizada no período de internação, 

uma vez que no período de 30 dias a um ano após a realização do procedimento 

cirúrgico é considerada infecção hospitalar. 

O CDC recomenda a monitorização dos pacientes cirúrgicos após 

hospitalização, pois esse é um dos principais componentes da vigilância 

epidemiológica das infecções hospitalares. Constatou-se uma taxa baixa de 

acompanhamento, pós-alta, 15,8%, o que sugere que 84,2% das instituições 

pesquisadas apresentam taxas de infecção hospitalar subnotificadas, ou seja, uma 

incidência menor daquela que realmente acontece, dificultando que medidas de 

prevenção e controle sejam instituídas adequadamente, refletindo na qualidade do 

serviço prestado à comunidade.  

A segunda categoria que emergiu no estudo compreende a esfera da 

educação e foi caracterizada pelas atividades: educação permanente, orientação e 

educação a paciente, orientação a acadêmicos, pesquisa e estudo de grupo.  A 

educação permanente foi a mais citada sob os termos “educação permanente”, 

“educação continuada” e “educação em serviço”. Entende-se que todas essas  

denominações fazem parte de um único universo de conhecimentos pertinente à 

formação do enfermeiro. Desse modo, ensinar e aprender continuamente se 

estabeleceu como “cultura” inata ao seu fazer profissional, o que é corroborado pela 

taxa de enfermeiros que realizam essa atividade: 84,6%.   
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A educação permanente estabelece-se como um modo de implementar 

as ações advindas da Vigilância Epidemiológica, ou seja, um elo intervenção/ação, 

constitui-se na principal ferramenta para o controle e prevenção das infecções 

hospitalares ao permitir uma revisão crítica da cultura institucional, dos modos de 

pensar, perceber e atuar que servem de suporte aos processos de trabalho, de 

interação e comunicação (OPAS, 1994). A importância da Educação Permanente foi 

reconhecida pelo Ministério da Saúde (Brasil, 1998) como um eixo para efetivação 

das ações do controle de infecção hospitalar como está determinado na Portaria MS 

nº 2.616/98. Estabelece que é responsabilidade do hospital a capacitação do quadro 

de funcionários e profissionais da instituição, no que diz respeito à prevenção e 

controle de infecção.  

Certamente os enfermeiros responsáveis pelo controle de infecção 

hospitalar encontram-se numa posição favorável para influenciar positivamente o 

comportamento dos trabalhadores da área da saúde. Entretanto, entre a ação 

educativa e a mudança de comportamento das pessoas existe um longo caminho. 

Percebe-se na prática que apesar de todos os esforços para capacitar esses 

profissionais, os resultados são decepcionantes, ainda assim os enfermeiros, 84,6% 

dos participantes do estudo, acreditam que mesmo com dificuldades, a educação é 

o caminho para promover mudanças comportamentais dentro das equipes de saúde, 

essenciais para o controle da infecção hospitalar.  

Só 11,5% dos participantes preocupam-se em fornecer aos pacientes, 

educação e orientação relacionada à infecção hospitalar. É um dado preocupante 

porque as pessoas são mais propensas ao autocuidado e a mudanças de 

comportamentos quando informadas sobre os procedimentos a que serão 

submetidas e alertadas dos prejuízos advindos das más práticas, como por exemplo, 

se ele entende o que é uma contaminação, logo, se perceber a execução de uma 

prática inadequada, tentará se proteger. Alves e Évora (2002) preconizam a inclusão 

do paciente, família e comunidade nas ações de cuidado que são de 

responsabilidade do enfermeiro, sendo papel desse profissional manter o paciente 

informado. No entanto, nesse cenário muitas vezes há omissão ou distorção das 

informações fornecidas sobre infecção hospitalar, uma doença como as outras, mas 

que os profissionais resistem em reconhecer frente à comunidade e fazê-lo seria 

conferir humanização ao atendimento. O paciente tem o direito de ser comunicado e 
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alertado sobre qualquer tipo de procedimento realizado para sua assistência e de 

ser informado sobre qualquer intercorrências advinda de sua internação. 

Por outro lado, existiu uma preocupação maior em orientar acadêmicos 

que realizam estágios dentro da instituição, quando 26,9% dos enfermeiros 

relataram realizar essa atividade. Nesse sentido, todos os cursos da área de saúde 

e de todos os níveis que utilizam o hospital como campo de prática ou estágio, 

deveriam capacitar seus alunos quanto aos princípios que norteiam o controle e 

prevenção de infecção hospitalar. É freqüente a entrada de alunos despreparados 

sobre esse aspecto e, muitas vezes, sem supervisão direta. Portanto, não investir na 

educação para o controle de infecção hospitalar do acadêmico é um risco tanto para 

o paciente como para o próprio aluno. Cabe ao enfermeiro do SCIH elaborar 

estratégias de capacitação para evitar danos maiores. 

Com relação a investimentos em pesquisa e estudo de grupo, 38,4% dos 

enfermeiros pesquisados informaram realizar essas atividades.  Essa estratégia é a 

forma mais eficiente de adquirir conhecimento. Para Starling (2001) a troca de 

experiências e a motivação proporcionada pelo intercâmbio de idéias são 

extremamente produtivas. No campo do controle de infecção hospitalar os 

enfermeiros estão cada vez mais engajados, buscando contribuições para orientar a 

prática de enfermagem e melhorar a qualidade do atendimento hospitalar. Os dados 

mostram que, mesmo não sendo a maioria dos enfermeiros que se dedicam à 

pesquisa, é um número significante de profissionais que investem na estratégia. 

Espera-se cada vez mais que os enfermeiros optem por ações em controle de 

infecção hospitalar baseadas em dados de pesquisa e que neles fundamentem suas 

decisões, ações e interações  com o paciente e equipe.  

A terceira categoria refere-se a normatizações e técnicas nas quais se 

inclui adequar, implementar e supervisionar normas e rotinas, realizar técnicas 

invasivas específicas (punções, sondagens, cuidado com úlceras de pele, entre 

outros) e técnicas de isolamento.  

Adequar, implementar e supervisionar normas e rotinas foi realizado por 

100% dos enfermeiros participantes do estudo. Ao associar esse dado com o 

investimento dos enfermeiros em educação permanente, pesquisa e estudo de 

grupo, constata-se que a aquisição de conhecimento está mais atrelada à 

normatização dos processos de cuidado que à educação do paciente.   
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Rotina é a descrição do conjunto de eventos em seqüência que 

constituem a realização de um procedimento. Determina a responsabilidade de cada 

um dos profissionais envolvidos na sua realização, estabelece os materiais que 

devem ser utilizados para a ação. São instrumentos para avaliação da qualidade das 

ações de cuidado, constituem-se em ferramenta para auditoria em serviço de saúde, 

atuam como agentes facilitadores do controle de infecção hospitalar e da 

capacitação em serviço (BERTOLINO; RIVALDO e LIMA, 1999). É preciso valorizar 

a contribuição do enfermeiro nesse processo para estabelecer parâmetros de 

assistência e atendimento, pois sem esses é impossível detectar falhas e corrigi-las. 

O enfermeiro do SCIH é o elemento chave para construção das rotinas que 

contribuem com a padronização de condutas voltadas à efetivação do controle das 

infecções hospitalares. 

O maior desafio para esse enfermeiro, no entanto, é a aplicabilidade de 

tais rotinas. Isso exige liderança, a arte de conseguir que as pessoas façam o que 

está estabelecido, sentindo-se também responsáveis, cumprindo o que deve ser 

feito como uma missão e não como uma obrigação. Liderança é o processo de 

encorajar os outros a trabalharem com dedicação em direção dos objetivos 

propostos na instituição, nesse caso as rotinas estabelecidas pelo controle de 

infecção hospitalar (POTTER, 2004). 

Sem liderança, uma equipe de trabalho seria apenas um grupo de 

pessoas incapaz de identificar para onde está indo. A liderança constitui um aspecto 

muito importante para o enfermeiro, mas não é tudo. Como controlador de infecção 

hospitalar é exigida capacidade de planejamento e organização, mas o papel 

principal como líder é influenciar os outros, para buscarem de maneira 

comprometida os objetivos definidos (DAVIS; NEWSTROM, 1998). Isso significa que 

o enfermeiro do SCIH pode ser um controlador de infecção relativamente eficaz, à 

medida que conseguir planejar e supervisionar com habilidade.  

Observa-se que essa atividade se relaciona diretamente com os 

conhecimentos de assepsia, anti-sepsia, desinfecção e esterilização, bem como 

habilidade prática para poder avaliar a sua aplicação.  Para tanto, precisa ter clareza 

desses conceitos e a sua aplicabilidade na prática, caracterizando um dos pontos 

altos das ações envolvidas na prevenção das infecções e um dos principais 

aspectos da vigilância epidemiológica e sanitária da instituição.  
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É importante destacar que essa atividade é integrante do fazer 

profissional de todo enfermeiro e não somente daquele designado para a função de 

controlador de infecção.  Assim, se todos se imbuírem nessa função 

comprometidamente, torna-se mais harmônica a missão de controlar infecção.  

Referente às técnicas de isolamento, no estudo foi relatado que 26,9% 

dos enfermeiros a realizam.  Leva-se em consideração que as medidas de 

precaução visam à segregação de pessoas infectadas durante o período de 

transmissibilidade da doença a fim de evitar a transmissão direta ou indireta do 

agente infeccioso aos indivíduos suscetíveis e que as evidências científicas mostram 

sua efetividade. Considera-se preocupante o baixo índice de enfermeiros 

comprometidos com essa atividade. 

Matos e Martins (2001) apontam que a maior aderência às precauções 

evita preconceitos quanto ao risco de transmissão e diminui os custos de internação. 

Assim, as informações referentes ao paciente sob precauções, devem ser 

divulgadas à equipe que realiza o cuidado, ao acompanhante e ao visitante.  Ao 

confrontar esse dado com os resultados obtidos, percebe-se que há necessidade de 

investimentos em capacitação dos enfermeiros do SCIH. Isso para que utilizem 

racionalmente as medidas de precaução, contribuindo assim com a qualidade do 

cuidado e a diminuição dos custos hospitalares.   

Implementar as medidas de precaução não é simplesmente afixar um 

cartaz informativo no leito do paciente, é necessário conferir a adequação da 

unidade onde o paciente está internado, normatizar a indicação e a duração da 

precaução, fazer a vigilância microbiológica, manter o banco de dados do paciente 

atualizado e acompanhar diariamente esse paciente. Os dados revelam a pouca 

participação dos enfermeiros do SCIH na realização dessas atividades (26,9%). 

Questão que leva a pensar que essa responsabilidade é assumida pela 

coordenação de enfermagem das unidades assistenciais.  

Relacionado à execução de técnicas invasivas de maior complexidades 

foram relatadas, que somente 38,4% dos enfermeiros do SCIH assumem essa 

responsabilidade. Ao considerar que a realização de técnicas invasivas complexas é 

competência exclusiva do enfermeiro e não pode ser delegada para auxiliares de 

enfermagem, por determinação do Conselho Federal de Enfermagem, conclui-se 

que essa atividade também é assumida pela coordenação da enfermagem das 

unidades assistenciais.  
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A execução de técnicas invasivas deveria estar incorporada no fazer do 

enfermeiro do SCIH.  Sabe-se que é sua responsabilidade normatizar todos os 

procedimentos que dizem respeito ao controle de infecção hospitalar, executar no 

dia-a-dia os procedimentos por ele normatizados e isso acrescentaria credibilidade à 

sua contribuição teórica. No entanto, o grande envolvimento em atividades 

burocráticas limita essa atuação.  

Pela determinação do Conselho Regional de Enfermagem - COREN 

(1986), os procedimentos invasivos de maior complexidade são privativos do 

enfermeiro. A área de controle de infecção hospitalar não foge à regra, no entanto 

considera-se a impossibilidade do enfermeiro do SCIH, geralmente um para cada 

200 leitos, no período de 6 horas.  Torna-se inviável a sua participação na realização 

de todos os procedimentos. Desse modo utiliza-se como critério sua atuação nos 

pacientes mais graves, com diagnóstico de infecção hospitalar. Enquadra-se aí, 

principalmente, o tratamento de feridas.  

As pesquisas vêm esclarecendo cada dia mais a fisiologia da cicatrização 

e ressaltam as condições que aceleram o processo e minimizam o risco de infecção. 

A indústria farmacêutica e de equipamentos médico-hospitalares, atentas às novas 

descobertas, rapidamente, lança no mercado uma infinidade de produtos para 

tratamento de feridas (FERNANDES, 2000; OLIVEIRA; MARTINHO e NUNES, 2001; 

LACERDA 2003; COUTO, 1999, COUTO, 2003; OLIVEIRA, 2005). Esses avanços 

tecnológicos, associados ao marketing agressivo das empresas, exigem do 

enfermeiro do serviço de controle de infecção hospitalar conhecimento suficiente e 

senso crítico, para discernir sobre quais produtos utilizar.   Para tomar essa decisão 

deverá considerar as características de cada ferida, avaliar a condição clínica do 

paciente e os fatores locais e sistêmicos que possam interferir no processo de 

cicatrização. Essa abordagem implica uma nova concepção no tratamento e cuidado 

de feridas: não existe uma rotina padrão para fazer um curativo, e sim o que tem que 

ser padronizado são os critérios de avaliação do paciente portador de ferida.  

Percebe-se a importância do envolvimento direto do enfermeiro do SCIH nessa 

atividade e preocupa o fato de que somente 38,4% desses profissionais a realizem.  

A quarta categoria, Integração com a Microbiologia e Farmácia 

compreende as seguintes atividades: classificação de bactérias quanto ao grau de 

resistência para o isolamento; controle de antimicrobianos; controle bacteriológico da 
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água e ar condicionado e parecer técnico quanto à aquisição de materiais e 

equipamentos.  

Dentre as atividades relacionadas na variável, sobressaiu a participação 

do enfermeiro na seleção e padronização de materiais médico-hospitalares. Nesse 

tópico, 73,0% dos profissionais participantes do estudo fornecem parecer técnico 

quanto à aquisição de materiais e equipamentos médico-hospitalares. Essa 

contribuição é importante para definir critérios de seleção e utilização de materiais 

dentro da instituição e exige que o enfermeiro tome algumas providências: certificar-

se que os fabricantes cumprem com as boas práticas de fabricação, de 

armazenamento e de transporte conforme estabelecido pela ANVISA e, 

previamente, a aquisição. Deve avaliar a qualidade dos produtos mediante amostra, 

considerando a adequação da embalagem, segurança para manuseio sem 

contaminar. Ver as características do produto e as propriedades do material utilizado 

na fabricação, entre outras. 

Ao considerar o contexto da saúde no Brasil, os baixos investimentos 

governamentais na área e o sucateamento a que as instituições hospitalares estão 

submetidas, a importância da participação do enfermeiro na seleção e padronização 

de materiais médico-hospitalares é reforçada, pois ao estabelecer critérios para a 

sua seleção, favorece o paciente e contribui com a melhor distribuição dos escassos 

recursos. Cabe ao enfermeiro cotidianamente avaliar o material utilizado na sua 

prática de cuidar. Isso auxilia no desenvolvimento de conhecimentos, tornando-o 

hábil em reconhecer e distinguir o melhor produto, avaliando qualidade x custos, ou 

seja, é o profissional mais qualificado para dar parecer técnico tanto de produtos 

como de serviços. 

O controle dos antimicrobianos é uma das ações regulamentadas na 

Portaria MS nº 2.616/1998, e 42,3% dos enfermeiros do estudo desenvolvem tal 

atividade. A participação do enfermeiro se faz mediante a integração na comissão de 

padronização de antimicrobianos, acompanhamento e avaliação de compatibilidade 

do uso da antibioticoterapia com o resultado das culturas e evolução do quadro 

clínico do paciente. Afinal, é ele que permanece por maior tempo junto ao paciente, 

por isso tem condições de acompanhar a resposta terapêutica a antibioticoterapia 

estabelecida pelo médico.  

A participação do enfermeiro do SCH nessa atividade foi relevante e 

certamente contribui para o uso racional do medicamento certo, na hora certa, 
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administrado pela via certa, na dose certa e para o paciente certo. Essa utilização 

correta implica redução de custos e melhora da qualidade de atendimento. A 

literatura aponta que a integração entre o farmacêutico, o bioquímico, o médico e o 

enfermeiro do SCIH é importante para estabelecer o âmbito de emprego de produtos 

com a finalidade antimicrobiana e na padronização dos antibióticos que serão 

utilizados na terapêutica médica. É evidente, que para a definição dos antibióticos, é 

necessário fundamentação em critérios científicos como também considerar as reais 

necessidades da instituição (LIMA; SOUZA, 2001). 

A importância do envolvimento com a classificação de bactéria quanto ao 

grau de resistência foi percebida por 23,0% dos enfermeiros que fizeram parte deste 

estudo. Segundo Azevedo e Paiva (2001), o êxito no isolamento e na classificação 

de bactérias depende, em grande parte, da coleta e transporte adequado da amostra 

biológica. Para que esse procedimento seja realizado corretamente, a contribuição 

do enfermeiro do SCIH é necessária, determinando recomendações que devem ser 

respeitadas ao realizar a coleta da amostra.  Isso não é suficiente, também deve 

acompanhar a coleta de amostras e avaliar se as recomendações estão sendo 

aplicadas.  Posteriormente, deve avaliar o resultado dessas culturas. Trata-se de um 

trabalho complexo que auxilia no conhecimento da microbiota da instituição e que 

exige canais de comunicação que facilitem a integração entre laboratório, CCIH e 

profissionais de saúde do hospital a fim de minimizar erro de interpretação e auxiliar 

nas tomadas de decisão terapêuticas. 

Um aspecto importante enquadrado nessa categoria foi o controle da 

qualidade da água e do ar condicionado, na qual 15,8% dos enfermeiros 

participantes do estudo se envolvem. Há necessidade de levar em conta que os 

programas de controle de água devem garantir um padrão ideal de qualidade e que 

vão além da análise química e bacteriológica. Abrangem métodos de enriquecimento 

da água, avaliação de fontes de contaminação, avaliação dos reservatórios de 

distribuição de água, critérios para a cloração da água, purificação da água utilizada 

em unidades críticas, limpeza e desinfecção das caixas de água e reservatórios 

integrantes dos sistemas de abastecimento de água. Constata-se que o enfermeiro 

não está capacitado para realizar essa função, que deveria ser competência da 

divisão de engenharia hospitalar. 

Quanto ao controle do ar condicionado, a literatura indica a necessidade 

do planejamento adequado da renovação de ar, existindo uma infinidade de 
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microorganismos que têm como reservatório os aparelhos de ar condicionado, 

destacando-se entre eles o aspergillus (CARVALHO; COSTA, 2003). No entanto, o 

ar condicionado é um equipamento específico e o seu cuidado e manutenção devem 

ser realizados por profissional capacitado. Cabe ao enfermeiro do SCIH a correta 

orientação das pessoas que vão desenvolver essa atividade a fim de evitar a 

disseminação no ambiente. 

A quinta categoria foi definida como Consultorias/comunicação e 

compreende as seguintes atividades: Coordenação da Comissão de 

Reprocessamento de Materiais e divulgação de relatórios periodicamente.  

Constatou-se que 11,5% dos enfermeiros do SCIH participantes da 

pesquisa respondem pela coordenação da comissão de reprocessamento de 

materiais. Reprocessar é o processo a que são submetidos os artigos médico-

hospitalares a fim de serem reutilizados com segurança, e abrange limpeza, 

desinfecção, esterilização, preparo, embalagem, rotulagem e controle de qualidade. 

O reprocessamento constitui ponto crítico dentro das instituições, pois o foco é 

oferecer ao paciente materiais e equipamentos seguros, efetivos e íntegros, de 

modo que não representem riscos de infecção ou danos em razão do mau 

funcionamento. Os avanços tecnológicos nessa área se refletem em materiais cada 

vez mais sofisticados, que contribuem com intervenções diagnósticas e terapêuticos 

avançadas. Por outro lado, essa realidade impõe dificuldades constantes para o 

enfermeiro responsável pela comissão de reprocessamento de materiais porque 

geralmente são caros e descartáveis. Reprocessá-los exige elaboração de 

protocolos adequados de limpeza e esterilização, conforme estabelecida pela 

ANVISA, testes validados de funcionalidade, integridade e vigilância epidemiológica 

de efeitos adversos nos pacientes que utilizam tais materiais. 

Considera-se que ela seja uma das contribuições mais complexas e 

sérias delegadas ao enfermeiro do SCIH, pois ele precisa lidar com a pressão da 

instituição para reprocessar produtos descartáveis, objetivando a redução de custos 

e ao mesmo tempo dizer “não” respaldado em protocolos, resultados de testes e 

dados da vigilância epidemiológica de efeitos adversos. Essa atividade é desafiante 

e é um campo de atuação conquistado pela enfermagem, considera-se um dos 

pilares na prevenção das infecções hospitalares, relacionada à reutilização de 

materiais. No estudo, constatou-se baixo índice dessa atividade entre os enfermeiros 
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do SCIH, o que leva a pensar que esta seja realizada pelo enfermeiro responsável 

pela Central de Materiais e Esterilização, ou do Centro Cirúrgico. 

A vigilância epidemiológica e/ou a sanitária efetiva-se mediante o registro 

minucioso dos fatos, no entanto somente 7,6% dos enfermeiros participantes da 

pesquisa divulgam relatórios periodicamente. Ao cruzar esse dado com a informação 

de que 100% dos enfermeiros foram responsáveis por implantar sistema de 

vigilância epidemiológica na instituição, percebe-se uma lacuna, pois comunicar 

periodicamente os dados coletados possibilita a análise dos eventos identificados, o 

que é importante para nortear as tomadas de decisões.  

Para Oliveira (2005), divulgar as informações é a melhor forma de 

socializar os conhecimentos, aumentando o leque na responsabilidade da adoção de 

medidas de controle de infecção pelos profissionais que realizam atividades 

assistenciais. Mostrar os resultados das buscas deve ser uma rotina para todos os 

profissionais envolvidos na assistência, bem como para a administração da 

instituição. Os profissionais da equipe multidisciplinar, ao conhecer as taxas de 

infecção da sua área de atuação, passam a repensar sua prática e se envolvem 

mais com as medidas de prevenção e controle e com a vigilância propriamente dita, 

ou seja, o retorno das informações pode ter impacto relevante sobre as taxas de 

infecção.  

A sexta categoria identificada foi à vigilância sanitária e as atividades que 

a caracterizaram foram: intensificação de vacina ao staff profissional; controle de 

vetores no hospital; fornecimento de subsídios técnicos para o setor de arquitetura; 

envolvimento com as medidas de segurança no âmbito hospitalar (acidente com 

material biológico) e cuidado com os resíduos hospitalares. 

Os acidentes com materiais biológicos constituíram uma preocupação 

para 26,9% dos enfermeiros do SCIH. A saúde ocupacional foi integrada ao controle 

de infecção com o objetivo de identificar os fatores e procedimentos de risco 

biológico para os profissionais e como uma estratégia que visa à vigilância e 

observação da equipe de saúde, como também a adoção de medidas adequadas de 

controle. Utiliza-se, como principal estratégia para a prevenção de acidentes com 

risco biológico, a educação permanente. Porém um estudo desenvolvido por 

Barbosa, Vieira e Abbot (2006) constatou que fornecer informações não é suficiente 

para mudar padrões comportamentais de risco. É importante estimular o profissional 

de saúde a refletir sobre as próprias práticas e construir os protocolos operacionais, 
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visando à correta aplicação das precauções, com a participação de todos os 

membros da equipe. 

Sarquis (2005), cometa que o Ministério da Saúde recomenda que todos 

os profissionais de saúde tenham seu esquema vacinal em dia e normatiza as 

condutas a serem seguidas em caso de acidentes com material biológico, sendo 

elas: tratamento da lesão, preenchimento de ficha de notificação de acidente de 

trabalho, investigação do paciente fonte, implementação de quimioprofilaxia se 

necessário, encaminhamento do profissional acidentado para realizar os mesmos 

exames laboratoriais feitos no paciente fonte, verificação do estado vacinal e 

aplicação de vacinas se necessário. No entanto, somente 3,8% dos enfermeiros 

participantes do estudo informaram estar envolvidos com a intensificação de vacina 

ao staff profissional, e esse dado pode estar relacionado a falhas na 

operacionalização das estratégias de biossegurança recomendadas pelo Ministério 

da Saúde ou a falta de estrutura para vacinação no hospital. No Paraná, estudo 

desenvolvido por Sarquis (2005) demonstrou que o grupo com maior percentual de 

acidentes de trabalho com material biológico foi o dos profissionais de enfermagem, 

daí surge a preocupação com a gravidade desse problema, pois isso revela um 

ponto de fragilidade nos programas de controle de infecção hospitalar.  

O estudo mostrou que 23,0% dos enfermeiros do SCIH estão envolvidos 

no cuidado dos resíduos hospitalares. Esse é um tema amplamente discutido em 

âmbito nacional, devido às implicações para a saúde humana e a preservação do 

meio ambiente. Em nível governamental, diversas resoluções têm sido elaboradas 

sobre o tema, destacando-se a publicação da RDC nº 33/2003, a qual estabelece 

critérios para segregação, armazenamento, transporte e destino final dos resíduos.  

As instituições de saúde têm sido desafiadas a elaborarem o seu Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, que tem como principal 

finalidade à segregação adequada e destino final dos resíduos com menor risco para 

os pacientes, profissionais e proteção ao meio ambiente.  

Desde a publicação da resolução nº RDC 33/2003, todos os profissionais 

atuantes no controle de infecção hospitalar foram inseridos no desafio de reduzir a 

produção dos resíduos sólidos de saúde como medida de proteção do paciente, da 

equipe e do meio ambiente. Tarefa de considerável dificuldade por se tratar de uma 

atividade que envolve outros órgãos, governamentais e privados, além da própria 

instituição. Um plano de gerenciamento efetiva-se à medida que é avaliado 
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adequadamente, o que permite reformulações e adaptações para responder aos 

problemas específicos da instituição. Todos os profissionais da instituição são 

capacitados para a sua implementação. O envolvimento do enfermeiro do SCIH é 

relevante na elaboração do programa de gerenciamento de resíduos e na 

capacitação do staff profissional.  

A pesquisa revelou que outro espaço de atuação do enfermeiro do SCIH 

é o campo de arquitetura hospitalar. Apenas 3,8% dos pesquisados realizam essa 

atividade. Tradicionalmente são identificadas três categorias de causas associadas a 

infecções hospitalares: relacionadas ao próprio paciente, à agressão diagnóstica e 

terapêutica e ao ambiente hospitalar (FIGUEIREDO, 2003). A arquitetura insere-se 

nessa última categoria e pode auxiliar na prevenção de infecção hospitalar por meio 

da correta disposição e utilização de recursos físicos, funcionais e operacionais. Isso 

requer ações variadas multidisciplinares e integradas (atentar para barreiras de 

proteção, recursos físicos, funcionais e operacionais relacionados ao ambiente, 

pessoas, circulação, práticas, equipamentos, entre outros), o que justifica o 

envolvimento do enfermeiro com esta atividade.  

Verifica-se na prática que o hospital apesar de todas as crises que 

enfrenta, está sempre crescendo, efetuando freqüentes reformas. É pertinente a 

participação da CCIH no planejamento, uma vez que o enfermeiro do SCIH, ao 

exercer sua função fiscalizadora, conhece todos os setores do hospital. Certamente 

está atento aos riscos advindos de uma construção e assim é importante a sua 

participação no planejamento de qualquer construção ou reforma, orientando para 

que haja menor risco para o paciente e  menor perda para a instituição.  

O estudo mostrou que os enfermeiros do SCIH do Paraná incluem-se nas 

decisões relacionadas à construção, ao relatarem como uma de suas funções, 

fornecer subsídios técnicos para o setor de arquitetura, o que mostrou o seu 

envolvimento na equipe multiprofissional e reconhecimento do seu papel na 

instituição.  

Também foi identificado como atividade do enfermeiro do SCIH, o 

controle de vetores. Observou-se no estudo que 7,6% deles realizam essa atividade. 

A importância do controle de animais sinantrópicos está relacionado a suas 

características: elevada capacidade de adaptação, sobrevivência e proliferação no 

ambiente hospitalar e por seus hábitos de alimentação ou trânsito, os quais 

ameaçam a saúde humana. Portanto, além dos aspectos de limpeza habituais, 
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precisam ser preconizados meios para controle, como a manutenção preventiva de 

equipamentos, onde podem albergar-se esses vetores. É importante instalação de 

armadilhas apropriadas e dedetização quando necessário (FERNANDES, 2000).  

Por último, acredita-se que as práticas desenvolvidas na rotina do 

enfermeiro do SCIH não foram suficientes para tornar efetivos os programas de 

infecção hospitalar, pois a sua operacionalização requer intervenções 

multissetoriais, multiprofissional e transdisciplinares. Essas, de forma coletiva e 

institucionalizada, determinam as ações de vigilância, de controle, de 

encaminhamento e de treinamento de todos aqueles que fazem assistência 

hospitalar.  

Lacerda e Egry (1997) informaram que, em 1976, após a definição da IH 

como um problema de saúde pública, organismos internacionais reuniram-se em 

Bucareste, para explicar os problemas e os tipos de investigação conduzida para 

resolver os problemas nessa área. Esse grupo definiu que os trabalhos de 

investigação de IH, envolvem quatro temas: o paciente, o microorganismo, o meio 

ambiente e a administração. O grupo estimou também que o controle de infecção 

hospitalar envolve a intervenção de um grande número de especialistas, além dos 

profissionais envolvidos diretamente na assistência.   

Assim sendo, procurou-se identificar os fatores que dificultam a atuação 

do enfermeiro no SCIH. 

A tabela abaixo apresenta algumas dificuldades enfrentadas pelos 

enfermeiros no desempenho de suas funções. Para facilitar a compreensão, elas 

foram organizadas em categorias: dificuldades relacionadas à estrutura institucional, 

estrutural e organizacional.  
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Tabela 12 - Fatores que dificultam a atuação do enfermeiro no SCIH 

CATEGORIA DIFICULDADES Nº % 

Estrutura institucional  - sobrecarga de trabalho 15 51,7 

 - rotatividade de funcionários e médicos  06 20,7 

 - falta de recursos humanos 05 17,3 

 - falta de postura dos diretores 04 13,8 

 - financeira 03 10,3 

    

Operacional  - profissionais descomprometidos e despreparados 17 58,6 

 - inexperiência em CCIH/SCIH 06 20,7 

 - visão errônea do papel do enfermeiro do SCIH 05 17,3 

    

Organizacional - desvalorização do serviço pelos enfermeiros 03 10,3 

 - burocracia do serviço público 01 3,4 

 - grande número de discentes despreparados 01 3,4 

 

 

A categoria estrutura institucional compreende as seguintes dificuldades 

como financeira, rotatividade de funcionários e sobrecarga de trabalho. Esses 

aspectos são relativos à administração, pois envolvem gerenciamento de recursos 

humanos e financeiros cabendo ao enfermeiro reivindicar melhores condições de 

trabalho e alertar sobre os riscos advindos da falta de recursos para melhor 

operacionalizar o serviço.  

A sobrecarga de trabalho foi citada por 51,7% dos enfermeiros 

participantes do estudo como fator que dificulta a atuação do enfermeiro no SCIH. 

Um estudo desenvolvido por Pitta (2003) em hospitais públicos de São Paulo, com o 

objetivo de descrever as características do trabalho da enfermagem, detectou que o 

cotidiano do profissional de enfermagem se caracteriza por jornadas exaustivas, 

sobrecarga de tarefas e condições precárias, seja de recursos humanos seja de 

materiais, além de convivência ininterrupta com a dor e o sofrimento alheio. Outro 

estudo que corrobora a constatação da sobrecarga de trabalho do profissional de 

enfermagem foi desenvolvido por Medeiros et al. (2006): ela verificou que essa 

categoria de trabalhadores caracteriza-se por ser prestadora de assistência 

ininterrupta, 24 horas por dia; executor de cerca de 60% das ações de saúde; a que 

mais entra em contato físico com os doentes e, por excelência, uma profissão 

feminina.  
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As condições de trabalho relatadas pelas pesquisas caracterizam o 

cenário onde atua o enfermeiro do SCIH e refletem diretamente na qualidade das 

ações do controle de IH, uma vez que múltiplas ações são delegadas a uma única 

pessoa que permanece 6 horas por dia na instituição, sem contar com uma equipe 

que dê continuidade a suas ações.  

A rotatividade de funcionários e médicos foi relatada como fator 

dificultador para o SCIH por 20,7% dos enfermeiros participantes da pesquisa. 

Acredita-se que esse aspecto está relacionado à impossibilidade de desenvolver 

programas de controle de infecção de forma efetiva, pois a rotatividade impede 

avanços nos processos que estão sendo implantados com a finalidade de promover 

o controle de IH e aumenta o tempo dedicado à capacitação, pois constantemente 

há necessidade de preparar e integrar novas pessoas no serviço. 

Falta de recursos humanos foi relacionada a dificuldades para atuação no 

SCIH por 17,3% dos enfermeiros participantes do estudo. O adequado número de 

profissionais é condição para a eficácia das ações de prevenção e controle das 

infecções hospitalares. Assim, o maior desafio dos enfermeiros é responder às 

exigências legais de CIH nas condições adversas que emergem da estrutura 

institucional precária. A falta de recursos humanos gera sobrecarga de trabalho 

podendo levar “déficit” de atenção e de tempo hábil para atender às necessidades 

do serviço, resultando em perda da qualidade na assistência. 

A literatura assinala que a distribuição adequada de recursos humanos 

contribuirá para a eficiência dos serviços prestados pela instituição hospitalar. 

A falta de postura dos diretores foi relacionada às dificuldades de atuação 

no SCIH por 13,8% dos participantes do estudo. Alves e Évora (2002) já tinham 

identificado essa dificuldade, em estudo desenvolvido em torno das questões éticas 

envolvidas na prática profissional de enfermeiros da CCIH. Constataram que 

diretores e administradores constituem formalmente as comissões, porém não 

investem em infra-estrutura que permita a operacionalização do serviço. Assim 

sendo, considera-se que a motivação para implantar a CCIH não é a preocupação 

com a qualidade da assistência e sim a necessidade de responder a uma exigência 

legal. Esse dado evidencia um distanciamento da direção ou da administração do 

hospital com a causa “controle de infecção hospitalar”.  

A dificuldade financeira interfere na atuação do enfermeiro do SCIH na 

visão de 10,3% dos participantes deste estudo. O escasso interesse da 
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administração por controle de infecção hospitalar explica os baixos investimentos na 

área. Mesmo na eminência de o controle de infecção ser um indicador de qualidade, 

é sempre subestimado administrativamente, opta-se por investimentos tecnológicos 

que representem avanços em diagnóstico e tratamento que impactam a sociedade e 

atraem a atenção da mídia.  

No âmbito operacional, surgiram como fatores que dificultam a atuação do 

enfermeiro no SCIH, a inexperiência em CCIH/SCIH, visão errônea do papel do 

enfermeiro e a falta de comprometimento e atualização dos enfermeiros 

assistenciais e médicos. Essa última dificuldade foi reconhecida por 58,6% dos 

enfermeiros do SCIH que participaram do estudo.  

O maior desafio em termos de educação e capacitação é incorporar 

informação cientificamente comprovada à pratica diária dos profissionais de saúde. 

Manter-se atualizado é uma necessidade para poder adequar-se às exigências das 

transformações no campo da saúde e especificamente do CIH (APECIH, 1999).  

Observa-se que a prática do profissional está dissociada dos conhecimentos 

adquiridos, bastam constatar que é de conhecimento geral que o Ministério da 

Saúde preconiza que o CIH é responsabilidade de todos. Há a omissão dos 

profissionais que não estão diretamente envolvidos com o SCIH. Nesse sentido, 

Pereira et al. (2005) apontam que a responsabilidade em controlar a infecção é 

papel inerente a todo profissional da equipe de saúde como condição necessária 

para o desenvolvimento de uma cultura de prevenção para concretizar um programa 

de CIH. 

A inexperiência em CCIH/SCIH foi identificada como dificuldade por 

20,7% dos enfermeiros que participaram do estudo. A preocupação com a 

inexperiência na área de controle de infecção hospitalar é de alta pertinência, uma 

vez que ela pode gerar imperícia e, do ponto de vista ético e jurídico, apresenta 

diversas implicações. Trata-se de uma atividade voltada à prevenção de riscos, e 

envolve várias categorias profissionais (FERNANDES, 2000).  Assim, é importante o 

enfermeiro do SCIH, no exercício de sua função, ter domínio dos conceitos de 

negligência (falta de atenção ou cuidado); de imprudência (o que poderia ser evitado 

se fosse previsto); de imperícia (falta de conhecimentos técnicos de nível teórico e 

prático). 

Do ponto de vista legal, a questão controle de infecção pode ser 

enquadrada no artigo 156 do Código Civil: aquele que, por omissão voluntária, 
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negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado 

a repor o dano e considerando que o paciente é um consumidor de serviços, os 

danos que possam surgir advindos da assistência estão previstos no código de 

defesa ao consumidor na Lei nº 8.078 de 1990 art. 6º - são direitos básicos do 

consumidor a proteção da vida, saúde e segurança contra riscos provocados por 

práticas no fornecimento de produtos ou serviços considerados perigosos ou 

nocivos, ou o Art. 14 – O fornecedor de serviços responde independentemente da 

existência de culpa, pela reposição dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes 

ou inadequadas sobre sua fruição de riscos (BRASIL, 1990b).  Assim, ao demonstrar 

a preocupação com a falta de experiência dos profissionais, comprovou um 

interesse maior pela prevenção, inclusive dos danos advindos do despreparo 

profissional. 

A experiência gera a perícia e quanto maior ela for, mais seguro fica o 

profissional em desenvolver sua função aumentando o limiar de confiança dos 

consumidores do serviço. À medida que aumenta a habilidade e conhecimento, 

aumenta também o senso crítico do enfermeiro, que passa a exigir mais, tornando-

se um “nó” crítico para aquele administrador com pouca visão dos benefícios do 

eficiente controle de infecção hospitalar. Um profissional bem preparado torna-se 

mais caro, justificando aí a preferência pelo inexperiente. 

Os enfermeiros participantes da pesquisa consideraram também como 

uma dificuldade operacional à visão errônea do papel do enfermeiro do SCIH, 

avaliada por 17,3% dos enfermeiros. Esse aspecto relaciona-se com o trabalho em 

equipe e a falta da cultura de prevenção na instituição. A vigilância constante 

realizada pelo enfermeiro do SCIH não deve ser vista como uma ameaça e sim 

como um fator protetor, uma vez que o propósito do controlador de infecção é atacar 

o problema e não as pessoas. O controle de infecção deve ser meta de todos e não 

de alguns (FERNANDES, 2000).  

Alves e Évora (2002), no seu estudo sobre questões éticas na prática 

profissional de enfermeiros da comissão de controle de infecção hospitalar, também 

identificaram a questão da percepção diferenciada dos enfermeiros assistenciais, em 

relação ao da CCIH. Informam que as atividades do enfermeiro da CCIH envolvem 

muitas ações burocráticas, distanciando-os da assistência e ainda consideraram que 

esse enfermeiro não trabalha em equipe. As autoras justificam esse comportamento 
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na fragmentação da assistência, ou seja, apesar de convencidos de que o trabalho 

deva ser realizado em equipe, ele acontece de forma individualizada e desconectada 

da realidade.  

O trabalho do enfermeiro do SCIH caracteriza-se pela necessidade de 

ações integradas em um grupo multiprofissional, e isso é bem evidente nos relatos 

dos enfermeiros. No que diz respeito ao trabalho dentro da equipe de enfermeiros 

assistenciais, ele acaba por se distanciar e, como agravante nesse aspecto, por 

força da função, o enfermeiro do SCIH precisa fiscalizar todas as áreas assistenciais 

na busca da prevenção da infecção. Isso pode provocar o “desconforto” evidenciado 

na pesquisa. Acredita-se que a maneira de minimizar isso está na comunicação e na 

autonomia não só do enfermeiro do SCIH, como entre as demais. 

Ainda, referente às dificuldades, surgiu a variável organizacional 

caracterizada pelos seguintes relatos: desvalorização do serviço pelos enfermeiros, 

burocracia do serviço público e grande número de discentes despreparados.  

A desvalorização do seu trabalho pelos enfermeiros assistenciais foi 

relatada por 13,3% dos participantes do estudo. Observa-se que ao mesmo tempo 

em que os enfermeiros do SCIH relatam o sentimento de serem incompreendidos 

pelos assistenciais, verificado quando citam a questão da visão errônea do seu 

papel, comentam que o seu trabalho é desvalorizado pelos enfermeiros. Esse dado 

corrobora a questão da dificuldade do entendimento do trabalho em equipe, já 

discutido, e a falta de coesão e consciência de que infecção hospitalar não se faz 

isoladamente e sim partindo de um compromisso de todos. Um fato que contribui 

para esses tipos de comportamento dentro de uma equipe num contexto macro é o 

desconhecimento das normas legais que regem as ações do controle de infecção 

por parte de alguns. A ignorância estimula a desconfiança podendo ser isso o 

entrave no relacionamento das equipes. Nesse aspecto é importante o papel da 

gerência da enfermagem para fazer essa ponte entre as equipes.  

A burocracia do serviço público foi citada como um problema no 

desenvolvimento das ações do SCIH para 3,4% dos participantes do estudo. Para 

Alves e Évora (2002), o trabalho do enfermeiro do SCIH, dentro da estrutura 

hospitalar em função da Portaria, se caracteriza por atividades de cunho burocrático, 

ou seja, é condição obrigatória para o bom desempenho das atividades do controle 

de infecção. Isso é entendido pela grande maioria dos enfermeiros participantes do 

estudo, pois do seu universo apenas um relacionou como um problema. Já quando 
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relacionado a serviço público, está se referindo ao atendimento em estância extra - 

hospitalar e nesse caso específico de cada lugar. 

Finalmente, na categoria organizacional, 3,4% relacionaram como 

problema o grande número de discentes despreparados. Com o crescimento do 

número de cursos de diversos níveis na área de saúde em todo o Estado, a grande 

maioria dos hospitais serve como campo de estágio de modo que o hospital sofre 

uma “invasão” de alunos das diversas fases de desenvolvimento dos cursos. Esses 

alunos nem sempre vem acompanhados por supervisores, acarretando aumento da 

responsabilidade do enfermeiro do SCIH, missão de prevenir riscos, ou seja, alunos 

despreparados representam ameaça ao controle de infecção. Pereira, Moirya e Gir 

(1996) também mencionaram como dificuldade para cumprir medidas de isolamento 

e precauções a alta rotatividade de estudantes. Assim, cabe ao enfermeiro do SCIH 

controlar o trânsito de acadêmicos dentro da instituição a fim de prevenir os riscos 

de IH, vindos dessa imprudência.  

Por outro lado, verificaram-se facilidades as quais também foram 

categorizadas em variáveis de estrutura institucional, operacional e organizacional.  

 

 

Tabela 13 - Fatores que facilitam a atuação do enfermeiro no SCIH 

CATEGORIA FACILIDADES No. % 

Estrutura institucional - apoio da administração nas decisões tomadas 08 27,58 

 - entrosamento entre a equipe multiprofissional 

que compõe o SCIH 

07 24,13 

 - disponibilidade de bibliografia e acesso à 

Internet 

04 13,79 

 - trabalhar com infectologista 01 6,89 

    

Operacional - adesão da equipe de enfermagem às 

orientações 

06 20,68 

CATEGORIA FACILIDADES No. % 

 - experiência e conhecimento técnico 06 20,68 

 - autonomia 04 13,79 

    

Organizacional - aceitação e respeito do corpo clínico e confiança 

no trabalho pelos colaboradores 

06 20,68 

 - tempo adequado para executar os trabalhos e 

organização do serviço 

06 20,68 
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No âmbito das facilidades, na categoria estrutura institucional, foram 

consideradas as seguintes questões: apoio da administração nas decisões tomadas, 

entrosamento entre a equipe multiprofissional, disponibilidade de bibliografia,  

acesso à Internet e trabalhar com infectologista. O apoio da administração nas 

tomadas de decisão é fundamental para o bom desempenho das ações de controle 

de infecção hospitalar e foi relatada como um facilitador por 27,58% dos enfermeiros 

participantes do estudo.  A importância desse reconhecimento se dá pela CCIH ser 

órgão de assessoria à autoridade máxima da instituição, de execução das ações de 

controle das infecções hospitalares (BRASIL, 1998). A autoridade máxima 

geralmente é representada pela administração. Desse modo, as decisões a respeito 

das ações de controle de infecção hospitalar que forem tomadas sob a anuência da 

administração, bem como as da administração que envolve essa área, deveriam ser 

tomadas respeitando a CCIH, pois teriam maior probabilidade de êxito e efetivação 

das ações de CCIH. O ideal seria que em todas as instituições ocorresse essa 

sintonia entre a CCIH e a administração. 

Existem diversos estudos relacionados ao controle de infecção hospitalar 

voltados para as diversas áreas de atuação profissional em saúde, como por 

exemplo: da enfermagem, farmácia, medicina, bioquímica e odontologia, entre 

outros. No entanto, não foi encontrado nenhum trabalho até o momento que aborde 

especificamente a ação da administração ou diretoria no controle de infecção 

hospitalar. Campo (2001), considera que a administração eficaz de um hospital 

requer um trabalho conjunto das áreas técnica, assistencial e administrativa. 

Acredita-se que o êxito da CCIH está atrelado ao apoio da direção do hospital e na 

participação ativa dos profissionais interessados na permanência efetiva do paciente 

durante o período de internação. O administrador tem papel relevante no controle de 

infecção não se limitando aos aspectos da busca desenfreada pela redução de 

custos. Assim, a inclusão da administração nas decisões voltadas ao controle de 

infecção é de suma importância e deve extrapolar os aspectos de cobrança de 

resultados, buscando o consenso.    

O entrosamento entre a equipe multiprofissional que compõe o SCIH, foi 

referido como facilidade no desempenho das ações de CIH, por 24,13% dos 

participantes do estudo. As atividades de todos, respeitadas as suas 

especificidades, convergem para o mesmo objetivo, o de prevenir e controlar a 

infecção hospitalar e onde o SCIH é eficaz, conseqüentemente ocorre interação e 
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aproximação caracterizando de fato como uma equipe multiprofissional. Por outro 

lado, Pereira et al. (2005) observam o risco do empoderamento dessa equipe em 

função de sua ação fiscalizadora, afastando-os das outras equipes, principalmente 

da enfermagem, percebida nesse estudo, podendo resultar na perda de parceiros no 

combate à IH. O relacionamento entre os membros da equipe do SCIH é necessário 

e salutar, porém é necessária a adoção de mecanismos que faça com que todos se 

sintam incluídos e se envolvam de forma comprometida com o combate à IH. 

Somente a ação conjunta confere êxito ao programa de controle de infecção 

hospitalar em uma instituição. 

Outro fator relacionado como facilitador para a execução das ações de 

controle de IH apresentado pelos participantes do estudo foi a disponibilidade de 

bibliografia e acesso à Internet, citada por 13,4% dos enfermeiros. Para a 

atualização constante, a instituição que provê recursos bibliográficos e acesso livre à 

Internet, demonstra interesse no bom desempenho das ações de controle de 

infecção hospitalar. Considerando que hoje no Brasil existe a proposta de unificar as 

informações acerca do controle de infecção, o programa SINAIS passa a ser uma 

exigência, pois viabilizaria o acesso à Internet, computadores compatíveis com o 

programa e disponibilização da informação (BRASIL, 2004b). O mérito dos recursos 

bibliográficos e acesso à Internet estão no estímulo à pesquisa, uma necessidade 

numa área que vem apresentando mudanças dia a dia. Corroborando com esse 

pensamento, Pereira et al. (2005) comentam que, apesar dos avanços tecnológicos, 

a IH ainda constitui uma séria ameaça à saúde dos pacientes internados, vista a 

mudança de comportamento dos microorganismos e emergência de velhas doenças, 

portanto, pesquisas precisam ser constantes para aquele que se propõe a controlar 

infecções.  

As condições de ambiente e área física adequada foram relacionadas 

como facilitadoras para controlar as infecções para 10,34% dos enfermeiros do 

SCIH participantes do estudo. Como a Portaria não define, em seu teor, a 

necessidade de uma área física específica para a realização das reuniões ou a 

aquisição de arsenal de escritório, como mesas, cadeiras, computadores e arquivos, 

ela norteia a realização de várias atividades que subentendem a necessidade de 

uma área física específica. No entanto administradores a colocam ou junto com 

outro setor, ou naquele cantinho que sobra e ninguém quer. Pereira et al. (1999) 

corroboram com a idéia de que falta uma definição com maior clareza da infra-
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estrutura mínima necessária para o controle de IH, bem como de um sistema de 

informação atualizada e acessível a hospitais que atendam aos padrões exigidos 

pela literatura para o adequado controle de IH. O lugar disponibilizado pela 

instituição mostra a importância que o controle de infecção hospitalar representa 

para a administração. Assim, o reconhecimento do ambiente/sala adequado significa 

a valorização e respeito pelo trabalho da equipe da CCIH/SCIH, mesmo que poucos, 

10,34%, a tenham referido. Por outro lado, para Andrade e Pinheiro (2001), o local 

de trabalho da CCIH deve ser arejado, iluminado, ser mantido sempre limpo e em 

bom estado de conservação. Ambientes funcionais e organizados proporcionam 

maior satisfação no trabalho. 

Por fim, a categoria estrutura institucional foi avaliada como facilitador, 

trabalhar com infectologista, citada por 6,89% dos participantes do estudo. Embora a 

Portaria não referencie a especialidade médica de infectologista para atuar no 

PSCIH, percebe-se o destaque desse profissional para integrar a equipe da 

CCIH/PCIH. A justificativa maior dessa opção se deve ao domínio desse profissional 

em doenças infecciosas e no controle de antibióticos.    

A categoria operacional foi caracterizada pelo relato das seguintes 

facilidades: adesão da equipe de enfermagem às orientações, experiência e 

conhecimento técnico e autonomia.  

A adesão da equipe de enfermagem foi relatada como facilidade para a 

realização das ações de controle de infecção hospitalar por 20,68% dos 

participantes do estudo. Ao considerar que, para a efetivação das ações de controle 

de infecção, há a necessidade da adesão da equipe às orientações determinadas 

pelo SCIH, esse número é alarmante. Um estudo realizado por Barbosa; Vieira e 

Abbot (2006) comprovou que os métodos tradicionais de educação permanente não 

foram suficientes para despertar na equipe a cultura da prevenção, ao verificar que 

profissionais que participaram das atividades de capacitação, um ano depois, 

cometiam os mesmos erros. Mesmo a despeito desses resultados acredita-se que a 

educação permanente ainda é o caminho para despertar esses hábitos, mas precisa 

mudar a estratégia para atingir esse objetivo. O primeiro passo talvez seja a 

integração de todas as equipes no contexto do SCIH e dar menor valor à busca de 

culpados e punições que geralmente caracterizam as intervenções administrativas. 

A educação permanente deve assumir um caráter de edificação. 
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A experiência e conhecimento técnico foram relacionados como fatores 

que facilitam o controle de infecção hospitalar por 20,68% dos participantes do 

estudo. Pereira et al. (2006) consideram que a experiência favorece o enfrentamento 

das dificuldades encontradas para a mudança de comportamento. A instituição da 

cultura de prevenção foi evidenciada como uma necessidade para efetivar as ações 

de controle de IH, a experiência gera a perícia, competência. Desse modo o 

profissional experiente deve ser valorizado e respeitado.   

Por último, a autonomia foi citada como fator que facilita as ações de 

controle de IH por 13,79% dos participantes do estudo. Para Gomes; Oliveira (2005), 

autonomia é a capacidade de governar, a liberdade moral e intelectual ou a 

propriedade do direito de escolha. A atuação profissional do enfermeiro do SCIH 

pautada no conhecimento científico permite a respeitabilidade mútua dos 

profissionais e conquista a confiança da equipe no que ele faz. Gera a 

interdisciplinaridade eficaz e, concomitantemente, compartilha responsabilidades, 

deveres e direitos. Acredita-se que a autonomia se conquista pela especialização 

produzida pela experiência e estudos permanentes, que lapida todo o tempo a 

atuação desse enfermeiro. Isso leva à conquista do respeito pelas diversas equipes 

que participam na assistência ao paciente. 

A categoria organizacional das facilidades foi caracterizada pelos 

seguintes apontamentos: aceitação e respeito do corpo clínico e confiança no 

trabalho pelos colaboradores e tempo adequado para executar os trabalhos e 

organização do serviço como facilitadores na atuação do enfermeiro do SCIH e foi 

relacionada por 20,68% dos participantes do estudo. Esse quadro confere respeito e 

confiabilidade no serviço realizado pelo enfermeiro do SCIH e é comprovado pelo 

relato de autonomia descrito acima, ou seja, à medida que o enfermeiro do SCIH 

aumenta o seu conhecimento, conquista adeptos comprometidos, o que caracteriza 

autonomia.  

A questão do tempo adequado para executar os trabalhos e organização 

do serviço, uma conseqüência da organização e conquista de espaço 

social/profissional, foi citada como fator que facilita a atuação nas ações de controle 

de IH por 20,68% dos enfermeiros participantes do estudo. Pereira et al. (1999) 

relacionam a importância da integração entre o SCIH e os serviços de apoio para 

facilitar a realização das atividades do controle e prevenção de IH. Observa-se que à 

medida que há a inclusão dos diversos setores na meta de combater infecção 
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hospitalar, ocorre a divisão natural das tarefas, de modo a não gerar sobrecarga 

para um em detrimento do outro, favorecendo, assim, melhor organização do serviço 

realizado pelo enfermeiro do SCIH, ou seja, a força do grupo impera nas ações de 

controle de IH.  

As facilidades relatadas pelos enfermeiros do SCIH do Paraná 

demonstram que esses profissionais estão atuando de forma responsável e, a 

despeito das dificuldades, vêm conquistando respeito da equipe multiprofissional, 

multidisciplinar e dos administradores. Esse comportamento abre espaço para serem 

reconhecidos também pela sociedade como controladores de infecção hospitalar. 

Isso foi percebido pelos comentários livres, quando deixado um espaço no 

questionário para que cada enfermeiro escrevesse o que julgasse relevante para 

tema o estudado, ou seja, para registrarem sua contribuição espontânea. 

Este questionamento suscitou aos enfermeiros a possibilidade de 

manifestar a sua opinião sobre o seu trabalho, a sua integração com a equipe, sua 

visão sobre a administração e sobre a operacionalização das ações que envolvem o 

controle das infecções hospitalares.  

Esses comentários foram organizados nas seguintes categorias: 

relacionadas à educação/formação profissional, questões de fórum institucional, 

necessidade de trabalho em equipe, o papel do enfermeiro e sugestões para a 

melhoria do serviço. 
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Tabela 14 Comentários complementares sobre a atuação dos enfermeiros no SCIH 

CATEGORIA COMENTÁRIOS Nº % 
Relação com a educação 
ou formação 

- o nível dos recém formados é muito fraco 07 24,1 

 - percebe-se a falta de consciência ou de conhecimento 
de médicos sobre o uso racional de antimicrobianos 

 
06 

 
20,6 

 - os enfermeiros estão esquecendo técnicas 
importantes para o CIH como higiene, rigor nos 
princípios de assepsia, estão atuando mais na 
supervisão. 

 
 
 
04 

 
 
 
13,7 

    
Fórum institucional - o enfermeiro tem papel determinante no Controle e 

prevenção de Infecção Hospitalar, mas as instituições 
valorizam o trabalho do médico. 

 
 
07 

 
 
24,1 

 -ninguém pára neste cargo 05 17,2 
 - as chefias deveriam reconhecer a importância do 

controle de infecção para a qualidade do hospital e 
investir mais. 

 
 
04 

 
 
13,7 

    
Necessidade de trabalho 
em equipe 

- é preciso implantar ações que conscientizem a equipe 
multiprofissional 

 
02 

 
6,8 

 -o enfermeiro é o que mais trabalha, se expõe mais e é 
o menos reconhecido.  

 
02 

 
6,8 

 -só recebemos reconhecimento pela redução de taxas e 
adoção de normas 

 
01 

 
3,4 

    
Papel do enfermeiro -os líderes devem saber conduzir a tarefa e agregar a 

equipe 
 
07 

 
24,1 

 - existem muitos mitos difíceis de trocar por evidências. 06 20,6 
 -falta melhor definição do nosso papel na comunidade. 05 17,2 
 -o maior desfio do CIH é trabalhar com o invisível, fazer 

com que as pessoas acreditem e façam. 
 
02 

 
6,8 

    
Sugestões -deveria haver uma disciplina específica sobre 

prevenção e CIH na graduação, a falta desse tipo de 
discussão impossibilita a segurança e destreza. 

 
 
07 

 
 
24,1 

 - é importante que todos se envolvam para a solução do 
problema infecção hospitalar 

 
06 

 
20,6 

 - essa pesquisa poderá contribuir para o crescimento da 
profissão, gostaria discuti-lo com a equipe. 
 

 
06  

 
20,6 

 

 

A categoria relação com a educação/formação profissional foi 

caracterizada pelos seguintes comentários: o nível dos recém-formados é fraco, 

percebe-se a falta de consciência ou de conhecimento de médicos sobre o uso 

racional de antimicrobianos, os enfermeiros estão esquecendo de técnicas 

importantes para o CIH, como higiene, rigor nos princípios de assepsia, estão 

atuando mais na supervisão. A observação de que o nível dos recém formados é 

fraco foi citada por 24,1% dos enfermeiros participantes do estudo. Pereira et al 

(2005) comentam a esse respeito, que o preparo do profissional de saúde quanto ao 

CIH, é uma preocupação que aumenta cada vez mais, vista a interdisciplinaridade 
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de atuação que abarca o tema. Sugerem, como estratégia, a viabilização do contato 

do estudante com as normas que regulamentam as ações de controle de infecção 

hospitalar no país.  Foi relevante a crítica a respeito do nível dos egressos das 

Instituições de Ensino Superior (IES) em especial os enfermeiros, pois pela sua 

formação generalista são escolhidos para atuar no SCIH, portanto necessitam de 

uma base de conhecimentos que corresponda à expectativa do mercado de trabalho 

profissional (LACERDA, 2003).  

Quanto à percepção da falta de conhecimento dos médicos com relação 

ao uso racional dos antimicrobianos, é uma preocupação que emerge da prática, 

quando dentre as atividades do enfermeiro está o controle do uso desses 

medicamentos, foi relatada por 20,6% dos participantes do estudo. A padronização 

de antimicrobianos, bem como a de outros medicamentos utilizados no hospital é 

uma tendência nos dias de hoje. Oferece vantagens relacionadas aos aspectos 

econômicos, administrativos e clínicos. Entre as facilidades, está a de o corpo clínico 

habituar-se a seguir as recomendações técnicas, isso torna as discussões clínicas 

mais produtivas. Essa padronização deve ser realizada levando-se em conta as 

diversas clínicas e doenças prevalentes na instituição e ser feita após a identificação 

do perfil microbiológico do hospital (MARTINS; LEITÃO, 2001). 

A terapêutica medicamentosa é exclusividade do médico, portanto cabe 

também a esse profissional a atualização constante atentando-se às modificações 

do perfil epidemiológico da própria instituição, dos microorganismos e avaliar novos 

medicamentos com promessas nem sempre passíveis de atender ao que prometem. 

Na prática, percebe-se que o médico corre o risco de se deixar seduzir pelas 

promessas dos laboratórios produtores de medicamentos, por isso a importância de 

se manter atualizado e inteirado no protocolo de padronização do hospital. 

Relacionado à educação/formação, chama a atenção o comentário de 

que os enfermeiros estão esquecendo de técnicas importantes para o CIH, como 

higiene e rigores nos princípios de assepsia. Eles estão atuando mais na supervisão, 

relatado por 13,7 % dos participantes do estudo.  O cuidado constitui-se no alicerce 

da profissão do enfermeiro. Para Daher; Espírito Santo e Escudeiro (2002), a prática 

de cuidar faz parte do cotidiano profissional do enfermeiro, caracterizada como 

prática concreta e tangível a todos. As instituições formadoras devem estimular a 

incorporação da prática do cuidar, bem como a de pesquisar como habitus. A 

seriedade dessa informação, a de que os enfermeiros estão esquecendo das 
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técnicas básicas, é a perda de valores próprios da profissão, da identidade e de seu 

rumo. Esses fatores corroboram para a desvalorização da profissão. 

Os comentários enquadrados na categoria de fórum institucional foram 

caracterizados pelos seguintes apontamentos: o enfermeiro tem papel determinante 

no controle e prevenção de infecção hospitalar, mas as instituições valorizam o 

trabalho do médico, ninguém pára nesse cargo e as chefias deveriam reconhecer a 

importância do controle de infecção para a qualidade do hospital. A Portaria MS nº. 

2616/98 refere que o SCIH deve ser composto por médico, farmacêutico, bioquímico 

e preferencialmente o enfermeiro, esse com definição de maior carga horária, e em 

momento algum relaciona a maior importância de um em detrimento do outro. No 

entanto, a prática aponta para o enfermeiro como responsável pela grande maioria 

das atividades e isso justifica a afirmação de que o enfermeiro é determinante para 

as ações do CIH, observada por 24,1% dos participantes do estudo, porém, quanto 

a maior valorização do médico, talvez se justifique pelo modo como esse profissional 

é inserido na sociedade, ou seja, das profissões da área da saúde inegavelmente o 

médico ainda é o que detém maior status.  Para Madalosso (2000), a realidade 

cotidiana do enfermeiro revela uma cultura de desvalorização profissional e de 

subalternidade em relação à atividade médica, o que necessária e eticamente 

precisa ser revertido.  

Já quanto à observação “ninguém pára neste lugar” citada por 17,2% dos 

enfermeiros participantes da pesquisa, pode estar relacionada ao desconhecimento 

da importância da experiência do profissional como fator valorativo gerado pela 

permanência desses ou a modelos administrativos que negam as possibilidades de 

mudanças e avanços nas ações do SCIH à medida que desconsideram as propostas 

do enfermeiro, estabelecendo-se, assim, um clima de desmobilização e 

desmotivação que pode justificar a alta rotatividade de profissionais no serviço.  

Quanto à falta do reconhecimento das chefias da importância das ações 

de IH para a qualidade da assistência, percebe-se que 13,7% dos enfermeiros 

pesquisados não se sentem respaldados administrativamente nas suas ações, o que 

pode revelar falta de definição de padrões assistenciais de qualidade nessas 

instituições e não compartilhamento das decisões entre CCIH e direção.  

A variável necessidade de trabalho em equipe foi caracterizada pelos 

seguintes comentários: é preciso implantar ações que conscientizem a equipe 

multiprofissional sobre a prevenção das IH, o enfermeiro é o que mais trabalha, se 
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expõe mais e é o menos reconhecido e só recebemos reconhecimento pela redução 

de taxas e adoção de normas. A questão de implantar ações que conscientizem a 

equipe multiprofissional, sobre a prevenção de IH, foi citada por 6,8% dos que 

participaram do estudo. Para Pereira et al (2005), as formas possíveis para que haja 

mudança de comportamento requer estratégia educacional, junto a um programa 

com ações e objetivos bem definidos. Para Starlig (2001), uma das estratégias que 

contribui com o comprometimento da equipe multiprofissional é o retorno das 

informações epidemiológicas levantadas, pois se abre um espaço de discussão junto 

aos profissionais acerca do grau de adesão às rotinas preconizadas pelo SCIH. 

Esse mesmo autor considera que falhas no seguimento das rotinas do controle de 

infecção hospitalar são importantes marcadores do comportamento coletivo e de 

avaliação das necessidades educacionais. 

Na categoria, o enfermeiro é o que mais trabalha, se expõe mais e é o 

menos reconhecido, citado por 6,8% dos participantes do estudo; esse sentimento 

vem na contramão da qualidade dos serviços de controle de infecção hospitalar, pois 

um dos parâmetros enfatizados pelos programas de qualidade é o desenvolvimento 

de atividades que incentivem e promovam o espírito de solidariedade e amizade 

entre os membros da equipe, promovendo a identificação com o processo de 

trabalho e o aprendizado em comum. Andrade; Pinheiro (2001) sugerem, que de 

forma constante e inadiável, seja avaliada a organização do trabalho na CCIH: 

hierarquia, coordenação, gerenciamento, jornada de trabalho, plantões, salário e 

rotatividade. 

No comentário sobre o reconhecimento profissional associado à redução 

das taxas, citado por 6,8% dos enfermeiros, constata-se que uma das maneiras de 

mensurar a qualidade dos serviços é avaliar os quanto os serviços se aproximam de 

sua missão (SILVA, 2001). Nesse sentido, a implantação de um sistema de 

vigilância epidemiológica das IH é a principal atividade desenvolvida pela CCIH, 

assim sendo espera-se que os profissionais do SCIH sejam reconhecidos quando há 

redução das taxas de IH.  

A categoria papel do enfermeiro no SCIH foi caracterizada pelos 

seguintes comentários: existem mitos difíceis de trocar por evidências, falta melhor 

definição do nosso papel na comunidade, os líderes devem saber conduzir a tarefa e 

agregar a equipe.  
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Com relação a que existem mitos difíceis de trocar por evidências, 20,6% 

dos participantes do estudo fizeram esse comentário. A atitude de uma equipe de 

trabalho é definida pela organização de diversas crenças e mitos focalizadas em um 

objeto específico. Essas crenças, quando partilhadas por todos os membros da 

equipe, predispõem a responder antes os desafios diários de uma forma 

preferencial, validada e aceita como normal pelo grupo. Uma atitude é assim um 

pacote de crenças, compreendendo afirmações interligadas sobre o que é certo e 

errado em uma dada situação, muitas vezes erradas em uma dada situação, muitas 

vezes sem considerar as rotinas de controle de IH (ROKEACH, 1981). 

As crenças e as atitudes humanas se fundamentam em quatro atividades 

do homem: pensar, sentir, comportar-se e interagir com os outros. Percebe-se que o 

conhecimento, as emoções, o comportamento e a capacidade de interação grupal 

são os campos nos quais há que se trabalhar para conseguir que as equipes de 

enfermagem organizem suas crenças sobre prevenção do risco biológico de forma 

que exista aderência às normas de precaução que minimizam os riscos de 

contaminação. Assim sendo, mudança de atitude seria uma mudança na 

predisposição de cada membro da equipe, fruto de mudanças no conteúdo de uma 

ou mais crenças partilhadas pelo grupo (DELORS, 1999).  

Com relação ao comentário falta melhor definição do nosso papel na 

comunidade, citado por 17% dos participantes do estudo, acredita-se que o 

reconhecimento do papel do enfermeiro pela comunidade ocorre à medida que o 

enfermeiro promove o seu serviço para a população. Esse estudo mostrou que 

existe uma preocupação maior dos enfermeiros do SCIH com a educação 

permanente voltada para os aspectos técnicos do fazer da equipe em detrimento da 

atenção à comunidade. Na prática, observa-se que, quando o enfermeiro realiza 

suas atividades, incluindo o cuidado direto ao paciente, dando a devida atenção, ele 

é reconhecido. 

A questão de que líderes devem saber conduzir a tarefa e agregar a 

equipe foi citada por 24,1% dos participantes do estudo. A liderança é a arte de 

conseguir que as pessoas queiram fazer aquilo que está estabelecido e que deve 

ser feito.  Liderança é o processo de encorajar e ajudar os outros a trabalharem com 

dedicação na direção dos objetivos propostos na instituição, nesse caso as rotinas 

estabelecidas pelo serviço de controle de infecção hospitalar (POTTER; PERRY, 

2004). Historicamente as equipes de trabalho têm valorizado o papel do líder em 
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detrimento do papel do administrador, porque no imaginário popular líder é aquele 

capaz de trabalhar efetivamente integrado no grupo; tem habilidade em qualquer tipo 

de processo ou de técnica operacional que compete à equipe, o líder tem habilidade 

conceitual, ou seja, capacidade de formular pensamentos, em termos de estrutura e 

linguagem, que são facilmente compreendidos e partilhados pelo grupo. Essas 

habilidades assumem importância crescente ao organizar a dinâmica do trabalho em 

equipe, pois, certamente o que esse líder informal determinar terá muito mais 

impacto do que as decisões formais do enfermeiro. 

Percebe-se, em conseqüência, que a equipe de enfermagem tem adotado 

postura de resistência, que pode ser representada por comportamentos de 

acomodação e omissão ante as normas estabelecidas formalmente. Ainda, tornando 

a situação mais crítica e até mesmo caótica, estão demonstrando algumas condutas 

fundamentadas na própria iniciativa, sem considerar princípios científicos. Essas 

condutas informais tendem a expandir-se dentro do grupo a ponto de novos 

membros integrantes na equipe serem marginalizados se não aderirem elas. 

Por fim, a categoria sugestões é caracterizada pelos seguintes 

comentários: deveria haver uma disciplina específica sobre prevenção e CIH na 

graduação, a falta desse tipo de discussão impossibilita a segurança e destreza, é 

importante que todos se envolvam para a solução do problema infecção hospitalar e 

que essa pesquisa poderá contribuir para o crescimento da profissão sendo 

desejável discuti-la com a equipe. No comentário, deveria haver uma disciplina 

específica sobre prevenção e CIH na graduação, a falta desse tipo de discussão 

impossibilita a segurança e destreza, foi citado por 24,1% dos participantes do 

estudo. A preocupação com a formação profissional do enfermeiro no âmbito do 

controle das infecções hospitalares revela o comprometimento dos profissionais que 

vai além do pontual, visa a uma abrangência macro e pressentem a dificuldade que 

os novos poderão enfrentar ao trabalhar numa área complexa como a do CIH, bem 

como as perdas que o próprio serviço pode ter na admissão de profissionais não 

capacitados. Diversos estudos trazem à tona a necessidade da inclusão de uma 

disciplina específica, ou pelo menos um conteúdo específico que aborde o controle 

de infecção hospitalar na matriz curricular do Curso Superior de Enfermagem 

(PEREIRA et al., 2005; ALVES; ÉVORA, 2002).  

É comum ouvir a crítica “não se fazem mais enfermeiros como 

antigamente”, quando se referem principalmente à pouca habilidade  do enfermeiro 
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em executar algumas técnicas, ou mesmo nas bases de  conhecimento. Um estudo 

de Galleguillos; Oliveira (2001), apresentam a trajetória histórica do curso de 

enfermagem. Embora os primeiros cursos no Brasil tivessem como objetivo inicial 

atender à demanda de saúde pública, foram criados, segundo modelo biologicista 

americano, no qual a ênfase era o fazer e não o pensar. Isso condicionava à 

submissão, porém tinha a vantagem de uma carga horária maior. Hoje, as Leis de 

Diretrizes e Bases da Educação convencionam a matriz curricular no mínimo com 

3.500 horas, incluindo 500 horas de estágio e propõem a formação de um 

enfermeiro generalista, crítico e reflexivo. Percebe-se assim a proposta de mudança 

do perfil do enfermeiro para melhor no sentido da ampliação das bases de 

conhecimento, porém com menor tempo para apropriação de todos os conteúdos. 

Os mesmos autores defendem que o ideal seria um curso com no mínimo 4.000 

horas. Acredita-se ser essa a dificuldade maior da inclusão de uma disciplina na 

matriz do curso de enfermagem, embora se entenda como uma necessidade do 

ponto de vista do estímulo para o desenvolvimento da cultura da prevenção de 

infecção hospitalar.   

O segundo comentário da categoria foi sobre a importância de todos se 

envolverem para a solução do problema da infecção hospitalar, citado por 20,6% 

dos participantes do estudo. Os enfermeiros trazem à tona novamente a importância 

do trabalho em equipe, da integração da equipe do SCIH com a assistencial e do 

envolvimento da comunidade nas questões relativas à prevenção e o controle das 

infecções hospitalares. Essa, por sua vez, ultrapassa seus aspectos já conhecidos, 

caminhando para áreas do cuidado à saúde na sociedade moderna. Desse modo a 

IH conforma-se como um evento histórico-social, extrapolando seus aspectos 

biológicos e isso requer o emprego de recursos tecnológicos, científicos e humanos 

para a apropriação de medidas de prevenção e controle das IH. Tais recursos 

envolvem a construção de novos saberes, ferramenta que possibilita a 

transformação da prática (LACERDA; JUCLAS e EGRY, 1996). 

Ainda, na categoria das sugestões, foi encontrada a seguinte informação: 

a pesquisa poderá contribuir para o crescimento da profissão e sua discussão com a 

equipe seria desejável, citada por 17,2% dos participantes do estudo. Esse aspecto 

relaciona-se com o interesse no envolvimento comprometido dos enfermeiros do 

SCIH, que se dispuseram a tornar público os seus fazeres ao responder com 

propriedade o questionário proposto. O estudo revelou o perfil epidemiologista 
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desses enfermeiros quando referenciaram que gostariam de discutir os resultados 

com a equipe, pois uma investigação ou pesquisa, acredita-se à medida, em que 

divulga seus resultados, pode dali propor mudanças ou estabelecer normas que 

resolvam ou equacionem os problemas.  
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5 CONCLUSÃO 

 

 

A participação dos enfermeiros no estudo foi significativa. As respostas 

revelaram as condições reais das Comissões de Controle de Infecção do Estado do 

Paraná, com destaque no Serviço de Infecção Hospitalar, por estar atrelado à 

função do enfermeiro, objeto da pesquisa. 

Relacionado à caracterização dos hospitais, quanto ao número de leitos, 

concentrou-se em 150 a 300. Todos atendiam a serviços de alta complexidade, com 

evidência nas especialidades de traumato-ortopedia e neurologia e 80,8% atendiam 

pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Todos também possuíam CCIH formada por 

representantes do serviço de administração, médico e de enfermagem, a maioria  

formalmente constituída entre 5 e 10 anos. As Comissões de Controle de Infecção 

realizam reuniões com periodicidade mínima trimestral, realizando registro em ATA, 

como preconizado pela Portaria 2.616/98.  

Quanto ao Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, duas instituições 

não a possuem, oficialmente, porém relataram executar ações de controle de 

infecção hospitalar de modo informal. Todas as instituições contam com no mínimo 

um enfermeiro, porém em duas não tem exclusividade no Serviço.  

Na identificação do perfil dos enfermeiros que atuam nas CCIH/SCIH no 

Paraná verificou-se que: 

• São em sua maioria do sexo feminino, com idade entre 30 a 40 anos; 

• 34,4% atuam no SCIH há menos de 4 anos, sendo 02 há menos de um 

ano e 44,8% há mais de 10 anos; 

• 38% identificaram o conhecimento sobre controle de infecção 

hospitalar durante a graduação; 

•  96,5% foram graduados em IES do Paraná; 

• 42% são especialistas em CCIH ou Epidemiologia. 

 

Relacionado à sua atuação no Serviço, os dados revelaram que todos 

têm poder de decisão, com evidencia nas deliberações sobre: 

• Emissão de parecer técnico sobre compras de materiais e 

equipamentos; 
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• Orientação sobre o uso de antimicrobianos; 

• E definição das ações do Programa de Controle de Infecção 

específicas para a instituição. 

As práticas desenvolvidas com maior freqüência pelos enfermeiros no 

exercício do controle de infecção no Paraná se concentraram em seis categorias 

agrupadas por semelhança em: 

• Vigilância Epidemiológica; 

• Educação; 

• Normatizações e técnicas; 

• Interação com a Microbiologia; 

•  Consultorias/comunicação; 

• Vigilância Sanitária.  

Das atividades relacionadas, dentro dessas categorias, a ênfase foi na 

implantação de vigilância epidemiológica e implantação/supervisão de normas 

técnicas, ambas relatadas por 100% dos participantes do estudo.   

Para exercer essas funções, os enfermeiros encontraram fatores 

dificultadores e facilitadores para o desempenho de seu trabalho. Ambos foram 

categorizados conforme semelhança das respostas e categorizadas em: 

• Estrutura institucional; 

• Operacional; 

• Organizacional.  

Como facilidade, apresentou maior número “o apoio da administração nas 

decisões tomadas”; quanto as dificuldades, evidenciou-se a “sobrecarga de 

trabalho”; 

E para finalizar, os enfermeiros realizaram comentários espontâneos, 

podendo com liberdade expressar sua opinião a respeito da atuação profissional no 

SCIH, no Paraná. Esses comentários foram enquadrados nas seguintes categorias: 

• Educação ou formação; 

• Fórum institucional; 

• Necessidade de trabalho em equipe; 

•  Papel do enfermeiro; 

• Sugestões.  
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Houve destaques negativos e positivos a respeito da sua atuação 

profissional, tanto no que se refere à auto-avaliação como a fatores político-sociais 

que envolvem o controle e prevenção da infecção hospitalar.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A Infecção Hospitalar é um importante problema de saúde pública no 

país, e seu controle não é apenas da responsabilidade de um grupo específico de 

profissionais, mas de todos aqueles que realizam procedimentos de assistência.  No 

Brasil essas ações são determinadas e orientadas pela Portaria MS nº 2.616/98 que 

prevê a composição da equipe multiprofissional que irá trabalhar tanto na Comissão 

como no Serviço de Controle de Infecção Hospitalar e dentre eles encontra-se o 

enfermeiro como integrante preferencial. Esse destaque se justifica pelas 

características de sua formação profissional.  

O profissional com formação generalista, o enfermeiro tem ciência das 

várias disciplinas básicas como microbiologia, estatística, patologia, epidemiologia e 

das específicas, como administração, cuidado do meio ambiente e cuidado integral 

do paciente, portanto tem domínio de várias áreas de conhecimentos afins, por isso, 

tem condição de “olhar” o hospital de forma global, além de acompanhar de perto a 

evolução do paciente. É capacitado para atuar no controle e na prevenção das 

Infecções Hospitalares, em todas as suas interfaces, tanto nas ações preventivas 

como as de controle, atuando diretamente com o paciente (LACERDA, 2003).  

A Comissão de Controle de Infecção existe em todas as instituições 

pesquisadas, contando em sua equipe com pelo menos 01 representante dos 

serviços: de administração, médico e de enfermagem e o de farmácia. Porém, 

quanto ao tempo de constituição formal, apenas 27% estão legalizadas há mais de 

10 anos. Ao considerar que desde 1983 existe a exigência da constituição de CCIH 

em todos os hospitais do Brasil, e que somente um hospital do Paraná foi criado nos 

últimos 5 anos, considera-se que as instituições demoraram a regulamentar 

oficialmente a sua CCIH. No entanto, há regularidade nas reuniões com 

periodicidade mínima, trimestral e em todas ocorreu o registro em ata como forma de 

respaldar as decisões tomadas no âmbito da prevenção e controle de IH pela 

equipe.  

No Paraná, 100% das instituições que participaram do estudo contam 

com enfermeiros, dentre eles 51% especialistas em CCIH ou em epidemiologia, 

porém 27% são recém formados. Quanto à carga horária de trabalho, a maioria 

trabalha 8h por dia. O trabalho do enfermeiro foi o foco desta pesquisa. Assim, o 
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enfermeiro do Serviço de Controle de Infecção do Estado do Paraná, quanto ao 

tempo de serviço, apresenta-se diversificado, a maioria encontra-se entre 30 e 40 

anos e é do sexo feminino. Mesmo sendo graduados, alguns se prepararam 

previamente para trabalhar no controle de infecção.  Todos participam ativamente 

nas tomadas de algumas decisões do serviço, evidenciando-se as de parecer 

técnico sobre compra de materiais e procedimentos. 

Ao analisar os campos de atuação dos enfermeiros do Serviço de 

Controle de Infecção Hospitalar emergiram as seguintes categorias: vigilância 

epidemiológica, educação, normatizações e técnicas, interação com a microbiologia 

e farmácia, consultorias e comunicação e vigilância sanitária. No campo da vigilância 

epidemiológica a atividade que prevaleceu foi a implantação do sistema de vigilância 

na instituição hospitalar. Por outro lado, a busca de infecção hospitalar após alta é 

desenvolvida por somente uma minoria dos enfermeiros. Isso é preocupante porque 

este índice está estreitamente relacionado com as taxas de controle de infecção 

hospitalar e a subnotificação indica taxas subestimadas. No campo da educação, há 

investimentos importantes na educação permanente indicando que é reconhecida 

como uma estratégia essencial para a efetivação das ações de controle de infecção 

hospitalar.  

No campo das normatizações e técnicas, adequar, implementar e 

supervisionar normas e técnicas foi a mais significativa. Esse dado revela a valiosa 

contribuição desse profissional para determinar parâmetros de ação em controle de 

infecção. No campo referente à interação com a microbiologia e farmácia, a 

atividade que se destacou foi o parecer técnico para a aquisição de materiais e 

equipamentos médico-hospitalares. No campo da consultoria e comunicação 

somente 7,6% dos enfermeiros participantes do estudo conseguem realizar a 

divulgação de relatórios e comunicações periódicas sobre os dados levantados por 

meio da vigilância epidemiológica, esse dado é preocupante, pois a divulgação das 

taxas de infecção é uma estratégia necessária para instigar os profissionais a refletir 

sobre suas práticas. No campo da vigilância sanitária, apenas 3,8% dos enfermeiros 

preocuparam-se com o programa de vacinação do staff e surge a preocupação com 

a gravidade desse problema, pois revela um ponto de fragilidade nos programas de 

controle de infecção hospitalar. 

Os enfermeiros participantes do estudo, no desenvolvimento das ações 

do controle de infecção hospitalar, identificaram fatores que dificultam sua atuação, 
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dentre os quais sobressaíram a sobrecarga de trabalho, a falta de compromisso, o 

despreparo dos profissionais da área de saúde para lidar com as questões 

referentes ao controle de infecção hospitalar e a desvalorização do Serviço de 

Controle de Infecção Hospitalar pelos próprios enfermeiros assistenciais. 

Verificaram-se também fatores que facilitam a atuação dos enfermeiros no 

serviço de controle de infecção hospitalar, entre os quais, em nível institucional, 

destacou-se o apoio da administração nas decisões tomadas e o entrosamento entre 

a equipe multiprofissional. Operacionalmente, evidenciaram-se fatores como a 

adesão da equipe de enfermagem às orientações e experiência e conhecimento 

técnico. Na categoria organizacional registrou-se a aceitação e respeito do corpo 

clínico e confiança do trabalho pelos colaboradores, como também o tempo 

adequado para executar os trabalhos e organização do serviço como fatores 

facilitadores.  

Finalmente, considera-se que existe necessidade de maiores 

investimentos na área de educação e formação do enfermeiro, pois o despreparo 

dos recém formados é evidente assim como frustrações com o exercício do cargo 

em função da desvalorização do enfermeiro dentro das instituições hospitalares. 

Sugere-se que o estudo poderá ser um instrumento que contribuirá para o 

desenvolvimento de estratégias na melhoria das ações de controle de infecção 

hospitalar e motive a participação de todos.  Os dados levantados também sugerem 

que o enfermeiro percebe, na sua prática, a mudança do perfil epidemiológico no 

controle de infecção hospitalar e busca incorporar práticas que atendam a essa nova 

demanda, ou seja, não centralizar a responsabilidade do controle de infecção 

hospitalar apenas num grupo específico de profissionais, mas plantar a semente da 

prevenção em todas as pessoas e em todas as áreas, estimulando o 

desenvolvimento da cultura da prevenção.  
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APÊNDICE I 
 

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
 
 
Como Enfermeiro (a) integrante da Comissão e/ou Programa de Controle de Infecção 

Hospitalar desta instituição, você está sendo convidado (a) a participar de um estudo sobre o Papel 
do Enfermeiro neste serviço. Se você aceitar participar, por favor, responda as questões a baixo. 

  
Referente à instituição 
 
1. O hospital se caracteriza quanto ao n. de leito: 
    (  )de 20a 49 leitos  (  )de 50 a 149 leitos (  ) 150 a 299 (  ) 300 ou mais leitos 
 
2. Quanto a complexidade: 
 assinale os serviços de alta complexidade que atende  
(  ) cardiologia (  ) traumato-ortopedia (  ) neurologia (  ) queimados (  ) renal (   ) outros 
Se outros quais__________________________________________________________ 
 
3. Quanto ao tipo de atendimento, assinale abaixo as modalidades atendidas 
    (  ) SUS (  ) particular (  ) Particular (  ) convênios 
 

3.1 Se misto qual a porcentagem 
SUS__________ 
Convênios______ 
Particular_______ 

 
Quanto à Comissão de Controle de Infecção 

 
4. Existe regimento interno  
(  ) sim   (  ) não  
 
5.Quanto ao tempo de constituição formal 
(  ) menos de 1 ano (  ) de 1 a 5anos (  ) de 10 a 20 anos (  ) mais de 20 anos 
 
6. Quanto a sua composição 
 Representante de serviços   número de representantes 
 Administração      ________ 
 Serviço médico    ________ 
 Enfermagem      ________ 
 Farmácia      ________ 
 Laboratório     ________ 
Outros _________________   ________ 
  
7. Dos membros da CCIH a que categoria profissional pertence o presidente ou coordenador?  
     _______________________________________________________________ 
 
8. que critério foi usado para escolha do presidente 
( ) eleição entre os pares         ( ) indicação da administração  ( ) outro qual?____________________ 

9. Com que regularidade ocorre as reuniões da CCIH: 

(  ) semanal   (  ) quinzenal   (  ) mensal  (  ) outro qual __________ 

10. As reuniões são registradas em ata? (  ) sim   (    ) não 
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11. A CCIH participa de comissão técnica para especificação de produtos e correlatos a serem 
adquiridos? (  ) sim     (   ) não 

Se sim especifique quais:__________________________________________________ 

12. Qual é a sua atuação dentro da Comissão de Controle de Infecção membro consultor? 
______________________________________________________________ 
 
Quanto ao serviço de controle de infecção hospitalar (SCIH) 
 
13. Existe um Programa de Controle de Infecção formalmente constituído 
(  ) sim        (  ) não  
 
14. Há quanto tempo está em funcionamento 

(  ) menos de 1 ano (  ) de 1 a 5anos (  ) de 5 a 10 anos (  ) de 10 a 20 anos  
(  ) mais de 20 anos 

 
15. Em relação aos membros executores do SCIH complete o quadro abaixo 
Profissional Carga horária total na 

instituição 
Carga horária no SCIH  

Médico infectologista   
Médico clínico   
Enfermeira especialista   
Enfermeira generalista   
Farmacêutico   
Nutricionista   
Outros   

 
Sobre o Enfermeiro da SCIH e sua atuação: 
 
16. Sexo: (  ) feminino  (   ) masculino 
 
17. Idade: (   ) entre 20 e 30 anos   (   ) entre 30 e 40 anos (   ) entre 40 e 50 anos (   ) mais de 50 
anos  
 
18. Há quanto tempo faz parte da SCIH? 
(   ) 1 ano (   ) 1 a 3  anos (  ) 3 a 5 anos (   ) mais de 5 anos 
 
19. Onde se graduou _____________________________ 
 
20.  há quanto tempo?  
(   ) 1 a 3 anos (   ) 3 a 5   (   ) 5 a 10   (   )mais de 10 anos 
 
21. Durante a sua graduação foi abordado alguma disciplina ou conteúdo específico sobre CCIH? 
(  ) sim   (  ) não     (  ) não lembro 
 
22. Se sim, em qual disciplina ____________________________________________________ 
 
23. Quais os temas específicos abordados ___________________________________________ 
 
24. Realizou alguma capacitação específica para executar atividades na CCIH, do tipo especialização 
ou outros? 
(   ) sim   (   ) não 
Se sim liste-as__________________________________________________________________ 
 
25. Teve algum contato com atividades pertinentes a CCIH ou ao SCIH antes de fazer parte da 
Comissão? 
(  ) sim   (  ) não  
Se sim, qual a importância para a prática profissional______________________________________ 
26.  Você possui poder de decisão dentro da equipe?  
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(   ) sim    (    ) não  
Se sim liste-as: ____________________________________________________________________ 
27. Liste as atividades desenvolvidas na rotina profissional enquanto executora no SCIH, incluindo a 
sua periodicidade se possível. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
28. Quais os fatores que dificultam a sua atuação no SCIH? 
________________________________________________________________________________ 
 
29. Quais os fatores que facilitam a sua atuação no SCIH? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
30. Você gostaria de acrescentar ou comentar algo? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE II 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
Você está convidado a participar como voluntário em uma pesquisa. Após ser 

esclarecido sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final 
deste documento, que está em duas vias, de acordo com a resolução 196 de 10 de outubro de 1996 
do Conselho Nacional de Saúde. Uma das vias ficará com você e a outra com a pesquisadora. Sua 
assinatura representa a concordância em participar da pesquisa. Em caso de recusa você não será 
penalizado de forma alguma. 

Você poderá desistir da sua participação a qualquer momento, se assim desejar, sem 
nenhum dano ou constrangimento, sendo somente necessário a manifestação verbal de sua 
desistência à pesquisa. A pesquisadora coloca-se à disposição para os esclarecimentos neste 
momento e a qualquer etapa desta pesquisa. 

 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 
Título do projeto: O Papel do Enfermeiro no Controle de Infecção Hospitalar: A Realidade 

do Estado do Paraná. 
Pesquisador responsável: Maria Emília Marcondes Barbosa. 
Telefone para contato: (42) 36233355– (42) 99771086.  
e-mail: mariaemarcondes@ig.com.br 
Pesquisador participante: Profª Drª Denise de Siqueira Carvalho 
 
Prezado (a) Senhor (a) 
Estamos realizando uma pesquisa sobre O Papel do Enfermeiro no Controle de Infecção 

Hospitalar: A Realidade do Estado do Paraná. Este estudo tem o objetivo de Identificar o papel do 
enfermeiro no Controle de Infecção Hospitalar no estado do Paraná, Caracterizar a sua atuação e 
conhecer a qualificação profissional da enfermeira que atua na CIH. 

Os dados se destinarão à elaboração da dissertação de Mestrado a ser apresentada 
para o Curso de Mestrado em Enfermagem da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Está 
garantido o sigilo e o anonimato do pesquisado e da instituição de origem. 

Solicitamos a sua colaboração em participar deste estudo respondendo o questionário 
com questões relacionado a sua atuação no Controle de Infecção hospitalar.  

A sua participação nesta pesquisa é livre, não cabendo qualquer benefício ou 
remuneração. Não há riscos, prejuízos, pela pesquisa, não havendo necessidade de indenização ou 
ressarcimento de despesas. Não há benefícios pessoais decorrentes da sua participação na 
pesquisa.  

A pesquisadora coloca-se a sua disposição para os esclarecimentos a qualquer etapa 
desta pesquisa. 

Eu______________________________________________ RG/CPF nº 
__________abaixo assinado, concordo em participar do estudo sobre O Papel do Enfermeiro no 
Controle de Infecção Hospitalar: A Realidade do Estado do Paraná, como sujeito. Fui informado.  
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APÊNDICE III 
 

 

CARTA DE ANUÊNCIA 
 

 

Curitiba, 10 de abril de 2007. 

À Direção Clínica do Hospital  
 
Prezado Diretor Dr.  

Estamos realizando uma pesquisa sobre O Papel do Enfermeiro no Controle de Infecção 
Hospitalar: A Realidade do Estado do Paraná. Este estudo tem o objetivo de identificar o papel do 
enfermeiro no Controle de Infecção Hospitalar no Estado do Paraná, caracterizar a sua atuação e 
conhecer a qualificação profissional da enfermeira que atua na CIH. 

A pesquisa será realizada através de um questionário auto-aplicado para enfermeiras 
que atuam na CIH. Os dados se destinarão à elaboração de nossa dissertação de Mestrado a ser 
apresentada para o Curso de Mestrado em Enfermagem da Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
Está garantido o sigilo e o anonimato do pesquisado e da instituição de origem. 

Para que o projeto possa ser iniciado, a Comissão de Ética em Pesquisa do Setor de 
Ciências da Saúde da Universidade Federal do Paraná exige a apresentação de uma carta de 
anuência da instituição selecionada para participar do estudo. 

Solicitamos a colaboração de sua Instituição em participar deste estudo e para tanto, 
necessitamos de sua manifestação de concordância, o que poderá ser feito preenchendo os itens em 
branco na folha anexa e encaminhando-nos com a assinatura do responsável pela Instituição ou pelo 
Serviço. 

Antecipadamente gratos pela atenção, colocamo-nos à sua disposição para os 
esclarecimentos necessários e a qualquer momento desta pesquisa. 

Maria Emília Marcondes Barbosa – aluna da Pós Graduação em Enfermagem da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR).   

 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 
Título do projeto: O Papel do Enfermeiro no Controle de Infecção Hospitalar: A 

Realidade do Estado do Paraná. 
Pesquisador responsável: Maria Emília Marcondes Barbosa  
Telefone para contato: (42) 36233355– (42)99771086  
e-mail: mariaemarcondes@ig.com.br   
Pesquisador participante: Profª Drª Denise de Siqueira Carvalho 
 

 

Curitiba, ___de abril de 2007. 
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ANEXO I 
 

 

PESQUISA DO PERFIL DO CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR DO 
ESTADO DO PARANÁ – SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE 
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ANEXOII 
 

 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
 
 
 

 


