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1. RESUMO 

As infecções hospitalares constituem um grave problema de saúde pública no Brasil, 

pois estão entre as principais causas de morbidade e letalidade. Trata-se de um 

estudo de revisão bibliográfica, com os objetivos de identificar a atuação do 

enfermeiro na detecção e prevenção da infecção hospitalar, conceituar a infecção 

hospitalar e conhecer os meios utilizados para eliminá-las ou minimizá-las. 

Consultou-se as bases de dados Literatura Latino Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde e Scientific Electronic Library Online, a partir da combinação dos 

Descritores em Ciências da Saúde. Conceitua-se infecções hospitalares, toda 

infecção adquirida após a admissão do paciente em ambiente hospitalar ou até 72 

horas após sua alta, sempre que esta infecção seja relacionada com a internação. 

Os enfermeiros, devem realizar ações de prevenção e controle de infecção 

hospitalar, considerando que seu controle é parte da assistência direta ao paciente. 

Os cuidados para eliminar ou minimizar as infecções em um hospital envolve 

treinamento de equipe, educação continuada presente e atuante nos mais diversos 

setores. Os resultados preliminares tem mostrado que o comprometimento e a 

conscientização, da equipe de enfermagem e de todos os profissionais da saúde é 

vital, quanto a utilização correta dos equipamentos de proteção individual, da 

higienização correta das mãos e das técnicas livres de qualquer tipo contaminação. 

Descritores: infecção hospitalar, controle de infecção, enfermeiro. 

2. INTRODUÇÃO 

As infecções hospitalares constituem um grave problema de saúde pública no 

Brasil, pois estão entre as principais causas de morbidade e letalidade 

(BITTENCOURT et al., 2009). Tais infecções alarmam os trabalhadores da saúde e 

seus pacientes desde os mais remotos tempos. Com a enfermagem moderna, 

passou-se a buscar uma melhor forma de atendimento em benefício do paciente. 

Os cuidados para eliminar ou minimizar as infecções em um hospital, bem 

como sua prevenção e controle, envolve treinamento de equipe, educação 

continuada presente e atuante nos mais diversos setores e não apenas parâmetros 

numéricos ou supervisão punitiva.  

Sabe-se atualmente que nenhum país tem controle total dos seus índices de 

infecções hospitalares, porém, existem alguns hospitais que tem um menor número 

de casos nas infecções. É necessário entender melhor sobre este assunto, com 

todas as suas vertentes.  



Esse estudo busca conhecer a atuação do enfermeiro na detecção e 

prevenção da infecção hospitalar, e destacar o papel da equipe de enfermagem 

frente a pacientes que já adquiriram a infecção hospitalar. Com a divulgação dos 

resultados espera-se proporcionar um melhor entendimento das causas de 

infecções hospitalares, fornecer subsídios para sua prevenção, orientar o trabalho 

dos alunos e equipe de enfermagem, com a finalidade  de minimizar ou prevenir 

essas infecções. 

3. OBJETIVOS 

• Identificar, por meio da revisão bibliográfica, a atuação do enfermeiro na 

detecção e prevenção da infecção hospitalar; 

• Identificar o conceito de infecção hospitalar e quais são os meios utilizados 

para eliminá-las ou minimizá-las. 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica. Para a realização da pesquisa 

foram consultadas as bases de dados Literatura Latino Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO), através 

da combinação dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): infecção hospitalar, 

controle de infecção, enfermeiro. Foram considerados no estudo, artigos na língua 

portuguesa, publicados no Brasil, no período entre 2004 a 2014 e disponíveis na 

íntegra. Encontrou-se 68 artigos, nos quais o tratamento dos dados tem sido 

realizado por meio da análise de conteúdo em consonância com os objetivos 

propostos. Para complementar as informações outras fontes de informações de 

relevância na área tem sido utilizadas.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Entende-se por infecções hospitalares, toda infecção adquirida após a 

admissão do paciente em ambiente hospitalar ou até 72 horas após sua alta, sempre 

que esta infecção seja relacionada com a internação ou realização de 

procedimentos hospitalares. Por exemplo: realização de procedimentos cirúrgicos, 

pacientes submetidos a internações e que desenvolveram úlceras por pressão, 

sondagens e vários outros (BITTENCOURT et al., 2009). 

Algumas medidas profiláticas para controle de infecção hospitalar foram 

definidas pelo MS, dentre essas medidas estão: treinamento adequado da equipe de 

saúde, quantidade mínima de pias para lavagem das mãos, racionalização no uso 

de antimicrobianos e de procedimentos invasivos, reconhecimento prévio de contato 



com doenças infectocontagiosas, medidas adequadas de isolamento e internação 

criteriosa (BRASIL, 2006). 

Os enfermeiros, devem realizar ações de prevenção e controle de infecção 

hospitalar, considerando que seu controle é parte da assistência direta ao paciente, 

sendo portanto, um dever dos profissionais. Além disso o enfermeiro é um 

gerenciador do cuidado e, constituindo o elo principal entre a equipe e o paciente 

(FONTANA & LAUTERT, 2006). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O comprometimento e a conscientização, não apenas da equipe de 

enfermagem, mas de todos os profissionais da saúde que tenham contato direto 

com o paciente, é vital, quanto a utilização correta dos equipamentos de proteção 

individual, da higienização correta das mãos e das técnicas livres de qualquer tipo 

contaminação. É importante a supervisão educadora, com metas estabelecidas e 

voltadas para qualidade do atendimento. 
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