
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: AS AÇÕES DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DA ATENÇÃO BÁSICA NO CONTEXTO DA
PREVENÇÃO DE INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE: UM ESTUDO
OBSERVACIONAL

TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: ENFERMAGEMSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO CATÓLICO SALESIANO AUXILIUMINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): IGOR DE CARVALHO BEZERRAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): PAULO FERNANDO BARCELOS BORGESORIENTADOR(ES): 



RESUMO 

As infecções relacionadas à assistência em saúde (IRAS) são aquelas 

adquiridas durante a prestação dos cuidados de saúde e apresentam uma grande 

preocupação visto seu largo espectro de morbimortalidade. O termo IRAS tem sido 

amplamente utilizado, modificando o termo antes empregado como infecção 

hospitalar. Essa conceituação demonstra a real abrangência do problema que 

ganhou espaço extra-hospitalar. Neste contexto, destacam-se os serviços primários 

de saúde, que atendem uma grande demanda de pacientes de baixo nível de 

complexidade, porém com não menos risco de desenvolverem as infecções 

relacionadas à assistência à saúde. Neste sentido, este estudo tem por objetivo 

identificar a adesão da equipe de enfermagem de uma unidade básica de saúde 

acerca dos métodos de prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde. 

Para tanto, será realizado um estudo transversal e observacional em uma unidade 

básica de saúde (UBS), localizada em uma cidade do interior do estado de São 

Paulo. Serão observados os membros da equipe de enfermagem que trabalham na 

UBS sendo os critérios de inclusão aqueles com tempo de atuação há mais de seis 

(06) meses e que estejam trabalhando no período da coleta de dados. A coleta de 

dados será feita por meio da observação estruturada, utilizando um questionário 

para identificar as características sociodemográficas e um formulário contendo um 

checklist adaptado com base nas recomendações da Agência de Vigilância Sanitária 

Brasileira.  

 

INTRODUÇÃO 

 

As infecções relacionadas à assistência em saúde (IRAS) são aquelas 

adquiridas durante a prestação dos cuidados de saúde e apresentam uma grande 

preocupação visto seu largo espectro de morbimortalidade. (VALLE; ANDRADE, 

2015) 

Estudos realizados na américa do norte demostraram que cerca de duas 

milhões de IRAS ocorram todo ano, o que resulta em mais de 60 mil óbitos anuais. 

Pensando no Brasil, essas estimativas fogem da realidade, visto que não existe uma 

forma sistematizada de coleta e notificação destes dados. O termo IRAS tem sido 

amplamente utilizado, modificando o termo antes empregado como infecção 



hospitalar. Essa conceituação demonstra a real abrangência do problema que 

ganhou espaço extra-hospitalar. (PADOVEZE; FIGUEIREDO, 2014)  

 Neste contexto, destacam-se os serviços primários de saúde, que atendem 

uma grande demanda de pacientes de baixo nível de complexidade, porém com não 

menos risco de desenvolverem as infecções relacionadas à assistência à saúde. 

 

OBJETIVO  

 

Identificar a adesão da equipe de enfermagem de uma unidade básica de 

saúde acerca dos métodos de prevenção de infecções relacionadas à assistência à 

saúde. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo transversal, observacional que será realizado em uma 

unidade básica de saúde (UBS), localizada em uma cidade do interior do estado de 

São Paulo.  

Serão observados os membros da equipe de enfermagem que trabalham na 

UBS sendo os critérios de inclusão aqueles com tempo de atuação há mais de seis 

(06) meses e que estejam trabalhando no período da coleta de dados.  

A coleta de dados será feita por meio da observação estruturada, utilizando 

um questionário para identificar as características sociodemográficas (gênero, idade, 

formação, tempo de atuação profissional) e um formulário contendo um checklist 

adaptado com base nas recomendações da Agência de Vigilância Sanitária 

Brasileira para prevenção de infecção relacionada a assistência à saúde. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Para coleta de dados, serão observados os passos dos procedimentos 

realizados pela equipe, registrando-se apenas os procedimentos nos quais foi 

possível a observação completa (passos realizados antes, durante e após o 

procedimento). Após a coleta dos dados, os mesmos serão analisados pela 

estatística descritiva e discutidos mediante a evidência disponível. 



 Nos formatos atuais de saúde no Brasil, um estudo utilizando a prevenção de 

IRAS na esfera da atenção básica como objeto de estudo demonstra um desafio 

tendo em vista as interfaces pouco exploradas até o momento. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

 

 Após analise bibliográfica, ficou evidente a relevância do tema na área da 

prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde, em especial as 

particularidades que demandam as ações de prevenção de IRAS na atenção básica. 

  Realizou-se o cadastro junto à Plataforma Brasil e o encaminhamento da 

documentação ao Comitê de ética do UniSALESIANO, onde se aguarda a 

aprovação para coleta de dados. 
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