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Segurança no Ambiente 

Hospitalar e as 

Infecções Hospitalares



Cadeia Epidemiológica da Infecção



Medidas de Bloqueio Epidemiológico



Precaução de Gotículas

• Transmissão:

Indicada para pacientes portadores ou com infecção suspeita ou confirmada 

por microorganismos transmissíveis por gotículas (ex: Caxumba, Coqueluche, H1N1, Meningite).

 EPI: 



Precaução de Aerossóis 

• Transmissão:

Indicada para pacientes com infecção suspeita ou confirmada por microorganismos transmitidos por 

aerossóis (alguns exemplos: Tuberculose, Herpes Zoster, Sarampo, Varicela).

 EPI:



Precaução de Contato

• Transmissão:

Indicada quando o paciente está colonizado, infectado ou com suspeita de presença de micro-organismos 

epidemiologicamente importantes passíveis de transmissão por contato direto ou indireto.

Mãos dos profissionais; 
Fluidos corpóreos; 

Secreções.

Artigos contaminados; Mobiliários;
Equipamentos; Prontuários  / papéis.



EPI





Higienização das Mãos



Por que higienizar as mãos?

Principal via de transmissão de micro-

organismos é através das MÃOS!!!

Microbiota da Pele

Residente:

Micro-organismos que vivem na pele.

Transitória:

Micro-organismos adquiridos por contato direto com o meio ambiente,

contaminam a pele temporariamente.



Quando...



Como Higienizar as Mãos?



Higienização Simples das mãos
(uso de água e sabão)

Remover os microrganismos que colonizam
as camadas superficiais da pele, suor, a
oleosidade, as células mortas e a sujidade.
Quando:
• Mãos estiverem visivelmente sujas;
• Ao iniciar o turno de trabalho;
• Após ir ao banheiro;
• Antes e depois das refeições;
• Antes de preparo de alimentos;
• Antes de preparo e manipulação de
medicamentos.

Fricção anti-séptica das mãos 
(preparação alcóolica)

Reduzir a carga microbiana das mãos (não há
remoção de sujidades) .
Quando:
• Antes e após contato com o paciente;
• Antes de realizar procedimentos e manipular
dispositivos invasivos;
• Antes de calçar luvas para inserção de
dispositivos invasivos que não requeiram
preparo cirúrgico;
• Após risco de exposição a fluidos corporais;
• Ao mudar de um sítio corporal contaminado
para outro, limpo, durante o cuidado ao
paciente;
• Após contato com objetos e superfícies
próximas ao paciente;
• Antes e após remoção de luvas.





Microorganismos Multirresistentes

Fatores predisponentes para seu aparecimento:

– Pacientes hospitalizados (tempo);

– Uso prévio de antibióticos (duração);

– Perfil microbiológico da Unidade;

– Internação na UTI (tempo de permanência);

– Dispositivos invasivos.

Microorganismos que são resistentes a várias classes 

de antibióticos. 



Microorganismos Multirresistentes

Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa Acinetobacter baumannii

Escherichia coli
Klebsiella  spp. KPC Enterococcus spp VRE



Microorganismos Multirresistentes

ONDE HABITAM ?

- Comuns no ambiente hospitalar;

- Encontrados na água, no solo, nas plantas e em animais;

- Habitam a boca, o intestino, o nariz e a pele;

- Podem causar pneumonia, infecções de pele, infecções

urinárias, meningite e sepse (infecção generalizada -

sangue – morte).



Microorganismos Multirresistentes

GRAU DE RESISTÊNCIA:

- São resistentes a várias classes de antibióticos, o que ocorre em

várias regiões do mundo.

ORGANISMO
TEMPO DE PERMANÊNCIA 

EM SUPERFÍCIES

Acinetobacter 3 dias - 5 meses

Pseudomonas 6h - 16 meses

Klebsiella sp 2h - 16 meses

MRSA 1 - 7 meses

S. aureus 1 - 7 meses

VRE 4 meses



Falando em Ambiente…

Contaminated surfaces increase cross-transmission~Abstract: The Risk of Hand and Glove

Contamination after Contactwith a VRE (+) Patient Environment. Hayden M, ICAAC, 2001,

Chicago, IL.

X = representação de culturas positivas para VRE



Automedicação

Consumo de medicamentos sem prescrição médica.





Considerações e Orientações



Orientações sobre Queda

Fatores de risco para queda:

- Idade menor que 5 ou maior que 65 anos; 

- Efeito de medicamentos (ex: sono, tontura, pressão baixa); 

- História de queda anterior (em casa ou no hospital);

- Dificuldade auditiva, visual ou de sensibilidade; 

- Dificuldade para andar; 

- Urgências urinária ou intestinal; 

- Confusão mental (agitação); 

- Desmaio, fraqueza muscular, tontura; 

- Uso de calçado inadequado.



Orientações sobre Calçados

No dia da visita usar sapatos fechados.



Orientações sobre Condições de Saúde

Garanta sua saúde e a do paciente, não faça 

visita se estiver com infecção respiratória, de 

pele ou outras.



Orientações sobre Registros de Imagens

Por questões de segurança e privacidade, não é 

permitido registrar fotos ou filmagens dos 

pacientes internados.



Orientações sobre Pertences e Valores

O Hospital pode não dispor de cofres para guardar 

valores e objetos pessoais, não se responsabilizando 

por perdas, danos ou furtos dos mesmos.

OBS.: Evitar levar bolsas, 

pertences e valores.



Orientações sobre Flores e Alimentos

- Não é indicado levar flores para o ambiente hospitalar. Elas podem estar 

contaminadas com microorganismos ou conter insetos, sendo um risco de 

disseminar infecção.  

- Não oferecer alimentos para os pacientes, eles seguem a dieta hospitalar.



Orientações sobre Equipamentos

Não manusear os equipamentos hospitalares. 

Os mesmos são de manuseio restrito aos profissionais 

de saúde do setor de internação.



Orientações sobre Comportamento

- Evite o contato com os pacientes e com as proximidades próximas a ele. 

- Evite conversas alheias e tons de voz muito altos.

- Evite comentários sobre a doença e o estado de saúde de cada doente. 

O objetivo é oferecer o conforto e a palavra para aqueles que 

desejarem. 



Orientações sobre Sinalização Interna

Respeitar as placas de precaução.



Orientações sobre Higienização das Mãos

Higienizar as mãos antes e após visitar cada paciente.



“Ambiente seguro 

é responsabilidade de todos!”

Obrigada!

2101 2107 / 2223

ccih@santacasacachoeiro.org.br


