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RESUMO
Infecções hospitalares (IH) ainda constituem grave problema de
saúde no Brasil e no mundo. Sua incidência é considerada alta, causando
morbidade e mortalidade em pessoas que se submetem a algum tipo
tratamento complexo em pacientes de Unidades de Terapia Intensiva (UTI).
Aqui, devido tipos de procedimentos realizados e quadro clínico do paciente,
IH resultam no aumento da morbimortalidade e, outros transtornos como,
maior tempo de internação e, consequentemente no aumento dos custos no
seu tratamento. Controle de IH em UTI é imprescindível para bom
funcionamento. Procedimentos simples como lavagem corretas das mãos no
trato dos pacientes diminui disseminação de microrganismos nas UTI.
Objetivo deste estudo foi entender controle das IH como fator de melhoria
na qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população. Conclui-se que
papel do enfermeiro é de extrema importância neste controle.

ABSTRACT
Hospital infections (HI) are still a serious health’s problem in
Brazil and all over the world. Its incidence is considered high and it have
been cause of morbidity and mortality on those persons who submit in a
complex type of treatment and those patients at Intensive Care Units (ICU).
In these units, due to the types of procedures performed and the patient's
condition, hospital infections result in increased morbidity and mortality as
well as other disorders such as extended hospitalization and higher cost of
medical treatment. ICU infection control is essential to the proper
functioning of these units. Simple procedures such as correct handwashing
in the treatment of patients reduce spread of microorganisms at ICUs.
Purpose of this study was to understand the control of HI as an improvement
factor in the quality of health services offered to the population. Concluded
that the nurse's role is very important to control of HI.

Unitermos - Infecções hospitalares; Unidade de Terapia Intensiva;
Qualidade.
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INTRODUÇÃO
Buscar qualidade em tudo que faz, melhorando produtos e
serviços é necessidade do ser humano, principalmente nos dias de hoje, onde
mercado é competitivo e, consumidores cada vez mais exigentes. Oferecer
serviços de excelência seria satisfazer necessidades dos clientes, com
prazos, qualidade e, confiança dentro de suas expectativas. Com base no
exposto, entende-se como qualidade, percepção pelo cliente da eficiência,
eficácia, efetividade, adequação, qualidade técnico-científica do que ele
demanda, ou seja, se serviço está de acordo com especificações.
Uma das maiores tendências da contemporaneidade é
crescimento do fornecimento e, consumo de serviços. Por serviço entendese qualquer ato ou desempenho que uma parte pode oferecer à outra e, que
seja essencialmente intangível, não resultando na propriedade de nada,
podendo estar ou não vinculado à produto físico (KOTLER,2000). Seguindo
pensamento desse autor, qualidade no sistema de saúde pode ser entendida
como conjunto de ações e procedimentos específicos, baseados num nível de
excelência profissional, com uso eficiente e racional dos recursos disponíveis,
com mínimo risco ao cliente e, que principalmente resulte na sua satisfação.

METODOLOGIA
Trabalho construído por pesquisa bibliográfica realizada através
periódicos indexados da base de dados Scielo e, Revistas Eletrônicas de
Enfermagem. Artigos encontrados utilizando palavras como IH, qualidade
dos serviços de saúde e UTI. Outras referências bibliográficas de interesse
foram obtidas em livros especializados, teses e, dissertações. Aqui, pesquisa
teve abordagem qualitativa, entendida como aquela que dá maior
profundidade e reflexão sobre temática investigada. Na pesquisa qualitativa
concebem-se análises mais profundas em relação ao fenômeno estudado
(BEUREN, 2004). Após leitura do material colhido, foram selecionadas
publicações que melhor subsidiassem e, respondessem aos seus objetivos.
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Buscar qualidade em produtos e serviços, atualmente, é
tendência mundial e, na área da saúde existe preocupação em promover
melhoria contínua da qualidade na assistência, garantindo segurança dos
pacientes. Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations
– JCAHO esclarece termo qualidade como “grau em que serviços de saúde
proporcionam alcance das necessidades de saúde da população de forma
consistente e, fundamentado nos conhecimentos científicos atuais”
(TEIXEIRA; CABRAL, 2014). Mas, qualidade nos serviços de saúde pode
ser encontrada, também, na observação de falhas nos procedimentos e
rotinas. Assim, será possível reajustar condutas para que fiquem em
consonância com protocolos estabelecidos pelos órgãos reguladores e, com
necessidade da clientela.
É objetivo da medicina moderna alívio e cura das doenças, mas
assistência prestada ainda não é tão segura, porque infecções ainda estão
presentes. As IH representam dos principais problemas de qualidade da
assistência à saúde, resultando em maior tempo de internação, aumento da
resistência microbiana, da mortalidade, ampliando prejuízo da instituição, do
paciente, de sua família e, da sociedade em geral (SILVA, 2003).
O Center for Disease Control (CDC) define IH como qualquer
infecção adquirida durante hospitalização, que não esteve presente nem se
incubou por ocasião da internação e, não esteve relacionado com
hospitalização anterior (LICHY; MARQUES, 2002). Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA), classifica IH como aquela adquirida após
admissão do paciente na Unidade Hospitalar e, que se manifesta durante
internação ou após alta, quando pode ser relacionada com internação ou
procedimentos hospitalares.
Ministério da Saúde define a IH pela Portaria nº 2.616 /1998
como “infecção adquirida após admissão do paciente na unidade hospitalar e,
que se manifesta durante internação ou após alta, quando puder ser
relacionado com internação ou procedimentos hospitalares”. Esta Portaria
mantém obrigatoriedade da existência de programa de controle de IH em
todos hospitais do país (BRASIL, 1998).
Termo IH foi revisto e hoje correto a ser usado é “Infecção
Relacionada à Assistência à Saúde” (IRAS), mais amplo, abrangendo, também,
assistência ambulatorial ou domiciliar do paciente, sua prevenção e controle.
Isso ampliou, também, cenário de práticas de saúde e, possíveis locais de
surgimento destas intercorrências (PEREIRA et al., 2011). Mas, para este
trabalho, será adotado termo IH, pois pesquisa tem como objeto de estudo
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as UTIs, unidade de saúde própria dos hospitais. IH são normalmente ligadas
a microrganismos encontrados na flora endógena do paciente ou ambiente
hospitalar, sendo que patógenos de ambiente hospitalar encontram-se
adaptados de forma permitir sua sobrevivência neste ambiente, favorecendo
seu estabelecimento em reservatórios que atuam como fonte para
disseminação destes patógenos (PEREIRA,1995). Portanto, avaliação e
conhecimento em intervalos regulares dos patógenos mais encontrados em
uma UTI são considerados como instrumentos muito importantes para
medidas de prevenção e controle. Também, para orientação de terapia
antimicrobiana baseada na experiência até identificação do agente etiológico
da infecção a ser tratada (PEREIRA et al.,2000).
Assim, IH caracteriza-se como patologia causada na maioria das
vezes por múltiplos microrganismos (bactérias, fungos, vírus) cuja progressão
associa-se a vários fatores (LOPES et al., In COUTO, 1999). Apesar das
particularidades de cada instituição hospitalar, de modo geral, principais
microrganismos causadores de IH são bactérias gram-positivas
(Staphylococcus aureos, Staphylococcus coagulase negativa, Enterococcus
sp.), seguidas das gram-negativas (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa,
Enterobacter sp. e Klebsiela sp.) e, por fim, leveduras (Cândida albicans, não
albicans e leveduras não cândidas) (COLOMBRINI et al., 2009). Centers
for Disease Control and Prevention, órgão Americano responsável pela
prevenção e controle da IH naquele país, informou, recentemente, que nos
hospitais americanos IH representam cerca de 1,7 milhão de infecções, sendo
99.000 mortes associadas à IH, a cada ano e, 1 em cada 20 (5%) em pacientes
internados nos hospitais dos Estados Unidos adquirindo IH, gerando gastos
que chegam, aproximadamente, entre 26 a 33 bilhões de dólares com cuidados
médicos (CARVALHO et al., 2011).
Em 1970, Estados Unidos foram pioneiros na pesquisa voltada
para IH, detectando taxa de infecção de 5% em oito hospitais comunitários.
Esperando encontrar maior entendimento acerca do problema, foi implantado
Projeto Study on the Efficacy of Nosocomial Infection Control, entre 1975
e 1976, para avaliar hospitais gerais americanos, levantando 2,1 milhões de
IH, representando taxa de 5,7%. Inglaterra começou organização de ações
de controle de infecções, iniciando com ações inovadoras de Florence
Nigthgale durante guerra da Criméia e hoje, com ações normativas de órgãos
governamentais, com vistas à organização interna dos hospitais para combate
às infecções. Foi durante Guerra da Criméia, que surgiu conceito de terapia
intensiva, quando enfermeira Florence Nightingale (1820-1910), partiu para
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Scutari, na Turquia, junto com 38 enfermeiras, para atender soldados
britânicos seriamente feridos, agrupados e isolados em áreas com medidas
preventivas para evitar infecções e epidemias, como disenteria, tétano, sendo
marcante redução de mortalidade (FERNANDES et al., 2011). Considerada
precursora da enfermagem moderna, ideias de Florence Nightingale serviram
para (re) organização de hospitais, com implantação de medidas para controle
das IH, através de cuidados de higienização, isolamento dos enfermos,
atendimento individual, utilização controlada da dieta e, redução de leitos no
mesmo ambiente.
Instituiu-se, assim, medidas de organização,
sistematização do atendimento e treinamento de pessoal, especialmente
práticas higiênico-sanitárias que estabeleceu e, que colaboraram para
redução das taxas de mortalidade hospitalar da época (OLIVEIRA;
MARUYAMA, 2008).
Nas UTIs ficam pacientes mais comprometidos, necessitando de
monitorização e, suportes ininterruptos de suas funções vitais. Configuração
do ambiente de UTI agregado aos procedimentos que paciente tem que ser
submetido é propicio para desenvolvimento de IH (MARTINS, 2006). Este
mesmo pensamento é observado quando se expõe que tecnologia aplicada à
assistência hospitalar em UTI viabiliza prolongamento da sobrevida do
paciente em situações muito adversas. Este fenômeno altamente positivo por
um lado, por outro, é dos fatores determinantes do aumento do risco de IH
em pacientes críticos (PEREIRA et al., 2000). Nota-se que função das UTIs
se manteve ao longo do tempo, dando suporte à vida de pacientes graves, com
risco de morte. No entanto, hoje desafio é maior, a qualidade dos serviços
prestados.
Governo brasileiro aprovou no ano de 1997 Lei 9.431, que
implantou Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) nos hospitais
pelo país, para manter índices de infecções num patamar aceitável pelo
Ministério da Saúde, através de normas e portarias estabelecidas pela
Vigilância Sanitária. Assim, hospitais ficaram obrigados a constituírem
programa de Controle de Infecção Hospitalar - CIH, com protocolos a serem
seguidos. Na apuração da responsabilidade de casos de IH, inexistência ou
inoperância da CCIH configura negligência, acarretando responsabilidade civil
da instituição e, profissionais envolvidos são responsabilizados civil e
penalmente (ANVISA, 2004).
Comissões são compostas por membros consultivos – sendo
profissionais representativos dos serviços de saúde (medicina, enfermagem,
farmácia, laboratório de microbiologia e administração) – e, membros
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executores, que são responsáveis pela implantação, execução,
acompanhamento e, avaliação dos programas de controle de IH. Estes grupos
inspecionam condições de trabalho de todos ambientes do hospital, áreas de
apoio, realizando auditorias nas áreas terceirizadas, como lavanderia e
laboratório. Trabalho de controle não envolve apenas comissão, mas toda
equipe do hospital (BRASIL, 1998). Pede-se que um dos membros
executores seja um enfermeiro e, percebe-se aqui, importância do
profissional de enfermagem nas ações de prevenção e controle das IH nos
hospitais, para manter qualidade dos serviços oferecidos à população e,
segurança de seus pacientes (GIAROLA, 2012).

RESULTADOS E
DISCUSSÃO
Controle de IH em UTIs é questão importante, devendo ser
sempre preocupação dos profissionais de saúde e, equipe de apoio ao serviço.
Objetivo deste estudo foi entender controle das IH como fator de melhoria
na qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população. Destacam-se
quatro categorias para analisar controle de IH em UTI nos hospitais
brasileiros, perfil do enfermeiro intensivista; ambiente de UTI; organização
do trabalho da equipe e, formas de prevenção utilizadas.

Perfil do
enfermeiro intensivista
Equipe de enfermagem que atua em UTI deve apresentar perfil
técnico diferenciado, bem treinado e, possibilitando adequado funcionamento
do serviço. Enfermagem, enquanto profissão, teve início na Inglaterra, no
século XIX, com trabalho de Florence Nightingale, instituindo um dos
princípios básicos da moderna terapia intensiva e hoje, enfermagem é uma
prática social institucionalizada, técnica e específica.
É competência de o enfermeiro da UTI coordenar equipe de
enfermagem, distribuir tarefas e conhecer características e individualidades
de cada membro da equipe. Para prestar assistência de qualidade, enfermeiro
na UTI deve levar em conta demanda, quantidade de pessoal e, serviços de
apoio de acordo com padrão de qualidade exigido.
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É imprescindível conhecer mecanismos das IH em pacientes em
UTI, seus fatores de risco, medidas de prevenção e controle, identificar
perfil epidemiológico das IH na UTI onde atua e, devido ao dinamismo da área
da saúde, profissional deve participar de programas de educação continuada
permanente.

Ambiente de UTI
Surgimento da prática em UTI marcou dos maiores progressos
obtidos pelos hospitais no século passado.
Estas unidades têm
características próprias como acesso restrito e, obrigatoriedade de
permanência para assistência direta, sem interrupção.
Sua complexidade está na quantidade de aparelhos de
monitorização contínua e, no quadro do paciente atendido. Infecção é,
portanto, manifestação frequente no paciente internado na UTI. Quanto à
origem, infecção já está presente na época da admissão hospitalar, ou ser de
procedência hospitalar definida pelo aparecimento após quarenta e oito horas
de internação.
É ambiente cuja rotina exige muito dos profissionais, é aquele
ambiente onde se percebem maiores queixas, pois ali se encontram longas
jornadas de trabalho e, muitos profissionais, por motivos diversos, possuindo
multiplicidade de empregos.

Organização do trabalho da equipe
UTI, sendo caracterizada como unidade com grande risco de
infecção, demanda maiores cuidados em sua rotina. Planejamento da
assistência é feito por enfermeiros e, rotinas precisam ser bem
estabelecidas. Esta unidade exige maiores esforços no sentido de evitar
transmissão de microrganismos, utilizando de protocolos e, outras medidas
de controle de disseminação de microrganismos multirresistentes. Presença
destes agentes na UTI deve ser monitorizada periodicamente. Organização
do trabalho das equipes em UTI, pede que seus membros sejam grupo
inteiramente motivado e, que conheçam objetivos e finalidades da unidade.
Trabalho humanizado é necessário, como também atenção aos familiares.

Formas de prevenção utilizadas
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Todos indivíduos envolvidos no tratamento de pacientes graves
devem aderir a qualquer esforço para prevenção às IH e, seguir medidas
educativas sobre boas práticas da assistência. É importante que entre
medidas de prevenção e controle das IH estejam adoção de protocolos de
prevenção de acordo com necessidades hospitalares e de pessoal, em número
suficiente, qualificado e preparado para cumpri-los.
Também, devem ter destaque limpeza e desinfecção dos
mobiliários e equipamentos conectados ao paciente. Entretanto, lavagem das
mãos é recurso mais eficaz e econômico que dispõem profissionais de saúde
para prevenção de infecções.
Adesão ao protocolo de higienização correta das mãos é desafio
para Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) que, juntamente
com profissionais da enfermagem, de saúde e apoio, mantenham educação
continuada, sabendo da importância em oferecer serviços de qualidade.
Avanços tecnológicos na área da medicina e desenvolvimento de
medicamentos mais eficazes no trato das infecções, ainda não conseguiram
eliminar problema da IH, presentes em todo mundo. Por isso é tão importante
que cada instituição hospitalar conheça seu quadro de ocorrência de infecção,
agentes infecciosos presentes, definindo estratégias de controle.

CONCLUSÕES
Embora principais causas de IH estejam relacionadas ao quadro
clínico do paciente e, com procedimentos, técnicas e terapêuticas utilizados
no tratamento, deve-se considerar que assistência prestada pela equipe de
profissionais da saúde é fator de prevenção e, controle das IH. Nas UTIs
atenção deve ser maior, com pacientes de risco, procedimentos invasivos e,
possível presença de microrganismos resistentes, atenção aos cuidados de
prevenção deve ser redobrada, pois observou-se na bibliografia estudada
neste trabalho que eliminação das IH é praticamente impossível, mas sua
prevenção e controle são possíveis. Pode-se dizer que maneiras de se tratar
as IH no dia a dia dos hospitais passa por medidas simples e objetivas como
conhecimento, informação, treinamento e, subjetivas como comprometimento
e conscientização dos profissionais. Seguir protocolos no atendimento ao
paciente trará resultados satisfatórios na diminuição dos casos de IH, e
assim, melhoria, cada vez mais, da qualidade de assistência à saúde.
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