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RESUMO 

  

As Infecções Relacionadas a Assistência à Saúde (IRAS), constitui-se como um tema 

novo e de grande importância para uma assistência adequada tanto aos pacientes que sofrem 

uma internação, quanto para aqueles que são simplesmente submetidos a procedimentos 

invasivos, em qualquer nível da atenção em saúde. De acordo com a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA, 2008), estima-se que de 6 % a 15% dos pacientes internados 

em hospitais contraem um episódio de infecção. Podemos observar que o conhecimento sobre 

as práticas de controle das infecções hospitalares é de grande importância para a formação do 

enfermeiro e esta deve começar desde a graduação. Sendo assim os objetivos desta pesquisa 

são: identificar o conhecimento dos acadêmicos de enfermagem do 4º ao 9º período, sobre a 

prevenção e o controle das IRAS; e descrever a construção do conhecimento sobre prevenção 

e controle das IRAS na aquisição de competências na formação do acadêmico de 

enfermagem.  Trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória, com abordagem quanti-

qualitativa. O estudo teve como espaço de pesquisa a Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa, da Universidade Federal Fluminense, instituição federal, localizada na cidade 

de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro. Os sujeitos deste estudo foram alunos do Curso de 

Graduação em Enfermagem e Licenciatura, que estavam devidamente matriculados no 

primeiro semestre do ano de 2012, cursando do quarto ao nono período, sendo excluído por 

falta de voluntários o sétimo período. O tamanho da amostra estudada foi de 45 sujeitos. O 

método escolhido para se coletar os dados, foi através da aplicação de questionários, contendo 

questões abertas e fechadas sobre infecção hospitalar e suas vertentes. Os dados quantitativos 

foram analisados conforme a sua natureza, e discutidas à partir da estatística descritiva. Já os 

dados qualitativos foram analisados à partir da técnica de análise de conteúdo. Caracterizando 

os sujeitos do estudo, houve a evidenciação de uma grande variação de idades entre 19 e 28 

anos. Outro dado encontrado é a maior prevalência do sexo feminino no estudo. Identificamos 

também através da análise quantitativa dos questionários, onde o sim correspondia a respostas 

positivas com relação ao conhecimento sobre infecção hospitalar (IH), e o não correspondia 

negativamente sobre o conhecimento do assunto. Observou-se que o 5º período obteve a 

maior porcentagem de respostas positivas, um total de 90%. Ficando o 8º período com a 

menor porcentagem de respostas positivas, um total de 76%, consequentemente com o maior 

quantitativo de respostas negativas, 15%.  Foi obtido um grande quantitativo de respostas 

positivas no geral, 82% das respostas. Isso significa que os sujeitos demonstram de forma 

empírica, ou seja, quantitativamente falando, conhecimento satisfatório sobre IH. Foram 

elaborados quadros, que tiveram como objetivo a análise do conteúdo expresso pelos sujeitos 

com relação ao seu conhecimento sobre IH; as disciplinas mais citadas que abordam o tema 

durante a graduação; e as expressões mais significativas dos sujeitos quanto ao seu nível de 

conhecimento sobre IH. Observou-se que todos os períodos analisados estão ligado ao que 

estudam na atualidade. Mostrando que o conhecimento global é perdido durante os períodos, 

ou melhor dizendo ele é modificado. O conhecimento está sendo abordado durante o curso de 

graduação em enfermagem, de maneira fragmentada, impossibilitando desta forma que os 

alunos acumulem conhecimentos de forma gradual e interligada. Portanto podemos concluir 

que, o ensino desta temática considerada tão importante, está sendo pouco abordada durante a 

graduação, segundo os sujeitos pesquisados, sendo consequentemente impedido o processo 

gradual da construção do conhecimento. 

 

Palavras chaves: Controle de Infecção; Conhecimento; Enfermagem. 
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ABSTRACT 

 

The Infections Related to Healthcare (IRHC) comprises a new topic of great 

importance for adequate assistance either to patients suffering from hospitalization or those 

who undergo invasive procedures, at any level of health care.  According to the National 

Health Surveillance Agency (ANVISA, 2008), it is estimated that 6% to 15% of hospital 

patients have an episode of infection. We can note that the knowledge of the practices for 

controlling hospital infections is of great importance to the professional training of nurses and 

it should start from graduation. Thus, this research aims at: identifying the knowledge of 

nursing students from the 4th to 9th period on the prevention and control of IRHCs; and 

describing the construction of knowledge on the prevention and control of IRHCs in the 

acquisition of skills during the professional training of nursing students.   It refers to a 

descriptive exploratory research with a quantitative and qualitative approach. The study had 

as a place for research the Nursing School Aurora Afonso Costa, of the Federal Fluminense 

University (UFF), a federal institution located in the city of Niterói, State of Rio de Janeiro.  

The participants in this study were students of the Undergraduate Course on Nursing, who 

were duly enrolled in the first semester of 2012, attending from the fourth to the ninth period, 

being excluded the seventh period due to the lack of volunteers. The sample studied consisted 

of 45 people.  The method chosen to collect data was through the application of 

questionnaires containing open and closed questions about hospital infection and its 

variations. The quantitative data were analyzed according to their nature and discussed using 

the descriptive statistics method. The qualitative data were analyzed using the technique of 

content analysis. Regarding the characteristics of the individuals who participated in the 

study, there was a wide range of ages between 19 and 28 years-old. Another fact identified 

was the prevalence of women in the study. The quantitative analysis of the questionnaires was 

also used, in which ‘yes’ referred to positive answers regarding the knowledge of hospital 

infection (HI), and ‘no’ referred to negative answers regarding the knowledge of the subject. 

It was observed that the 5th period had the highest percentage of positive answers, which 

corresponded to 90%. On the other hand, the 8th period showed the lowest percentage of 

positive answers, which corresponded to 76%, hence the highest number of negative answers, 

15%.  In general, we obtained a large number of positive answers, 82% of them. It means that 

the individuals empirically show, that is, quantitatively speaking, satisfactory knowledge of 

HI. Frameworks were developed, which aimed at analyzing the content expressed by the 

individuals regarding their knowledge on HI; the subjects most mentioned that addressed the 

topic during graduation, and the most significant expressions of the individuals concerning 

their level of knowledge on HI.  It was observed that all the periods analyzed are connected to 

the one being currently studied,showing that the global knowledge is wasted along the 

periods, or rather, that it is modified. The knowledge have been addressed during the 

undergraduate course on nursing in a fragmented way, thus preventing students form 

accumulating knowledge in a gradual and interconnected way. Therefore, we can conclude 

that the teaching of this subject, which is so important, has been poorly addressed during 

graduation, according to the participants of the research, thus preventing the gradual process 

of knowledge construction. 

 

 

Keywords: Infection Control; Knowledge; Nursing. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O termo “IRAS” significa Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde, é uma nova 

nomeclatura que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), criou, para o que 

chamamos de infecções hospitalares, ou infecções nasocomiais. Esta nova denominação veio 

para englobar o conceito, de que não é somente durante a internação hospitalar que o paciente 

pode contrair algum tipo de infecção. 

As IRAS, constitui-se como um tema novo e de grande importância para uma 

assistência adequada e segura tanto aos pacientes que sofrem uma internação, quanto para 

aqueles que são simplesmente submetidos a procedimentos invasivos, em qualquer nível da 

atenção em saúde. 

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2008), estima-

se que de 6 % a 15% dos pacientes internados em hospitais contraem um episódio de 

infecção. Estudos internacionais afirmam que um programa de controle de infecção hospitalar 

bem conduzido reduz em 30% a taxa de infecção do serviço.  

Pesquisas comprovam que as IRAS na atualidade são responsáveis pelos agravos da 

condição de saúde dos pacientes, e até mesmo óbitos.  Podemos observar que o conhecimento 

sobre as práticas de controle das infecções hospitalares é de grande importância para a 

formação do enfermeiro e esta deve começar desde a graduação. 

 

A enfermagem atua de forma direta e indireta na assistência e por, representar, na 

maioria das instituições de saúde, o maior percentual e trabalhadores faz-se 

imprescindível sua atuação de forma a prevenir e controlar infecções (...) a formação 

dos profissionais com uma percepção de prevenção, talvez seja um dos grandes 

desafios que ensino na área de saúde enfrenta (TIPPLE, et.al. 2010, p. 51) 
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A motivação para realizar este estudo surgiu durante a minha participação no Projeto de 

Iniciação Científica, PIBIC do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico, intitulado: “Avaliação das estratégias de prevenção e controle de Infecção 

Hospitalar da população hospitalizada no HUAP”, no primeiro ano da pesquisa como 

voluntária e no segundo ano como bolsista de pesquisa. O projeto teve como objetivo avaliar 

as estratégias de controle das Infecções Hospitalares da população hospitalizada no Hospital 

Universitário Antônio Pedro, quanto à sua eficiência e eficácia no controle das infecções, a 

notificação, a busca ativa dos casos e as estratégias implantadas. 

Participar deste projeto, me proporcionou uma visão completamente diferenciada do 

que é realmente estudar as infecções hospitalares e do quão importante é este assunto para a 

formação de profissionais conscientes e comprometidos, para uma prestação de cuidados de 

qualidade.  

Tendo em vista que os profissionais de saúde são os maiores carreadores das  

infecções dentro de um serviço, a grande medida para controlar a ocorrência das mesmas, 

além de fatores estruturais das instituições,  é qualificando esses profissionais. 

Sendo assim, formar profissionais conscientes sobre as práticas de prevenção e 

controle das infecções, é um dos maiores desafios encontrados no ensino em saúde. 

Observando então, toda está problemática, surgiu, neste cenário, a idéia de pesquisar 

como está a formação acadêmica dos futuros enfermeiros, com relação às medidas de 

prevenção e controle das IRAS. 

 

 

1.1 Problema 

 

 

Diante da complexidade do tema, surgiu o problema desta pesquisa, o de analisar se  

as medidas de prevenção e  controle das IRAS  estão sendo abordadas de  maneira satisfatória 

durante a graduação de enfermagem, e se os alunos da graduação de enfermagem identificam 

a real necessidade do conhecimento sobre as IRAS.  
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1.2 Questão norteadora 

 

 

Como os acadêmicos de enfermagem constroem o conhecimento sobre controle das 

IRAS? 

 

 

1.3 Objeto de estudo 

 

 

O conhecimento dos acadêmicos de enfermagem sobre o controle das IRAS.  

 

 

1.4 Objetivos 

 

 

Identificar o conhecimento dos acadêmicos de enfermagem do 4º ao 9º período sobre a 

prevenção e o  controle das IRAS; 

Descrever a construção do conhecimento sobre prevenção e controle das IRAS na 

aquisição de competências na formação do acadêmico de enfermagem. 
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1.5 Justificativa 

 

 

É imprescindível que o acadêmico de enfermagem tenha uma formação sólida no 

âmbito da prevenção e controle das IRAS, sendo ele o protagonista do cuidado desde a 

graduação, em seus campos de estágio, e durante toda a sua vida profissional.  

O presente estudo justifica-se mediante a imensa importância de se controlar as IRAS 

nos serviços de atendimento à saúde. Diante disso, pretende-se  analisar como este tema está 

sendo abordado durante a graduação de enfermagem, para a formação acadêmica.  Torna-se 

de grande relevância o levantamento destes dados, pois á partir dos mesmos teremos base para 

identificar como esses futuros enfermeiros desenvolverão suas práticas, refletindo assim o 

conhecimento em uma assistência de enfermagem de boa qualidade. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1  A infecção hospitalar na atualidade 

 

 

Infecção Hospitalar (IH) segundo o Ministério da Saúde (1998), é 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.  

 

 

Atualmente, o conceito de IH é mais abrangente quando se contempla a infecção 

adquirida durante a assistência ao paciente em um sistema de não-internação, no 

atendimento ambulatórios ou em consultórios. No contexto das infecções, há grande 

diferença entre esses pacientes e os pacientes hospitalizados. Para enfatizar o 

controle da infecção na assistência ambulatorial, é preciso não expor 

desnecessariamente o paciente a riscos inerentes à internação e à microbiota 

hospitalar. (ANVISA, 2006) 

 

 

 

Segundo Cardoso e Silva (2004, p. 51) as infecções hospitalares, representam 

atualmente um dos principais problemas da qualidade da assistência, devido a sua alta 

incidência, letalidade, aumento do tempo de internação e uso de medicamentos, além de 

custos indiretos causados ao paciente que configuram-se como intangíveis, como os 

provocados pela dor, mal-estar, isolamento, ou seja pelo sofrimento do paciente. 
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De acordo com a Portaria 2.616 do Ministério da Saúde (1998), as infecções 

hospitalares representam risco significativo à saúde dos usuários dos hospitais, e sua 

prevenção e controle envolvem medidas de qualificação da assistência, de vigilância sanitária 

e outras. 

 

A Anvisa (2004, p. 7) diz que: 

 

a IH atinge o mundo todo e representa uma das causas de morte em pacientes 

hospitalizados. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, a taxa média de IH é de 

cerca 15% (...) no entanto o índice de IH varia significativamente, pois está 

diretamente relacionada com o nível de atendimento e complexidade de cada 

hospital. 

 

 

 

Assim, complementando as definições, a Anvisa (2004, p. 7), afirma que as infecções 

hospitalares podem ser causadas por diferentes microorganismos, podendo ser bactérias, 

fungos, e vírus. As bactérias se destacam neste processo, pois constituem a flora humana e 

normalmente não oferecem riscos aos indivíduos saudáveis, pois são de baixa virulência, mas 

podem causar infecções em indivíduos com o estado clínico comprometido, configurando-se 

bactérias oportunistas, pois aproveitam a fragilidade do estado clínico para causar infecções. 

As infecções mais frequentes descritas são do trato urinário, respiratório e feridas cirúrgicas. 

De acordo com Pereira et. al. (2005, p. 251), os microorganismos que predominam nas 

infecções hospitalares raramente causam infecções em outras situações, apresentam baixa 

virulência, mas devido seu inócuo e a queda de resistência do hospedeiro, o processo 

infeccioso desenvolve-se. A infecção, manifesta-se como agravamento dos pacientes muito 

enfermos, em consequência da hospitalização e constante realização de procedimentos 

invasivos e imunossupressores. 

Pessoas com idades extremas, estado imunológico diminuído, doença de base, são 

fatores que favorecem a susceptibilidade aos agentes agressores. 

Segundo a Anvisa (2000), os agentes patogênicos envolvidos nas infecções 

hospitalares, são transmitidos por via endógena, quando pertencentes à flora do paciente, e 

por via exógena, quando tem como veículo transmissor as mãos, secreção salivar, fluidos 

corporais, ar e materiais contaminados. 
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Pereira et al. (2005, p. 251), ainda afirmam que: 

 

aproximadamente dois terços das infecções hospitalares são de origem autógena, 

significando o desenvolvimento da infecção à partir da microbiota do paciente, que 

pode ter origem comunitária ou intra-hospitalar  (...) na IH o hospedeiro é o elo mais 

importante da cadeia epidemiológica, pois alberga os principais microorganismos 

que na maioria dos casos desencadeiam processos infecciosos. 

 

 

2.2 A infecção hospitalar no Mundo e no Brasil 

 

 

Lacerda e Egry (1997, p. 2), afirmam que “a história da ocorrência de infecções 

hospitalares e de suas práticas de controle mantém uma relação estreita com a própria história 

das concepções do processo saúde-doença, na sociedade ocidental e de suas formas de 

inserção e de intervenção.” 

Couto, Pedrosa e Nogueira
1
 (1999, apud CARDOSO E SILVA, 2004, p.51), 

contribuem com os dados históricos, dizendo que: 

 

 

de acordo com a história da medicina, a IH é tão antiga quanto a origem dos 

hospitais. É do ano de 325 as primeiras referências à existências de hospitais (...) 

durante séculos os doentes foram tratados sem serem separados e/ou isolados quanto 

a nosologia que apresentavam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 COUTO, RC; PEDROSA TMG; NOGUEIRA, JM. IH: epidemiologia, controle, gestão para qualidade. 2ª Ed. 

Rio de Janeiro: MEDSI; 1999 
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Borba
2
 (1995, apud. RAMOS, 2001, p.30), acrescenta os dados anteriores da história 

da IH, dizendo que, nos anos 325 d.C., o Imperador Cosntantino instalou um hospital junto a 

cada catedral existentes nas cidades, agrupando assim os pacientes, independente de suas 

condições infecto-contagiosas.  Ele diz ainda que: 

 

 

essa data representa, pois, o marco referencial do aparecimento de infecções 

hospitalares, posto que a reunião de enfermos em um ambiente confinado veio 

facilitar a transmissão das doenças epidêmicas então prevalentes, como febre tifóide, 

varíola e peste. 

 

 

Somente no século XIX segundo Cardoso e Silva (2004, p. 51), começou o isolamento 

de algumas doenças na Inglaterra. Logo em 1964, foi descrita a disseminação da infecção do 

tipo hospitalar na cidade de Londres, com isso são diferenciados claramente os hospitais que 

possuíam isolamento, dos que não possuíam. 

Em seguida, já na metade do século XIX, o inglês James Young Simpson, em 1830, 

segundo Borba (1995, apud. RAMOS, 2001, p.30), professor de cirurgia da Universidade de 

Edinburgh, observou maior letalidade em pacientes que sofriam amputações realizadas em 

hospitais, do que os que eram amputados em casa. Utilizou para denominar os riscos inerentes 

à hospitalização o termo “hospitalismo”. 

De acordo ainda com Cardoso e Silva (2004, p.51), o primeiro trabalho publicado 

sobre a possível transmissão de doença no meio intra-hospitalar foi em 1847, por Ignaz 

Philipp Semmelweis, ele tomou como base os dados da época sobre a febre puerperal, no 

Hospital de Budapeste. 

La Force
3
 (1997, apud SANTOS, 2006, p. 4), evidencia o fato dizendo que: 

 

Semmelveis, com base em suas observações clínicas e epidemiológicas, 

desenvolveu a hipótese da transmissão da febre pelas mãos dos médicos e 

estudantes, que carreariam partículas cadavéricas das salas de autópsia para as 

pacientes. 

 

 

 

                                                           

2
 BORBA, ERA. O curso de introdução ao controle de IH na perspectiva de seus monitores. Tese (Mestrado). 

Universidade de Brasília, 1995. 

3
 LA FORCE, FM. The control of  infection in hospitals. Preventions and control of nasocomial infection 3

rd
 ed. 

Baltimore: Williams e Wilkins, 1997. 
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Céline
4
 (1998, apud. SANTOS, 2006, p.4), complementa o dado anterior afirmando 

que: 

 

a hipótese foi substanciada pela redução na ocorrência dessas infecções, no Hospital 

Geral de Viena, de 18,3% em abril, para 1,2% em dezembro de 1847, quando 

obstetras e estudantes foram obrigados a lavar as mãos com solução clorada, antes 

de atenderem as gestantes. 

 

 

Pereira e Bellato (2004, p.19), relatam que, já em meados do século XIX, a enfermeira 

Florence Nightingale indicava que o ambiente hospitalar e as formas como o mesmo era 

organizado tornava-se um dos mais importantes fatores para a melhora da saúde das pessoas 

que nele procuravam a cura para seus males. 

Assim, surgia então a enfermagem no campo da prevenção e controle das infecções, 

contribuindo para o desenvolvimento dos estudos na área. 

Surge, no cenário das infecções, durante a Segunda Guerra Mundial, segundo Ramos 

(2001, p.31), a penicilina, logo alguns anos depois, em 1950, começam a surgir devido a 

indiscriminada utilização deste antibiótico, surtos de staphylococcus áureos resistentes a 

penicilina. 

Pereira et.al. (2005, p. 252), afirmam que a década de 70 viveu uma grandiosa 

reestruturação das atividades de controle de IH. Nos hospitais americanos as atividades 

passivas de controle de IH foram substituídas por medidas impostas por órgãos oficiais. 

No estudo elaborado por Cardoso e Silva (2004, p. 51): 

 

os primeiros relatos de IH no Brasil, embora não se utilizem estes termos, parecem 

surgir em 1956 sobre esterilização do material hospitalar (Cristóvão) e o uso 

indiscriminado e inadequado de antibióticos, por Francisconi, em 1959. 

 

 

A Anvisa (2000), mostra que: 

 

o início das preocupações com a IH no Brasil acompanhou o processo de 

industrialização acelerado que se iniciou no governo de Juscelino Kubischek e 

também a ocorrência de surtos por stafilococos resistentes a penicilina, pelos relatos 

vindos de outros países com medicina avançada. 

 

 

                                                           

4
 CELINE, LF. Vida e obra de Smmelwies. São Paulo: Companhia das letras, 1998. 
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A partir de 1968, predominando nos anos 70, surgiram grandes avanços tecnológicos 

na medicina do país, como o transplante cardíaco, logo surgiram as primeiras comissões de 

controle de infecção. 

Lacerda (2002, p.57) explica que: 

  

o desenvolvimento econômico adotado até essa década, industrialização pesada e a 

consequente aceleração da urbanização determinou aumento da demanda por 

assistência médica, atendida até então de forma desigual pelos vários Institutos de 

Aposentadorias e Pensões. Com a ditadura militar, os institutos são unificados, 

criando o INPS. O modo de financiamento abriu possibilidades para a iniciativa 

privada, que começa a criar hospitais com verbas quase exclusivamente públicas. A 

tecnologia médica dos países desenvolvidos começa a ser introduzida no país. 

Iniciam-se os primeiros transplantes, com o uso cada vez mais intensivo de 

antibióticos e de imunossupressores.  

 

 

De acordo com a Anvisa (2000, p. 8), a preocupação da época era predominantemente 

com relação ao ambiente, lixo, e contaminação aérea, ou voltados para procedimentos 

invasivos, como técnicas assépticas. 

A Anvisa (2000, p. 9), afirma que para o Brasil, a mais importante década para o 

desenvolvimento do controle de IH, foi a de 80. Nesta década  os profissionais de saúde 

começaram a se conscientizar e assim surgiram as primeira comissões de controle nos 

hospitais. 

 

 

2.3 O controle da infecção hospitalar no Brasil: um breve histórico 

 

 

Fernandes
5
 (2000, apud SANTOS, 2006, p. 20), conta que em 1963, no Hospital 

Ernesto Dornelles, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul,  foi formada a primeira Comissão de 

Controle de IH (CCIH) do Brasil. 

Em 1983, o Ministério da  Saúde através da Portaria nº 196, de 24 de julho, determina 

que todos os hospitais do País deveriam manter CCIH, independentemente da natureza da 

entidade mantedora. 

                                                           

5 FERNANDES, AT et al. IH e suas interfaces com a área de saúde. São Paulo: Atheneu, 2000. 
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Sendo assim, desde 1983,  torna-se obrigatória a CCIH em todos os hospitais do país, 

com o objetivo de monitorar a ocorrência de infecções hospitalares. 

 Pensando na ação limitada da CCIH na época, devido baixa motivação dos 

profissionais, foi criada segundo Ministério da Saúde
6
 (1992, apud. SANTOS 2006, p.22), a 

Portaria GM/MS n° 930/92, que consolida a estrutura da comissão, determinando 

obrigatoriamente a atuação de um médico e um enfermeiro no serviço para cada 200 leitos ou 

fração. 

É de competência da CCIH, segundo o Ministério da Saúde (1992), elaborar, 

implementar, manter e avaliar o Programa de Controle de Infecção Hospitalar (PCIH); 

implantar e manter um sistema de vigilância epidemiológica adequado às características do 

hospital; realizar investigação epidemiológica de casos e surtos, sempre que indicado e 

implantar medidas imediatas de controle; propor e cooperar na elaboração, implementação e 

supervisão da aplicação de normas e rotinas técnico-administrativas visando a prevenção e o 

tratamento das infecções hospitalares; propor, elaborar, implementar e supervisionar a 

aplicação de normas e rotinas técnico-administrativas visando limitar a disseminação de 

agentes presentes em infecções em curso no hospital, através de medidas de isolamento e 

precauções; cooperar com a vigilância epidemiológica fornecendo prontamente informações 

que auxiliem a notificação de doenças de vigilância; utilizar princípios epidemiológicos para 

avaliar a qualidade dos cuidados aos pacientes auxiliando a direção em proporcionar uma 

assistência eficaz em relação ao custo; elaborar e implementar estratégias capazes de 

minimizar os riscos profissionais de adquirir agentes infecciosos no ambiente hospitalar. 

 “A Lei Federal 9.431 de 06/01/1997, instituiu a obrigatoriedade da existência da 

Comissão  de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e PCIH.” (ANVISA, 2000, p. 11) 

Segundo a Portaria 2.616/98  do Ministério da Saúde (1998), o PCIH é um conjunto de 

ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente, visando reduzir em larga escala a 

incidência e a gravidade das infecções hospitalares. Refere ainda que: 

 

para a adequada execução do Programa de Controle de IH, os hospitais deverão 

constituir Comissões de Controle de IH, órgão de acessoria à autoridade máxima da 

instituição e de execução das ações de controle da IH. 

 

                                                           

6
 BRASIL, Ministério da Saúde – Portaria nº 90 de 27 de agosto de 1992. Normas para o controle das infecções 

hospitalares. Brasília, 1992. 
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Os membros da CCIH, conforme a Portaria 2.616/98 do Ministério da Saúde (1988), 

deverão ser profissionais da área de saúde, de nível superior, fortemente designados. Existem 

duas classificações para os membros que compõem uma CCIH, são eles os consultores, 

representados pelos serviços de medicina, de enfermagem, de farmácia, laboratório de 

microbiologia e administração, e os executores, representados por, no mínimo, dois técnicos 

de nível superior da área de saúde, para cada 200 leitos ou fração deste número, sendo 

preferencialmente um profissional enfermeiro. 

 

 

2.4 A enfermagem e as infecções hospitalares 

 

 

Florence Nightingale, precursora da enfermagem profissional no mundo, foi capaz de 

observar em 1856 que o ambiente hospitalar deveria ser reformulado, para que a assistência 

adequada pudesse ser prestada, no intuído de melhorar a saúde daqueles que procuravam o 

hospital para curar-se de seus males. 

 

A compreensão de Florence Nightingale sobre as causas da doença e sua propagação 

e, portanto, sobre a importância do ar fresco, luz, limpeza e nutrição, não era usual, 

quando se considera o status das artes médicas quando ela escreveu Notas sobre 

Enfermagem, no final dos anos 1850. Bactérias e microorganismos já tinham sido 

observados por pesquisadores no final do século XVII, mas seu vínculo com a 

doença ainda não havia sido avaliado. Embora, em 1796, tenha sido desenvolvido 

um método para proteger pessoas da varíola, não se sabia como esse método 

funcionava. (...) A revolução na prática médica e nos medicamentos ainda estava por 

vir quando Florence Nightingale começou seu trabalho nos hospitais. Sua mente 

inquisitiva e abordagem metódica a levaram a simples conclusões, que começou a 

aplicar quando trabalhava com o doente. Muitos conselhos que dá em Notas sobre 

Enfermagem agora parecem ser do senso comum, porque as medidas que propôs 

para moradias saudáveis, acesso a ar e luz, e nutrição adequada, são tão óbvias e 

efetivas hoje como o eram em 1859. Entretanto, naquela época, muitos não 

entendiam tão claramente como ela estabeleceu o vínculo entre saúde e as medidas 

que propôs. (CABRAL E GARCIA, 2010) 
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O marco de Florence Nightingale no controle das infecções, surgiu com a sua ida à 

Guerra da Criméia em 1854. A Anvisa retrata este fato na citação a baixo, dizendo que:  

 

Em 1854, foi convidada para ir a Guerra da Criméia, com objetivo de reformular a 

assistência aos doentes. A enfermaria da guerra encontrava-se em situação precária: 

sem conforto, medicamentos e assistência insuficientes, sem acesso e transporte aos 

doentes, com vários casos de infecção pós operatória, como tifo e cólera, sem 

vestimenta limpa, sem água potável e alimentação, esgoto a céu aberto, com o porão 

infestado por ratos e insetos. Florence Nightingale e sua equipe de enfermeiras 

iniciaram uma série de medidas para organizar a enfermaria, como: higiene pessoal 

de cada paciente; utensílios de uso individual; instalação de cozinha; preparo de 

dieta indicada; lavanderia e desentupimento de esgoto. Com a implantação dessas 

medidas básicas conseguiu reduzir sensivelmente a taxa de mortalidade da 

instituição. (ANVISA, 2000) 

 

 

As pesquisas dos fatos históricos que marcaram esta época foram retratadas no estudo 

de Santos
7
 (1997, apud. RAMOS, 2001, p. 31), onde diz que: 

 

Florence Nightingale padronizou os procedimentos de cuidados em enfermagem, 

enfatizando a importância da limpeza e higiene hospitalar, visando diminuir o risco 

de I.H. Ela também orientou a construção de hospitais que possibilitassem uma 

maior separação entre os pacientes.  

 

 

Lacerda e Egry (1997, p.3), seguindo este mesmo pensamento, afirmam que: 

  

foi através de Florence Nightingale que se iniciou o desenvolvimento de uma 

preparação formal e sistemática para a aquisição de um conhecimento e de um 

trabalho de natureza distinta daqueles buscados pelos médicos no hospital 

reorganizado, cujos fundamentos originavam-se das ações da Medicina Social, quais 

sejam, permitir a manutenção do organismo em condições de não adoecer ou de se 

recuperar de doenças. Essa percepção da doença como um esforço para restaurar a 

saúde mostrou-se uma idéia fecunda, dando á enfermagem uma dimensão original – 

a de favorecer esse processo reparativo.  

 

 

 

 

 

 

                                                           

7 SANTOS, NQ. IH, uma reflexão histórico-crítica. Florianópolis: UFSC, 1998. 

 



26 

 

Sendo assim Florence Nightingale (1989, p.14), refere que: 

 

 

na observação da doença, quer seja nos domicílios ou em hospitais públicos, o que 

mais chama atenção do observador é que os sintomas ou sofrimentos, considerados 

inevitáveis e próprios da enfermidade são, muitas vezes, não sintomas da doença, 

mas algo bem diferente, isto é, a falta de um ou de ou de todos os seguintes fatores: 

ar puro, claridade, aquecimento, silêncio, limpeza, ou de pontualidade e assistência 

na ministração da dieta. O processo restaurador que a natureza institui, ao que 

chamamos doença, tem sido retardado por falta de conhecimentos ou de atenção a 

um ou a todos esses fatores; instalam-se então a dor e o sofrimento, ou ocorre a 

interrupção de todo o processo. 

 

 

Segundo Santos (1997, apud RAMOS, 2001, p. 36), Florence, foi a planejadora que 

forçou o processo de mudança das condições intoleráveis daquele tempo, onde os cuidados de 

enfermagem anteviam o controle da IH. 

Lacerda e Egry (1997, p.4), contribuem mais uma vez com dados sobre Florence, 

dizendo que: 

 

Nightingale apresentava uma abordagem epidemiológica das doenças infecciosas e 

das IH numa era pré bacteriológica, cujos fundamentos repercutem até hoje para o 

controle dessas infecções, mesmo que estas apresentem novas formas de 

manifestações. Se houve êxito nesse empreendimento é porque as IH que 

predominavam nesse período eram aquelas transmitidas, possivelmente, pelo meio 

(ar, água e solo), cujas ações de controle foram significativamente capazes de 

cumprir os seus propósitos. A limpeza, o isolamento, a individualização dos 

cuidados, a dieta controlada, a redução do número de leitos por enfermaria e da 

circulação de pessoas evitavam, mesmo no espaço fechado do hospital, que as 

infecções se transmitissem do meio para o indivíduo e de um indivíduo a outro. 

 

 

Sendo assim, a relação da enfermagem com as medidas de prevenção e controle das 

infecções, é bem mais antiga do que se imagina. Isso traz a uma realidade atual, de que o 

enfermeiro é o grande cuidador, é ele quem está diretamente e indiretamente ligado ao 

paciente, logo suas observações são imprescindíveis para a prestação de cuidados completa e 

segura.   

De uma observação à uma lei, e foi assim que aconteceu.  O Conselho Federal de 

Enfermagem (COFEN), no decreto 94406/87 (1986), estabeleceu entre diversas atribuições do 

enfermeiro a “prevenção e controle sistemático da IH, inclusive como membro das respectivas 

comissões; participação na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de 

danos que possam ser causados aos pacientes durante a assistência de Enfermagem”.  
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2.5 Medidas de prevenção e controle de infecções 

 

 

 A prevenção e o controle da IH, envolvem diversas medidas que abrangem desde 

questões estruturais e arquitetônicas, administrativas e a mais importante, que está na atuação 

do profissional de saúde na assistência. 

O controle da IH, de acordo com a Anvisa (2006), envolve toda a equipe de saúde.  

Para ocorrer a transmissão das infecções no ambiente hospitalar são necessários três 

elementos: fonte de infecção, hospedeiro susceptível e meios de transmissão. (ANVISA, 

2006). 

De acordo com a Anvisa (2006), a fonte da infecção pode estar nos pacientes, 

funcionários e, ocasionalmente, nos visitantes; objetos inanimados e superfícies do ambiente 

hospitalar, incluindo medicamentos e equipamentos. Os pacientes no ambiente hospitalar 

possuem fatores que os tornam susceptíveis aos microorganismos, principalmente pacientes 

imunossuprimidos como recém-nascidos, pacientes em quimioterapia ou portadores de 

imunodeficiências.   

Para Anvisa (2006), no ambiente hospitalar os microorganismos são transmitidos por 

vários meios: por contato, por gotículas, por via aérea, por meio de um veículo comum ou por 

vetores. 
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Abaixo estão exemplificados em forma de quadro, os meios de transmissão das 

infecções, segundo a Anvisa (2006): 

 

Meio de Transmissão Orientação 

Contato É o mais frequente e importante meio de transmissão de infecções 

hospitalares. Pode ocorrer através das mãos dos profissionais; 

através das luvas quando não trocadas entre um paciente e outro; 

pelo contato entre pacientes e também através de instrumentos 

contaminados. 

Gotículas A geração de gotículas pela pessoa que é a fonte ocorre durante a 

tosse, espirro, aspiração de secreção, realização de procedimentos 

(como broncoscopia) e mesmo pela conversação habitual. Quando 

essas partículas são depositadas na conjuntiva, mucosa nasal ou na 

boca do hospedeiro susceptível, ocorre a transmissão do agente. As 

partículas podem atingir uma distância de um metro. Essa forma de 

transmissão não é aérea porque as gotículas não permanecem 

suspensas no ar. 

Aérea A transmissão aérea ocorre quando os microorganismos estão em 

pequenas partículas suspensas no ar, ou em gotículas evaporadas 

que permanecem suspensas no ar por longo tempo. Os 

microorganismos carreados desta forma são disseminados por 

correntes de ar e podem ser inalados por hospedeiros susceptíveis, 

mesmo a longas distâncias. 

Veículo comum Ocorre quando os microorganismos são transmitidos por veículo 

comum como alimentos, água, medicamentos ou mesmo 

equipamentos. 

Vetores Ocorre quando vetores como moscas, mosquitos, etc, transmitem 

microorganismos. 

Fonte: Organização Dutra (2013) 
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2.5.1 Higienização das mãos 

 

 

De acordo com a Anvisa (2007), a higienização das mãos teve sua importância 

descoberta por volta de 1846, quando o médico húngaro Ignaz Smmelweis, reportou a 

redução dos números de casos de morte materna por infecção puerperal após a implantação  

da prática de higienização das mãos em um hospital em Viena. Sendo assim, este 

procedimento vem sendo recomendado como medida de primária e essencial para o controle 

da disseminação de agentes infecciosos. 

Em todos os instrumentos normativos nacionais e internacionais de recomendações 

para o controle e a redução das infecções nos estabelecimentos de saúde, a higienização das 

mãos é tida como o método mais importante. Em contrapartida estudos evidenciam que esta 

prática não é aderida nas rotinas diárias dos trabalhadores, gerando um grande impacto na 

assistência. 

  

A higienização das mãos é reconhecida, mundialmente, como uma medida primária, 

mas muito importante no controle de infecções relacionadas à assistência à saúde. 

Por este motivo, tem sido considerada como um dos pilares da prevenção e controle 

de infecções dentro dos serviços de saúde, incluindo aquelas decorrentes da 

transmissão cruzada de microrganismos multirresistentes. Estudos sobre o tema 

mostram que a adesão dos profissionais à prática da higienização das mãos de forma 

constante e na rotina diária ainda é baixa, devendo ser estimulada e conscientizada 

entre os profissionais de saúde. Torna-se imprescindível reformular esta prática nos 

serviços de saúde na tentativa de mudar a cultura prevalente entre os profissionais de 

saúde, o que pode resultar no aumento da adesão destes às práticas de higienização 

das mãos. (ANVISA, 2007) 
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A higienização das mãos constitui-se segundo a Anvisa (2007), a medida individual 

mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação das infecções relacionadas à 

assistência a saúde. Diz ainda que: 

 

as mãos constituem-se a principal  via de transmissão de microorganismos durante a 

assistência prestada aos pacientes, pois a pele é um possível reservatório de diversos 

microorganismos, que podem se transferir de uma superfície para outra, por meio de 

contato direto (pele com pele), ou indireto, através do contato com objetos e 

superfícies contaminados (...) a pele das mãos alberga, principalmente, duas 

populações de microorganismos: os pertencentes a microbiota residente e a 

microbiota transitória. A microbiota residente é constituída por microorganismos de 

baixa virulência, como estafilococos, corinebactérias e micrococos, pouco 

associados as infecções veiculadas pelas mãos. É mais difícil de ser removida pela 

higienização das mãos com água e sabão, uma vez que coloniza as camadas mais 

internas da pele. A microbiota transitória coloniza a camada mais superficial, o que 

permite sua remoção mecânica pela higienização das mãos com água e sabão, sendo 

eliminada com mais facilidade quando se utiliza uma solução anti-séptica. É 

representada, tipicamente, pelas bactérias gram-negativas, como enterobactérias (ex: 

Escherichia coli), bactérias não fermentadoras (ex: Pseudomonas aeruginosa), além 

de fungos e vírus. 

 

 

 

 As finalidades da higienização das mãos apresentadas pela Anvisa (2007), são: 

remoção de sujidade, suor, oleosidade, pelos, células descamativas e da microbiota da pele, 

interrompendo a transmissão de infecções veiculadas ao contato; e prevenção e redução das 

infecções causadas pelas transmissões cruzadas. 

 Devem higienizar as mãos todos os profissionais que trabalham em serviços de saúde, 

que mantém contato direto ou indireto com os pacientes, que atuam na manipulação de 

medicamentos, alimentos e material estéril ou contaminado. (ANVISA, 2007) 

  As mãos dos profissionais atuantes nos serviços de saúde podem ser higienizadas 

utilizando-se água e sabão, preparação alcoólica e anti-séptico. 

 O uso da água e sabão está recomendado seguindo as orientações da Anvisa (2007), 

quando as mãos estiveram visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e outros líquidos 

corporais; 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; e nas 

diversas situações para utilização de preparações alcoólicas. 
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Utilizam-se as preparações alcoólicas (álcool a 70%, álcool gel) para a higienização 

das mãos quando estas não estiverem visivelmente sujas, de acordo com a Anvisa (2007), nas 

seguintes situações: antes de contato com o paciente; após o contato com o paciente; antes de 

realizar procedimentos assistenciais e manipular dispositivos invasivos; antes de calçar luvas 

para inserção de dispositivos que não requeiram preparo cirúrgico; após risco de exposição a 

fluídos corporais; ao mudar de um sítio corporal para outro, limpo durante o cuidado ao 

paciente; após contato com objetos inanimados e superfícies imediatamente próximas ao 

paciente; antes e após remoção de luvas; e outros procedimentos como manipulação de 

invólucros de material estéril. 

 De acordo com a Anvisa (2007), o anti-séptico é associado a detergentes e se destinam 

a higienização anti-séptica das mãos e degermação da pele. 

A higienização simples tem a finalidade de remover os microorganismos que 

colonizam as camadas superficiais da pele, assim como o suor, a oleosidade e as células 

mortas, retirando a sujidade propícia à permanência e à proliferação de microorganismos. 

(ANVISA, 2007) 

A higienização anti-séptica das mãos tem a finalidade de promover a remoção de 

sujidades e de microorganismos, reduzindo a carga microbiana das mãos, com auxílio de um 

anti-séptico. (ANVISA , 2007).  

Anti-sepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório das mãos, tem, segundo a Anvisa 

(2007), o objetivo de eliminar a microbiota transitória da pele e reduzir a microbiota 

residente, além de proporcionar efeito residual na pele do profissional. 
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2.5.2 Tipos de Precauções 

 

 

Os microorganismos são transmitidos no hospital por vários meios: por contato, por 

gotículas, por via aérea, por meio de um veículo comum ou por vetores. (ANVISA, 2005, 

p.20). 

As precauções são utilizadas com o objetivo de evitar a transmissão de 

microorganismos entre os profissionais e minimizar os riscos de transmissão cruzada entre os 

pacientes. Existem as precauções padrão, que é o método utilizado de forma universal para 

todos os pacientes, e as precauções específicas, são utilizadas para determinados tipos de 

infecções, podendo ser por contato, via aérea ou gotículas.  

As precauções padrão, segundo a Anvisa (2006), são aquelas utilizadas para todos os 

pacientes, independentemente dos fatores de risco ou da doença de base. Compreende 

precauções padrão: “ a lavagem/higienização correta das mãos, uso de luvas, aventais, 

máscaras ou proteção facial para evitar o contato do profissional com material biológico do 

paciente (sangue, líquidos corporais, secreções e excretas, exceto suor), pele intacta e 

mucosas.” 

Segundo a Anvisa (2005, p. 25), devemos salientar que ao lado das precauções-padrão, 

está a precaução por contato, para pacientes suspeitos ou confirmados de ter doença 

facilmente transmitida por contato direto com o paciente ou com dispositivos ao seu redor.  

“O contato é o mais frequente e importante meio de transmissão de infecções 

hospitalares. Pode ocorrer através das mãos dos profissionais; através das luvas quando não 

trocadas entre um paciente e outro; pelo contato entre pacientes e também através de 

instrumentos contaminados.” (ANVISA, 2005, p. 20) 

O uso de luvas e capotes se fazem imprescindíveis para o contato com os pacientes 

com esse tipo de precaução e dispositivos ao seu redor. 

Anvisa (2006), diz que, a precaução aérea deve ser usada, juntamente com precauções 

padrão; utilizar em pacientes portadores de doenças transmitidas pelo ar. Deve ser empregado 

o uso de quarto privativo e, se possível com ventilação especial, por pressão negativa e filtro; 

as portas e janelas devem permanecer fechadas; é necessário o uso de máscara (N95) ao entrar 

no quarto. Os pacientes portadores da mesma doença podem permanecer no mesmo quarto, 

exceção feita somente para portadores de tuberculose multirresistente. 



33 

 

“São consideradas doenças de transmissão aérea, a tuberculose pulmonar e laríngea, 

varicela e herpes zoster disseminado ou herpes zoster localizado em imunissuprimidos, e 

sarampo.” (ANVISA, 2005, p. 23) 

Precauções para transmissão por gotículas são utilizadas para pacientes com patologias 

conhecidas ou suspeitas, transmitidas por partículas grandes (>5µm), distâncias superiores de 

um metro são suficientes para evitar a transmissão destas doenças. Deve ser empregado o uso 

de máscara comum ao entrar no quarto; recomendado quarto privativo durante o período das 

precauções para crianças em enfermarias pediátricas. Para recém-nascidos o quarto privativo 

pode ser substituído por incubadora, mantendo-se distância mínima de um metro entre os 

leitos; outros procedimentos devem seguir precauções padrão. (ANVISA, 2005, p. 24) 

A Anvisa (2005, p.24) cita exemplos de doenças que requerem precauções por 

gotículas são elas: doenças invasivas por h.influenzae tipo b; doença invasiva por 

meningococo; difteria laríngea; coqueluche; caxumba; rubéola e escarlatina. 

 

 

 

2.6 A construção do conhecimento para aquisição de competências 

 

    

A construção do conhecimento dos acadêmicos de enfermagem sobre as medidas de 

prevenção e controle das IRAS, para a aquisição de competências, é um debate amplo e 

complexo, partindo do princípio que este é um tema novo e de grande importância para a 

formação profissional.  

Formação para Tipple et al. (2003, p.249), significa o ato, o efeito ou modo de formar, 

maneira em que se constitui uma mentalidade, um caráter, um conhecimento profissional. 

A palavra conhecimento vem do latim, cognoscere, que significa “conhecer, saber”, 

formado por COM, que significa “junto”, mais gnoscere, que significa “obter conhecimento, 

chegar a saber”. Do Grego, GIGNOSKEIN, que significa “saber”. 
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O conhecimento é sempre uma tradução, seguida de uma reconstrução, segundo Edgar 

Morin (2001,p.10), ele ainda refere que vivemos em um mundo onde em primeiro lugar está o 

ensino disciplinar, e que: 

 

é evidente que as disciplinas de toda ordem ajudaram o avanço do conhecimento e 

são insubstituíveis. O que existe entre as disciplinas é invisível e as conexões entre 

elas também são invisíveis. Mas isto não significa que seja necessário conhecer 

somente uma parte da realidade. É preciso ter uma visão capaz de situar o conjunto. 

É necessário dizer que não é a quantidade de informações, nem a sofisticação (...) 

que podem dar sozinhas um conhecimento pertinente, mas sim a capacidade de 

colocar o conhecimento no contexto. 

 

 

 

Baseado na fala deste estudioso, é possível concluir que o conhecimento, a percepção 

de algo, baseia-se em reconstruções, ou seja, o indivíduo à partir de um estímulo irá 

reconstruí-lo de modo a agregar valores e dar sentido, transformando-o em conhecimento. 

Para contribuir com essa lógica, destaca-se mais um pensamento de Edgar Morin 

(2001, p. 10), onde ele afirma que o conhecimento deve se referir ao global, desta forma “o 

ensino por disciplina, fragmentado e dividido, impede a capacidade natural que o espírito tem 

de se contextualizar. É essa capacidade que deve ser estimulada e desenvolvida pelo ensino, a 

de ligar as partes ao todo e o todo as partes.” 

O conhecimento leva o ser a construir competências, sendo assim Saupe et al. (2007, 

p. 656) confirmam dizendo que “competência configura-se como sendo o resultado de um 

conjunto de capacidades referidas aos conhecimentos, às habilidades e às atitudes, que 

conferem ao profissional condições para desenvolver seu trabalho. ” 

Agregando todas as definições expostas anteriormente sobre como o conhecimento é 

adquirido e as competências profissionais formadas, se tem um embasamento para concluir 

que o ensino dos métodos preventivos e de controle das IRAS, não pode ser simploriamente 

exposto em disciplinas isoladas, e sim serem abordadas em toda graduação de enfermagem. 
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Tipple et al. (2003, p. 249), trazem um estudo muito rico neste aspecto, onde 

demonstram através de pesquisas que ter somente uma disciplina na grade curricular do 

ensino superior de enfermagem responsável por abordar o tema, não supre a necessidade que 

demanda a formação sólida de profissionais  altamente capacitados para lidar com medidas de 

prevenção e controle das IRAS, lembrando que essas infecções são consideradas atualmente 

um dos grandes problemas de saúde púbica do país, o que exige profissionais cada vez mais 

conscientes e preparados. Sendo assim os autores afirmam ainda que este é um grande desafio 

para a realidade que existe hoje nas instituições, e propõem que: 

 

 

o controle de infecção, ao integrar a estrutura curricular, deve configurar como 

princípio para as práticas em saúde, ou seja, uma filosofia de trabalho; o controle de 

infecção deverá ser ensinado e supervisionado de acordo com a necessidade e no 

momento acadêmicos em que vive o aluno; o corpo docente deve aplicar os 

princípios que fundamentam a prevenção e o controle de infecção em todas as suas 

atividades práticas; o ensino deve oportunizar atividades práticas pertinentes à 

prevenção e ao controle de infecção que atendam às necessidades do respectivo 

exercício profissional; a estrutura física, administrativa, e de funcionários tem 

relação com o trabalho nela desenvolvido ‘estrutura dinâmica’ e deve fornecer a 

prática de condutas,tanto para prevenção, quanto para o controle.  

 

 

 

De acordo com a história do ensino de enfermagem no Brasil, é de suma importância 

relembrarmos que houve uma grande modificação em 1996 com a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LBD). 

Ito et al. (2006, p. 571) afirmam que com a LBD houve “ inovações e mudanças na 

educação nacional, onde é prevista uma reestruturação dos cursos de graduação, com a 

extinção dos currículos mínimos e a adoção de diretrizes curriculares específicas para cada 

curso.” 

Nos reportando para as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Enfermagem (2001, p.37), onde estabelece que o enfermeiro tenha uma formação generalista, 

humanista crítica e reflexiva, que exerça a enfermagem baseado no rigor científico e 

intelectual e pautado em princípios éticos, diz ainda que deve-se: 

 

 

 

levar os alunos dos cursos de graduação em saúde a aprender a aprender que engloba 

aprender a ser, aprender afazer, aprender a viver juntos e aprender a conhecer, 

garantindo a capacitação de profissionais com autonomia e discernimento para 

assegurar a integralidade da atenção e a qualidade e humanização do atendimento 

prestado aos indivíduos, famílias e comunidades. 
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As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem 

normatizam que todo o curso de graduação de enfermagem tenha o seu Projeto Pedagógico, 

que tenha como foco entre diversos fatores, o aluno como sujeito da aprendizagem. 
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3. METODOLOGIA  

 

 

3.1 Caracterização do Estudo 

 

 

Este estudo, trata-se de uma pesquisa descritiva exploratória, com abordagem quanti-

qualitativa. 

A pesquisa quantitativa surgiu sob a influência do Positivismo, segundo o qual o 

pesquisador não deve envolver-se com o objeto da pesquisa, além de pregar a utilização de 

procedimentos rigorosamente empíricos, visando ao máximo de objetividade possível no 

estudo realizado (PONTE et al., 2007, p.7).  

A abordagem quantitativa, segundo Terence e Filho (2006, p. 3), permite a 

mensuração de opiniões, reações, hábitos e atitudes em um universo, por meio de uma 

amostra que o represente estatisticamente.  

Turato (2005, p.511), descreve algumas características da abordagem quantitativa, 

com o paradigma influente sendo o positivismo; sua atitude científica, buscando a explicação 

para o comportamento das coisas; sua força metodológica, apoiada na qualidade da alta 

confiabilidade e reprodutividade dos resultados obtidos; tendo sempre como seu objeto de 

pesquisa, os fatos. 
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Minayo (2008, p.57), vem colaborando em suas pesquisas para o melhor entendimento 

sobre a pesquisa com abordagem qualitativa, afirmando que: 

 

o método qualitativo é o que se aplica ao estudo da historia, das relações, das 

representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produto das 

interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus 

artefatos e a si mesmos, sentem e pensam (...) esse tio de método que tem 

fundamento teórico, além de permitir desvelar processos sociais ainda pouco 

conhecidos referentes a grupos particulares, propicia a construção de novas 

abordagens, revisão e criação de novos conceitos categorias durante a investigação.  

 

 Métodos quantitativos, segundo Minayo (2008, p. 56), tem o objetivo de trazer à luz 

dados, indicadores e tendências observáveis ou produzir modelos teóricos de alta abstração 

com aplicabilidade prática. 

  

A questão das relações entre quantitativo e qualitativo, porém, secundada pelo 

problema epistemológico da objetividade e da subjetividade não pode ser assumida 

de forma simplista como uma opção pessoal do cientista ao abordar a realidade. Ela 

tem que ver como o caráter do objeto específico de conhecimento aqui tratado: com 

o entendimento de que nos fenômenos sociais há possibilidade de se analisarem  

regularidades, frequências, mas também relações, histórias, representações, pontos e 

vista e lógica interna dos sujeito em ação. (MINAYO, 2008, p. 63) 

 

Comparando os métodos qualitativo e quantitativos, entendemos  com base em 

Minayo (2008, p. 57), que “cada método tem seu papel, seu lugar e sua adequação (...) ambos 

podem conduzir a resultados importantes sobre a realidade social, não havendo sentido de 

atribuir prioridade de um sobre o outro.” 

 A pesquisa descritiva de acordo com Gil (2008, p.28) é aquela que busca descrever 

características de determinada população, fenômenos, e até mesmo relações entre variáveis. 

Ele ainda diz que: 

dentre as pesquisas descritivas salientam-se aquelas que têm por objetivo estudar as 

características de um grupo: as distribuição por idade, sexo, procedência,  nível de 

escolaridade, nível de renda, estado de saúde física e mental (...) algumas pesquisas 

descritivas vão além da simples identificação da existência de relações entre 

variáveis, pretendendo determinar a natureza dessa relação. 
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A pesquisa exploratória caracteriza-se por desenvolver, esclarecer e modificar idéia e 

conceitos conforme Gil (2008, 27) explica, complementando este conceito: 

 

pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão 

geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Este tipo de pesquisa é 

realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se 

difícil sobre ele formular hipóteses precisas e operacionalizáveis. 

 

 

 

 

 

 

3.2 O espaço e os sujeitos do estudo 

  

 

O estudo teve como espaço de pesquisa a Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa (EEAAC), da Universidade Federal Fluminense  (UFF), instituição federal, localizada 

na cidade de Niterói, no Estado do Rio de Janeiro. 

Os sujeitos deste estudo foram alunos do Curso de Graduação em Enfermagem e 

Licenciatura, que estiveram devidamente matriculados no primeiro semestre do ano de 2012, 

cursando do quarto ao nono período, sendo excluído por falta de voluntários o sétimo período.  

Foram pesquisados cinco períodos, com o total de 9 sujeitos por período, formando 

uma população de 45 sujeitos estudados no total.  

Os critérios de inclusão desta pesquisa consistem em alunos que estejam devidamente 

matriculados nos períodos do 4º ao 9º, do Curso de Graduação em Enfermagem , da 

Universidade Federal Fluminense, durante a coleta de dados.  

Os critérios de exclusão contemplam os alunos que tiveram qualquer forma de 

ingresso na universidade que não tenha sido o vestibular.  

A escolha dos alunos ocorreu de forma aleatória, daqueles que consentiram participar  

e que estiveram dentro dos critérios de inclusão da pesquisa. 
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3.3 Aspectos éticos do estudo 

 

 

Esta pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Medicina/ Hospital Universitário Antônio Pedro (CEP). Sendo de 

responsabilidade do pesquisador manter sigilo das informações e o anonimato dos sujeitos 

envolvidos, desenvolvendo a pesquisa segundo os preceitos da Resolução 196/96. O 

pesquisador se responsabilizará pela preservação dos dados da pesquisa, cabendo-lhe divulgar 

os resultados em eventos científicos, sem denegrir a imagem da instituição envolvida na 

pesquisa. O pesquisador conduziu a pesquisa de acordo com a resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS, 1996), que diz entre outras coisa que, “a pesquisa envolvendo seres 

humanos deverá sempre tratá-los em sua dignidade, respeitá-los em sua autonomia e defendê-

los em sua vulnerabilidade”. 

A pesquisa foi aprovada pelo CEP, sob o numero CAAE 01783612.5.0000.5243, nº do 

parecer 23431 em 06/2012.  

Após aprovação pelo CEP, o estudo entrou na fase de coleta de dados, onde foi 

aplicado um questionário semi aberto para os sujeitos. Para a aplicação dos questionários os 

acadêmicos receberam um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que foi devidamente 

assinado segundo seu consentimento, termo este que constam informações detalhadas da 

pesquisa, como objetivos, sua participação livre e espontânea, esclarecimento sobre a 

confidencialidade, privacidade e não maleficência física nem moral, e o direito de retirar seu 

consentimento a qualquer momento durante o estudo. 
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3.4 Limitações do estudo 

 

 

A primeira limitação encontrada foi a Greve Nacional das Universidades Públicas, no 

âmbito técnico-administrativo e docente que teve duração aproximadamente de 4 meses no 

ano de 2012 (abril a setembro). A greve implicou no atraso da coleta de dados e, mais que 

isso, na impossibilidade de coletar os dados de uma das turmas referida no planejamento do 

projeto. Sendo assim, a turma do 7º período da graduação em enfermagem não participou 

desta pesquisa. 

Desta forma encontrou-se um pouco limitante realizar este estudo com o desfalque de 

uma classe de sujeito, mas devido a este contratempo, caminhamos de algumas formas 

alternativas para que a análise de dados fosse feita da melhor maneira possível, buscando 

contemplar de forma satisfatória os objetivos traçados previamente. 

 

 

 

3.5 Coleta de dados 

 

 

A coleta de dados foi programada para ser realizada durante o primeiro semestre do 

ano de 2012, no período de junho a agosto, tendo sido ampliada para os meses de setembro e 

outubro, devido a Greve Nacional das Universidades Públicas o que implicou na redução da 

amostra, pois esta pesquisa é feita com os alunos de graduação.  

O método escolhido para se coletar os dados, foi através da aplicação de questionários, 

contendo questões abertas e fechadas. Foi um total de nove perguntas, sendo sete questões 

objetivas (1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8) com um espaço para ser justificada, e as outras duas perguntas 

foram discursivas (3 e 9). 

O questionário foi elaborado com base no atual órgão regulador dos serviços de saúde 

do país, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), contemplando os objetivos 

do presente estudo. 

O instrumento de coleta de dados pode ser visualizado no apêndice II deste trabalho. 
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Para Gil (2008, p. 120) o questionário é: 

 

 

uma técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são 

submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre conhecimentos, 

crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, aspirações, temores, 

comportamento presente ou passado etc (...) na maioria das vezes, são propostos por 

escrito aos respondentes. 

 

 

De acordo com Cervo et.al (2007, p.53), o questionário constitui-se como uma das 

formas mais usadas para coletar dados, “pois possibilita medir com mais exatidão o que se 

deseja.” 

No caso da pesquisa qualitativa, os questionários têm um lugar de 

complementariedade em relação às técnicas de aprofundamento qualitativo. Pois nas 

abordagens qualitativas, o foco é posto na compreensão da intensidade vivencial dos 

fatos e das relações humanas, ao passo que os estudos quantitativos se dedicam a 

conhecer e a explicar a magnitude dos fenômenos. (MINAYO, 2008, p. 268) 

 

 

As questões abertas possibilitam ao respondente oferecer suas próprias respostas, 

enquanto as questões fechadas, exigem do respondente escolher a alternativa dentre as 

apresentadas numa lista. (GIL, 2008, p.122) 

 

 

 

3.6 Organização e análise dos dados 

 

 

Após a coleta de dados, deu-se inicio a organização, análise e discussão dos dados. Foi 

realizada a análise dos dados quantitativos e qualitativos. 

 Os dados quantitativos foram analisados conforme a sua natureza, e discutidas à partir 

da estatística descritiva.  

De acordo com Guedes et. al (2005, p. 10), “a estatística descritiva, configura-se como 

sendo aquela, cujo objetivo básico é o de sintetizar uma série de valores de mesma natureza, 

permitindo dessa forma que se tenha uma visão global da variação desses valores, organiza e 

descreve dados de três maneiras: por meio de tabelas, de gráficos e de medidas descritivas.” 
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Já os dados qualitativos foram analisados à partir da técnica de análise de conteúdo, 

com o intuito de complementar o estudo, trazendo os aspectos das relações humanas, 

buscando as falas dos sujeitos pesquisados. 

A análise de conteúdo segundo Minayo (2008, p. 303), “ diz respeito a técnicas de 

pesquisa que permitem tornar replicáveis e válidas inferências sobre dados de um 

determinado contexto, por meio de procedimentos especializados e científicos. Em comum, as 

definições ressaltam o processo de inferência.” 

 

Para esta análise de dados foram utilizados 45 questionários, sendo 9 de cada período.  

Primeiramente foi feita a caracterização dos sujeitos conforme a sua natureza, 

avaliando o sexo e idade, através de gráficos. 

Posteriormente foram analisadas todas as questões objetivas, onde os sujeitos 

respondiam sim ou não. Eram 45 questionários,  com 7 questões objetivas em cada, sendo 63 

questões por período, totalizando então 315 questões objetivas. Desta forma foi elaborado um 

gráfico para a distribuição desses dados. 

As questões 1, 2 e 3 do instrumento foram analisadas qualitativamente. Foram 

elaborados quadros para discutir esses dados (Quadros 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7). 

 Foram concedidas siglas (S1 até S45) para nomear os sujeitos, com o intuito de 

preservar a identidade de cada participante.  

 De S1 à S9 correspondem aos sujeitos do 4º período; S10 à S18 aos sujeitos do 5º 

período; S19 à S27 aos sujeitos do 6º período; S28 à S37 aos sujeitos do 8º período; e S38 à 

S45 aos sujeitos do 9º período.  

 Ao final da discussão dos dados foi elaborado um mapa conceitual sobre o conteúdo 

de infecção hospitalar. 
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4. RESULTADOS, ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

 

Os dados desta pesquisa, foram analisados de duas formas quantitativamente e 

qualitativamente. Os dados quantitativos foram analisados segundo a sua natureza, através da 

utilização de estatística descritiva. Primeiramente foi feito a caracterização dos sujeitos, onde 

foram levados em consideração, sexo, idade e período da faculdade.  

Em seguida foram analisadas as respostas do questionário aplicado. Para esta fase foi 

feita a análise bruta das questões, cujas respostas eram sim e não, onde o sim demonstrava 

positivamente o conhecimento do acadêmico de enfermagem sobre IH, e o não o contrário. 

Mais adiante foi feita a análise de conteúdo dos dados qualitativos.  
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Gráfico 1: Caracterização dos sujeitos, segundo a variável sexo 

 

 

 

O gráfico 1 vem caracterizando os sujeitos de acordo com a variável sexo. Observou-

se a maior prevalência do sexo feminino no estudo, corroborando que o curso de enfermagem 

é predominantemente feminino. 

 

Gráfico 2: Caracterização dos sujeitos, segundo a variável idade. 
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O gráfico 2 vem apresentando a caracterização dos sujeitos de acordo com a variável 

idade. Os sujeitos da pesquisa apresentaram idades variadas entre 19 e 28 anos. A maior 

prevalência foram sujeitos que estavam entre a faixa etária de 21 à 22 anos. 

 

Gráfico 3: Distribuição de frequência a cerca do saber sobre o conteúdo de IH. 

 

 

O gráfico 3 representa a distribuição da frequência das resposta objetivas do 

instrumento de coleta de dados. Foram 45 questionários,  com 7 questões objetivas em cada, 

sendo 63 questões por período, totalizando então 315 questões objetivas. 

  O sim correspondia a respostas positivas com relação ao conhecimento sobre IH, e o 

não correspondia negativamente sobre o conhecimento do assunto. 

 Analisando este gráfico, podemos observar que o 5º período obteve a maior 

porcentagem de respostas positivas, um total de 90%. Ficando o 8º período com a menor 

porcentagem de respostas positivas, um total de 76%, consequentemente com o maior 

quantitativo de respostas negativas, 15%. 

 Foi obtido um grande quantitativo de respostas positivas, 82% das respostas. Isso 

significa que os sujeitos demonstram de forma empírica, ou seja, quantitativamente falando, 

conhecimento satisfatório sobre IH. Serão analisados mais a frente a qualidade deste 

conhecimento. 
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Quadro 1: O saber dos alunos do 4° período e a relação com o conhecimento preconizado pelo 

Ministério da Saúde e ANVISA. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceitos Ministério da Saúde Respostas dos sujeitos 

 

IH é 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. (Ministério da 

Saúde, 1998). 

 

Complementando as definições, a Anvisa 

(2004) afirma que, as infecções hospitalares 

podem ser causadas por diferentes 

microorganismos, podendo ser bactérias, 

fungos, e vírus. As bactérias se destacam 

neste processo, pois constituem a flora 

humana e normalmente não oferecem riscos 

aos indivíduos saudáveis, pois são de baixa 

virulência, mas podem causar infecções em 

indivíduos com o estado clínico 

comprometido, configurando-se bactérias 

oportunistas, pois aproveitam a fragilidade do 

estado clínico para causar infecções. As 

infecções mais frequentes descritas são do 

trato urinário, respiratório e feridas cirúrgicas. 

 

 

 

           “São infecções adquiridas no ambiente 

hospitalar, através de microorganismos 

contagiantes que se apropriam  de organismos 

susceptíveis.” (S1) 

 

“Infecções causadas por patógenos 

muitas vezes causados por profissionais que 

não lavam as mãos ou não utilizam as técnicas 

corretas.”(S2) 

 

“IH é a adição de 

uma infecção durante a permanência do 

paciente no hospital e seu tratamento durante 

e fora da internação, durante o transporte.” 

(S3) 

 

“São infecções, em sua maioria, viral 

que são adquiridas durante uma internação 

hospitalar.”(S4) 

 

“São infecções que ocorrem dentro do 

ambiente hospitalar (são adquiridas), por 

cuidados ineficientes.”(S5) 

 

“São infecções (bacterianas, virais) 

desenvolvidas em âmbito hospitalar em 

função de negligência ou imperícia em relação 

à limpeza, higiene e procedimentos sejam eles 

cirúrgicos ou não.”(S6) 

 

“Infecção adquirida no ambiente 

hospitalar seja de origem viral ou 

bacteriana.”(S7) 

 

“É a infecção que é adquirida dentro 

do hospital.”(S8) 

 

“Infecções relacionadas a condutas,  

procedimentos...dos profissionais e pessoas 

que estão no hospital.”(S9) 
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O quadro 1 vem apresentando as respostas de nove sujeitos da pesquisa pertencentes 

ao 4º período. As respostas apresentadas estão baseadas no conhecimento deles quando são 

perguntados sobre o que é IH. No primeiro lado do quadro existe uma fundamentação teórica 

do Ministério da Saúde e da Anvisa, do que é preconizado como definição de IH. 

È muito importante que fique bem claro, que, o objetivo desta análise não é encontrar 

a resposta perfeita para a definição. Busca-se contudo, respostas que contemplem o que os 

alunos deste período puderam agregar de conhecimento a respeito do assunto e além disso, 

como será a evolução da construção do conhecimento com o passar dos períodos. 

Correlacionando este quadro com a tabela 2 apresentada anteriormente, podemos 

observar que quando os sujeitos são perguntados sobre o mesmo tema objetivamente, tendo 

que dizer apenas, sim ou não, eles obtiveram uma porcentagem de 81% de respostas positivas, 

ou seja, afirmam que sabem o que é IH. Porém quando analisamos a qualidade das respostas, 

podemos observar que em sua maioria os pensamentos encontram-se soltos, porém nenhuma 

resposta é considera como errada e sim respostas não conclusivas com relação ao real 

significado do referido questionamento.  

Foi observado que em sua maioria os sujeitos apresentam uma resposta fragmentada 

com relação ao tema. Existe um discurso solto, são várias compreensões que se relacionam ao 

que de fato é IH. Observou-se que os alunos expressam fragmentos do que eles aprenderam 

no ciclo básico durante as disciplinas de bacteriologia, virologia, imunologia, parasitologia e 

na iniciação do ciclo profissional em fundamentos de enfermagem. Sendo assim, de forma 

rudimentar e desorganizada expressam seus conhecimentos. 

Desta forma, é importante salientar que no 4º período os alunos aprendem as técnicas e 

procedimentos invasivos, como preparo e administração de medicamento, cateterismo vesical, 

punção venosa, curativos, entre outros procedimentos importantíssimos para a assistência aos 

pacientes. 

De forma a explicar este fenômeno da construção do conhecimento, Werneck (2006, 

pq 175) demonstrou que: 

 

Na busca do saber o sujeito pode adquirir informações empiricamente, aprendendo a 

fazer sem compreender o nexo causal que dá origem ao fenômeno. Pode ter um 

conhecimento por experiência (...) um ensinamento que lhe é transmitido sem 

nenhuma consciência de seu conteúdo como é o caso das superstições. (...) Não se 

pode, nesses casos, falar em conhecimento propriamente dito ou, pelo menos, em 

conhecimento científico.  
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Tomando como base a citação anterior, ela embasa esta análise pelo fato de trazermos 

para a realidade do ensino de enfermagem, que o aluno pertencente ao ciclo básico, aprende 

as disciplinas de base, muitas vezes de forma isolada, não sendo estas correlacionadas com a 

prática que será vivenciada quando este aluno estiver atuante, o que de fato atrapalha a 

construção do conhecimento de forma gradual. O que existe é um conhecimento fragmentado, 

que dependerá do aluno buscar de acordo com o seu interesse aprofundar-se em dado tema. 

Os alunos do 4º período demonstraram expressões relacionadas mais a 

microorganismos, bactérias, vírus e fungos, o que justifica, pois acabaram de ter o contato 

com essas disciplinas. A carência maior encontrada e com relação a associação com as demais 

compreensões, principalmente de que forma ela se manifesta, em quem se manifesta, entre 

outras coisas. 

Quando falamos de IH, falamos de algo que realmente é relevante para o acadêmico 

de enfermagem/futuros enfermeiro, pois ele é o cuidador principal dos pacientes, esteja ele em 

que instituição for. Sendo assim, este aluno deve ter bases fortes neste assunto, bases essas 

que sustentem seu aprendizado contínuo, para que o reflexo disso seja uma assistência segura 

e livre de riscos de contaminação, já que hoje no Brasil e em todo mundo a IH é responsável 

por agravos intangíveis, gastos absurdos com medicamentos e estrutura de atendimento e 

óbitos. 

Ramos (2001, p. 13) fundamenta esta questão, afirmando que “As infecções tem sido 

um grande problema de saúde pública, porque congregam as principais causas de 

mortalidades dos pacientes internados, além de aumentarem os custos assistenciais e 

oferecerem novos riscos.” 
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Quadro 2: O saber dos alunos do 5° período e a relação com o conhecimento preconizado pelo 

Ministério da Saúde e ANVISA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceitos Ministério da Saúde e ANVISA Respostas dos sujeitos 

 

IH é 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. (Ministério da 

Saúde, 1998). 

 

Complementando as definições, a Anvisa 

(2004) afirma que, as infecções hospitalares 

podem ser causadas por diferentes 

microorganismos, podendo ser bactérias, 

fungos, e vírus. As bactérias se destacam 

neste processo, pois constituem a flora 

humana e normalmente não oferecem riscos 

aos indivíduos saudáveis, pois são de baixa 

virulência, mas podem causar infecções em 

indivíduos com o estado clínico 

comprometido, configurando-se bactérias 

oportunistas, pois aproveitam a fragilidade do 

estado clínico para causar infecções. As 

infecções mais frequentes descritas são do 

trato urinário, respiratório e feridas cirúrgicas. 

 

 

 

“Infecção por microorganismos em 

algum tecido vivo.”(S10) 

 

“Complicação que interfere na saúde 

do paciente devido a falta de atenção devida 

principalmente nas técnicas assépticas.”(S11) 

 

“Qualquer infecção que está 

relacionada a um procedimento ou internação 

de um hospital, durante a internação ou após a 

alta.”(S12) 

 

“É qualquer infecção adquirida no 

hospital ou após a sua alta quando a mesma 

está relacionada com a internação.”(S13) 

 

“É a que se adquire no decorrer da 

internação ou 72 horas após a alta.”(S14) 

 

“É a infecção adquirida em ambiente 

hospitalar, com internação ou não.”(S15) 

 

“Aquela infecção originada na 

internação e/ou 24-72h instalada após alta 

hospitalar.”(S16) 

 

“São agentes infecciosos que causam 

patologias.” (S17) 

 

“É a forma que você obtém a invasão 

de patógenos através de procedimentos, 

ambiente hospitalar.”(S18) 
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No quadro 2 não foram encontradas muitas diferenças entre o 4º e o 5º período  na 

expressão do conhecimento sobre IH. Este fato confirma que o ensino ainda encontra-se 

fragmentado, e estes alunos do 5º período, ainda que estejam um semestre mais avançado e 

por já possuírem contato intra-hospital e intra-ambulatorial com pacientes, ainda mantém o 

mesmo nível de expressão de conhecimento que os alunos do 4º período.   
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Quadro 3: O saber dos alunos do 6° período e a relação com o conhecimento preconizado pelo 

Ministério da Saúde e ANVISA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

IH é 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. (Ministério da 

Saúde, 1998). 

 

Complementando as definições, a Anvisa 

(2004) afirma que, as infecções hospitalares 

podem ser causadas por diferentes 

microorganismos, podendo ser bactérias, 

fungos, e vírus. As bactérias se destacam 

neste processo, pois constituem a flora 

humana e normalmente não oferecem riscos 

aos indivíduos saudáveis, pois são de baixa 

virulência, mas podem causar infecções em 

indivíduos com o estado clínico 

comprometido, configurando-se bactérias 

oportunistas, pois aproveitam a fragilidade do 

estado clínico para causar infecções. As 

infecções mais frequentes descritas são do 

trato urinário, respiratório e feridas cirúrgicas. 

 

 

 

 

 

Não sabe o que significa.(S19) 

 

“É uma infecção causada por 

microorganismos presentes no meio 

hospitalar, podendo ser adquirida também e 

principalmente pela falta de cuidados dos 

profissionais.”(S20) 

 

“É um patógeno adquirido em 

ambiente hospitalar.”(S21) 

 

“Infecções adquiridas durante o 

período hospitalar”(S22) 

 

“É uma infecção adquirida no 

hospital, relacionada à procedimentos 

realizados.”(S23) 

 

“Infecção oriunda de qualquer tipo de 

patógeno adquirido no ambiente 

hospitalar.”(S24) 

 

“É a infecção relacionada a 

assistência de saúde que se manifeste após  

internação ou alta hospitalar, e quando for 

comprovado que não ocorreu antes da 

internação.”(S25) 

 

“É uma infecção que acomete o 

paciente após determinado período de 

internação, com uma flora diferente da 

residente ou por um acidente 

transoperatório.”(S26) 

 

Infecções relacionada ao contato e 

colonização de microorganismos durante a 

hospitalização devido ao erro das técnicas 

assépticas durante procedimentos.”(S27) 

 

  

Conceitos: Ministério da Saúde e ANVISA Respostas dos sujeitos 
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No quadro 3 encontramos as expressões de conhecimento dos acadêmicos do             

6º período. Não foram obtidas respostas muito diferentes das encontradas nos quadros 1 e 2, 

que correspondem aos sujeitos do 4º e 5º períodos.  
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Quadro 4: O saber dos alunos do 8° período e a relação com o conhecimento preconizado pelo 

Ministério da Saúde e ANVISA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceitos: Ministério da Saúde e ANVISA Respostas dos sujeitos 

 

IH é 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. (Ministério da 

Saúde, 1998). 

 

Complementando as definições, a Anvisa 

(2004) afirma que, as infecções hospitalares 

podem ser causadas por diferentes 

microorganismos, podendo ser bactérias, 

fungos, e vírus. As bactérias se destacam 

neste processo, pois constituem a flora 

humana e normalmente não oferecem riscos 

aos indivíduos saudáveis, pois são de baixa 

virulência, mas podem causar infecções em 

indivíduos com o estado clínico 

comprometido, configurando-se bactérias 

oportunistas, pois aproveitam a fragilidade do 

estado clínico para causar infecções. As 

infecções mais frequentes descritas são do 

trato urinário, respiratório e feridas cirúrgicas. 

 

 

“Sei que é aquela infecção que se 

adquire no hospital, após seu ingresso nele ou 

enquanto sua estada na instituição.”(S28) 

 

“Uma infecção que é adquirida 

enquanto o paciente está internado.”(S29) 

 

É uma infecção adquirida após um 

procedimento, tanto hospitalar quanto 

ambulatorial, podendo ocorrer mesmo após a 

alta.”(S30) 

 

“É uma infecção que é contraída no 

hospital ou até mesmo após a alta dependendo 

do tempo da alta.”(S31) 

 

“É qualquer infecção relacionada com 

o período de internação (adquirida neste 

período), mesmo apresentando os sintomas 

após a alta.”(S32) 

 

“Infecção adquirida durante a 

internação no hospital.”(S33) 

 

‘É toda infecção, bacteriana, viral, por 

fungo, etc., ou seja, qualquer microorganismo 

adquirida 24h após a internação hospitalar ou 

em até uma semana após a alta 

hospitalar.”(S34) 

 

“É aquela que é adquirida em 

ambiente hospitalar e pode se manifestar 

durante a internação ou após a alta do 

cliente.”(S35) 

 

“São infecções contraídas no 

ambiente hospitalar que podem se manifestar 

no ambiente extra-hospitalar.”(S36) 
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No quadro 4, encontramos as expressões dos alunos do 8º período. Podemos visualizar 

uma considerável diferença entre as resposta, ainda que as resposta não estejam 

completamente certas; uma vez que é isso que esperamos. Esperamos ver respostas 

individuais que mostrem a compreensão individual de cada aluno, com a evidenciação da 

construção do conhecimento.  

Werneck (2006, p.175), possibilita visualizar esta lógica, quando diz o seguinte:          

“ (...) compreensão da ideia de ‘construção’ de conhecimento refere-se apenas ao modo pelo 

qual cada um apreende a informação e aprende o conteúdo (...) O conteúdo é passado pelo 

ensino, já pronto e definido embora sempre possível de modificações, e cada um vai 

apreendê-lo de modo semelhante mas não idêntico.” 

Sendo assim, podemos ver as variações das expressões de conhecimentos, cada aluno 

expressou de uma forma seu conhecimento sobre IH, uns de forma mais global e outros mais 

específicos.  

O que destacou neste período foi a inserção de algumas palavras, antes não 

identificadas, como: “alta hospitalar”; “sintomas”; “extra-hospitalar”. Isso evidencia o 

conhecimento se tornando mais abrangente com o passar dos períodos, mas ainda muito 

arcaico e isolado. Os alunos deste período já conhecem um pouco mais o tema, e sabem que 

não é só durante a estada do paciente no hospital que o mesmo irá manifestar a infecção. 

Estamos certos de que eles não compreendem o tempo exato que a infecção irá se manifestar 

após a alta hospitalar, mas isso é variável, vai depender de muitos fatores e da literatura, então 

chegamos a conclusão que é algo aceitável esta dúvida. 
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Quadro 5: O saber dos alunos do 9° período e a relação com o conhecimento preconizado pelo 

Ministério da Saúde e ANVISA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceitos: Ministério da Saúde e ANVISA Respostas dos sujeitos 

 

Infecção Hospitalar é 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. (Ministério da 

Saúde, 1998). 

 

Complementando as definições, a Anvisa 

(2004) afirma que, as infecções hospitalares 

podem ser causadas por diferentes 

microorganismos, podendo ser bactérias, 

fungos, e vírus. As bactérias se destacam 

neste processo, pois constituem a flora 

humana e normalmente não oferecem riscos 

aos indivíduos saudáveis, pois são de baixa 

virulência, mas podem causar infecções em 

indivíduos com o estado clínico 

comprometido, configurando-se bactérias 

oportunistas, pois aproveitam a fragilidade do 

estado clínico para causar infecções. As 

infecções mais frequentes descritas são do 

trato urinário, respiratório e feridas cirúrgicas. 

 

“Infecção adquirida durante 

internação hospitalar, podendo ser 

diagnosticada também após a alta.”(S37) 

 

“é uma infecção adquirida no 

ambiente hospitalar, com agentes presentes 

naquele local.”(S38) 

 

“IH é aquela 

adquirida dentro do ambiente hospitalar, 

porém podendo se manifestar após internação 

ou contato com o hospital.”(S39) 

 

“São as infecções adquiridas dentro  

do ambiente hospitalar que podem aparecer no 

momento de internação ou após 72h de 

alta.”(S40) 

 

“É a infecção ocasionada por 

bactérias e procedimentos que não 

respeitaram a técnica asséptica.”(S41) 

 

“É a infecção adquirida pós admissão 

no hospital.”(S42) 

 

“Infecções hospitalares são aquelas 

que ocorrem em unidades de saúde durante a 

assistência. É considerada uma I.H. após 72h 

da alta / assistência hospitalar.”(S43) 

 

“É a infecção adquirida no ambiente 

hospitalar, podendo manifestar-se durante a 

internação o alguns dias após a alta.”(S44) 

 

“Patologia adquirida dentro do 

ambiente intra-hospitalar e até 7 dias após a 

alta do cliente.”(S45) 
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 Este 5º quadro, vem apresentando as expressões de conhecimento sobre o que é IH do 

9º período do curso de graduação em enfermagem, período este o ultimo. Observando as 

expressões, foi possível achar palavras que assim como no 8º período não haviam sido ditas 

até o momento, foram elas: “assistência”; assistência hospitalar”; “técnica asséptica”; entre 

outras. Essas palavras chamaram a atenção pelo fato de ser construída a noção de que a IH é 

algo contagioso, causados por microorganismos, mas que está ligado a uma questão muito 

importante que é a assistência prestada aos pacientes. 

De fato, este dado não quer dizer que os alunos do 9º e 8º períodos saibam mais do que 

os dos períodos abaixo, isso implica em uma expressão de algo que eles tem mais contato na 

atualidade, pois aprofundando a análise destes quadro, é nítido que até o 6º período ocorre 

uma expressão de conhecimentos semelhantes entre si, voltados para a parte microbiológica 

do ensino. Quando chegamos aos últimos períodos vemos que os alunos estão mais 

desapegados a esta parte, e voltados para a parte assistencial. 

Portanto, pode-se observar que todos os períodos analisados estão ligado ao que 

estudam na atualidade. Mostrando que o conhecimento global é perdido durante os períodos, 

ou melhor dizendo ele é modificado. 

O conhecimento está sendo abordado ainda durante o curso de graduação em 

enfermagem, de maneira fragmentada, impossibilitando desta forma que os alunos acumulem 

conhecimentos de forma gradual e interligada. 

Edgar Morin (2000, p.14), mostra que, “É necessário desenvolver a aptidão natural do 

espírito humano para situar todas essas informações em um contexto e um conjunto. É preciso 

ensinar os métodos que permitam estabelecer as relações mútuas e as influências recíprocas 

entre as partes e o todo em um mundo complexo.” 
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Quadro 6:  Distribuição das disciplinas conforme citadas pelos sujeitos, com relação as que 

abordaram o tema de IH. 

 

4º Período 5º Período 6º Período 8º período 9º Período 

 F.E. (S1) D.O.P.I.H.; 

microbiologia. 

(S10) 

ESAI. (S19) ESAI II. (S28) DIP. (S37) 

F.E. (S2) ESAI II.  (S11) Bacteriologia; 

Virologia; 

F.E(S20) 

 D.O.P.I.H. 

(S29) 

DIP. (S38) 

Parasitologia; 

Microbiologia 

II. (S3) 

Microbiologia. 

(S12) 

ESAI II. (S21) ESAI; 

D.O.P.I.H. 

(S30) 

DIP; D.O.P.I.H. 

(S39) 

Microbiologia; 

F.E. (S4) 

Microbiologia II; 

F.E I e II;  ESAI I 

e II. (S13) 

DIP. (S22)  D.O.P.I.H. 

(S31) 

DIP. (S40) 

F.E. (S5) ESAI II; 

microbiologia II. 

(S14) 

 

DIP; ESAI; F.E; 

D.O.P.I.H. (S23) 

DIP; D.O.P.I.H. 

(S32) 

DIP. (S41) 

D.O.P.I.H. (S6) ESAI II. (S15)  D.O.P.I.H.; F.E I 

e II; ESAI I e II. 

(S24) 

DIP. (S33) DIP. (S42) 

Microbiologia. 

(S7) 

ESAI II; 

D.O.P.I.H. (S16) 

 D.O.P.I.H. (S25) ESAI II. (S34) DIP. (S43) 

Virologia; 

Fisiologia; 

Parasitologia; 

D.O.P.I.H. (S8) 

F.E; ESAI. (S17) ESAI; D.O.P.I.H. 

(S26) 

ESAI; FE; 

D.O.P.I.H. 

(S35) 

DIP. (S44) 

Microbiologia. 

(S9) 

Microbiologia II, 

F.E I e II; ESAI I 

e II. (S18) 

 D.O.P.I.H. (S27)  F.E II; ESAI II. 

(S36) 

Microbiologia II; 

DIP; ESAI I e II. 

(S45) 

Legenda: DIP: Disciplina de Doenças Infecto-Parasitárias; D.O.P.I.H: Disciplina Optativa de Prevenção da IH; 

ESAI I e II: Enfermagem na Saúde do Adulto e do Idoso I e II; F.E I e II: Fundamentos de Enfermagem I e II. 
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 O quadro 6 tem como objetivo demonstrar graficamente, as disciplinas citadas pelos 

sujeitos, quando foram perguntados sobre as disciplinas que durante a graduação abordaram o 

tema das IH. 

 

A disciplina mais citada foi a disciplina optativa, Prevenção de Infecção Hospitalar. 

Sendo esta citada pelo menos uma vez por todos os períodos. A segunda disciplina mais 

citada pelo menos uma vez por alunos do 4º ao 8º período, foi a de Fundamentos de 

Enfermagem (F.E),  sendo esta presente no quadro de disciplinas obrigatórias do 4º período, é 

a disciplina marcada pelo início do ciclo profissional, assim chamado pelos alunos.  

 Em F.E é onde ocorre o primeiro contato do acadêmico de enfermagem com os 

pacientes tanto no Hospital Universitário, quanto nos ambulatórios.  A disciplina de Doenças 

Infecto-parasitárias (DIP), também faz parte do quadro obrigatório, sendo ela, do 6º período; a 

mesma foi a terceira disciplina mais citada no geral e pelo menos uma vez por alunos do 6º ao 

9º período.  Saúde do Adulto e do Idoso I e II (ESAI I e II) e Microbiologia I e II, são 

disciplinas do quadro obrigatório, sendo a primeira do 5º período e a segunda do 3º e do 4º 

período, foram citadas de forma igual, ganhando o quarto lugar das mais citadas. 

 È importante salientar que no quadro existem duas disciplinas que são citadas 

separadamente, mas que fazem parte da mesma disciplina de Microbiologia I e II, foram elas 

Bacteriologia e Virologia, as mesma foram citadas poucas vezes, apenas pelo 4º e 6º período. 

Elas foram mantidas no quadro, pelo fato de acreditarmos que provavelmente uma abordou 

mais sobre o tema que a outra, na compreensão individual dos alunos. Continuando a análise, 

as Disciplinas de Fisiologia e Parasitologia, ambas são do quadro obrigatório, sendo a 

primeira do 2º período e a segunda do 3º período, estas foram citadas por apenas dois alunos 

do 4º período.  

Avaliando mais criteriosamente este quadro, observou-se que as disciplinas são citadas 

de acordo com que são vivenciadas. Em todos os períodos as disciplinas citadas são aquelas 

que foram vivenciadas e as que estão sendo na atualidade, mas o nono período não 

demonstrou esse mesmo aspecto, uma vez que, sete sujeitos citaram apenas a disciplina de 

DIP; apenas um a disciplina de DIP e a optativa de Prevenção de Infecção Hospitalar; e 

somente um aluno citou as disciplinas de Microbiologia, DIP e ESAI I e II. Com isso, 

podemos ver que não houve armazenamento em sua maioria das disciplinas de forma 

contínua.  

Observou-se com esta análise que os alunos citam apenas disciplinas que vão até o 

sexto período. Surge neste cenário um questionamento de que, se o curso de graduação em 
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enfermagem possui nove períodos, porque os demais períodos além do sexto não são citados? 

 Acredita-se que as disciplinas que vão do sétimo até o nono período não abordem o 

tema, ou se abordam, não se tornaram muito relevante para os alunos. Desta forma, o ensino 

encontra-se mergulhado em um processo fragmentado de aprendizado, através de disciplinas 

não correlacionadas. 

Edgar Morin (2000, p. 14) embasa esta discussão sobre a fragmentação do 

aprendizado, dizendo que, “A supremacia do conhecimento fragmentado de acordo com as 

disciplinas impede frequentemente de operar o vínculo entre as partes e a totalidade, e deve 

ser substituída por um modo de conhecimento capaz de aprender os objetos em seu contexto, 

sua complexidade, seu conjunto.”  

De forma a obter a opinião dos sujeitos com relação ao seu conhecimento sobre  IH, 

foi perguntado como ele avaliava o seu conhecimento a respeito do tema. Esta questão foi 

respondia das mais diversas formas. Desta maneira, seguem no próximo quadro algumas 

expressões que se destacaram, como de fato considerações importantes para complementarem 

a presente discussão. 
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Quadro 7: Avaliação dos sujeitos, sobre o nível de seus conhecimentos sobre Infecção 

Hospitalar. 

Expressões dos sujeitos 

“Preciso aprimorá-los. Não me considero muito conhecedora.” (S2) 

“Tenho um conhecimento basal sobre o assunto, sei que é necessário um maior aprofundamento.” 

(S5) 

“Ainda não aprofundados.” (S6) 

“Sem a complementação da matéria optativa citada acima, no 4º período é abordado de forma rápida 

e geral, não muito focada.” (S10) 

“Avalio meus conhecimentos como insuficiente. Poderíamos ter mais aulas sobre o assunto.” (S15) 

“Pouco conhecimento, pois estou tendo contato neste período.” (S17) 

“Acho que foi abordado e discutido de maneira rápida e sucinta.” (S19) 

“O meu conhecimento considero regular.” (S23) 

“Pouco.” (S25) 

“Regular.” (S30) 

“Poderia haver mais ênfase a cerca dos cuidados para prevenção.” (S32) 

“Não considero muito bom, pois o tema é pouco abordado no decorrer da graduação.” (S33) 

“Tendo em vista as poucas aulas abordadas na faculdade meus conhecimentos são aceitáveis.” (S37) 

“Penso que ainda há lacunas sobre essa questão durante a graduação.” (S38) 

“Poderia ser mais aprofundado.” (S40) 

“Poderia ser melhor.” (S42) 

“Acho muito deficiente ainda no curso de graduação.” (S43) 

“Em todas as disciplinas deveriam abordar o tema para serem aplicados em todos os campos de 

estágio.” (S44) 

“Regular.” (S45) 

 

O quadro 7 traz as expressões mais relevantes que os sujeitos fizeram com relação ao 

nível do seu conhecimento sobre o tema das IH. Foi retirado de três a quatro expressões de 

cada período que continha nove sujeitos cada. A seleção foi feita destacando as respostas mais 

completas e não só as que queríamos, pois encontramos muitas respostas curtas, que 

apresentavam-se em apenas uma palavra como “pouco”; “regular”; “insuficiente”; entre 

outras que foram saturas pela repetição. Outras frases encontradas eram aleatórias as 

perguntas, pois foram mal interpretadas pelos sujeitos, que respondiam a importância do 

conhecimento a respeito das IH, quando na verdade era perguntado como ele avaliava os seus 

conhecimentos, sendo assim essas também não foram selecionadas. 
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Avaliando as respostas dadas pelos sujeitos, tem-se confirmados os levantamentos 

feitos durante a discussão dos outros tópicos, onde o ensino neste âmbito, ainda se encontra 

muito limitado. Temos aqui a expressão individual da maioria dizendo que acha insuficiente o 

que é oferecido durante a graduação de enfermagem. Observa-se que os alunos se interessam 

pelo tema, mas encontram uma grande deficiência em seu aprendizado. Sabem sobre IH e as 

maneiras como preveni-la e controlá-la de forma básica. Os alunos não construíram o 

aprendizado de forma global, desta forma não conseguiram desenvolver-se neste campo. 

Campo este que é considerado essencial para a prática segura da assistência aos pacientes. 

Tipple et. al. (2003, p.248) fundamenta esta discussão esclarecendo as necessidades da 

temática na formação profissional, enquanto graduação, quando diz que: 

 

 

O controle de infecção, como fundamento para a prática, só será possível se 

compuser a formação profissional com a compreensão de que se constituem em uma 

só prática, pois realizar um procedimento significaria adotar as medidas preventivas 

pertinentes. (...) Para o aluno recém ingresso num curso superior, na área de saúde, 

não se preconiza nenhum conhecimento específico das competências  profissionais 

que compõem o perfil esperado desse profissional. A graduação é o momento da 

formação, propício, portanto, ao ensino do controle de infecção para os alunos da 

área de saúde. 

 

Portanto, compreendemos de forma pedagógica a importância a vinculação das 

disciplinas durante a graduação de enfermagem, que além da teoria ser o processo de 

construção do conhecimento, esta parte deverá estar ligada automaticamente a atuação prática 

dos acadêmicos. Essa construção do conhecimento deve ser ampla, abrangendo todos os 

campos de aprendizado do aluno, quer na teoria, quer na prática. Este processo é complexo, 

sendo bem definido por uma fala de Edgar Morin (2000, pg 31), em que ele diz “ De qualquer 

forma, o conhecimento permanece como uma aventura para a qual a educação deve fornecer 

apoio indispensável.” 

“O conhecimento pertinente deve enfrentar a complexidade (...) a complexidade, é a 

união entre a unidade e a multiplicidade.” (Edgar Morin, 2000, p.38). 
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4.1 Construindo um mapa conceitual 

 

 

 Com o objetivo de ilustrar a discussão sobre a construção do conhecimento, foi 

elaborado um mapa conceitual.  

 O mapa conceitual tem como objetivo segundo Tavares (2007, p. 74): 

 

 

O mapa conceitual hierárquico se coloca como um instrumento adequado para 

estruturar o conhecimento que está sendo construído pelo aprendiz, assim como uma 

forma de explicitar o conhecimento de um especialista. Ele é adequado como 

instrumento facilitador da meta-aprendizagem, possibilitando uma oportunidade do 

estudante aprender, mas também é conveniente para um especialista tornar mais 

clara as conexões que ele percebe entre os conceitos sobre determinado tema.  

 

 Desta forma o mapa conceitual deste estudo, foi construído à partir das 

informações retiradas de fontes do MS e ANVISA, artigos científicos e dissertações de 

mestrado, sobre o que é IH e sua correlação com diversas vertentes do aprendizado.  

Esta formulação gráfica contribuirá para a melhor compreensão do processo de 

construção do conhecimento sobre as IH.  

Segue abaixo o referido mapa. 
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                     Podem ser causadas por 

 

São classificadas como 

         

                                                                                                              

 

 

 

 

 

       que devem ser                                                             

 

 

           podem ser  

     

      podem ser  

  

  

 

 

 

 

 

Para que alcance esses objetivos 

     

 

 

Infecções 

Comunitárias Hospitalares 

É 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.  

 

Prevenidas e Controladas no ambiente 

hospitalas por medidas específicas. 

Bactérias Vírus Fungos 

É a infecção constatada ou em 

incubação no ato de admissão do 

paciente no hospital, desde que 

não se relacione com a internação 

anterior no mesmo hospital. 

Estruturais 

Comportamentais 

Estrutura física 

e equipamentos 

em 

conformidade 

com a 

normatização 

da ANVISA 

Utilização da Atibioticoterapia cautelosa e consciente 

Utilização das precauções específicas 

Lavagem das mãos 

Manipulação adequada dos Resíduos de Serviços de Saúde. 

Funcionamento de acordo com a normatização dos setores: 

CME; lavanderia; e o serviço de limpeza. 

Mão de obra qualificada / preparada para uma 

atuação segura e de qualidade. 

Assistência em saúde de qualidade com redução da 

ocorrência de infecões hospitalares 

CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMETO PARA AQUISIÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS, FORNECIDO 

PELO ENSINO NO PROCESSO DE 

FORMAÇÃO ACADÊMICA. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Podemos constatar que as mudanças no currículo de enfermagem são relevantes para a 

ênfase nas novas práticas profissionais voltadas para a aquisição de competências no que 

tange a prevenção e o controle das infecções hospitalares. 

Esta discussão torna-se relevante diante do momento de mudança curricular que a 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa está vivenciando, uma vez que a prevenção e 

o controle das infecções é um tema transversal, que deveria permear a maior parte das 

disciplinas constantes do currículo do curso de enfermagem. 

Neste estudo, que teve como objetivos, identificar o conhecimento dos acadêmicos de 

enfermagem do 4º ao 9º período, sobre a prevenção e o  controle das IRAS; e descrever a 

construção do conhecimento sobre prevenção e controle das IRAS na aquisição de 

competências na formação do acadêmico de enfermagem; os quais foram alcançados. 

Finalizamos este estudo, levantando diversas observações e tentando contribuir de 

alguma forma para a compreensão da atual situação do ensino da temática de prevenção e 

controle da IH no processo de formação dos acadêmicos de enfermagem da Universidade 

Federal Fluminense.  

Portanto podemos concluir que o ensino desta temática considerada tão importante, 

está sendo pouco abordada durante a graduação, segundo os sujeitos pesquisados, sendo 

consequentemente impedido o processo gradual da construção do conhecimento. 

Desta forma, chegamos a conclusão que é durante o processo de ensino da graduação, 

que existe a formação profissional qualificada. Este é o momento para o acadêmico construir 

conhecimentos, e para além disso construir competências que irão refletir em sua vida 

profissional. 
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APÊNDICE I 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O (a) senhor (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “A 

PREVENÇÃO E O CONTROLE DAS INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À  

SAÚDE: UMA REFLEXÃO SOBRE O CONHECIMENTO DOS ACADÊMICOS DE 

ENFERMAGEM.” O objetivo geral deste estudo é analisar o conhecimento dos acadêmicos 

de enfermagem sobre a prevenção e o controle das Infecções Relacionadas à Assistência à 

Saúde. O presente estudo justifica-se mediante a imensa importância de se controlar as IRAS, 

nos serviços de atendimento à saúde. Diante disso, pretende-se  analisar como este tema está 

sendo abordado durante a graduação de enfermagem, para a formação acadêmica.  Torna-se 

de grande relevância o levantamento destes dados, pois á partir dos mesmos teremos base para 

identificar como os futuros enfermeiros desenvolverão suas práticas, refletindo assim o 

conhecimento em uma assistência de enfermagem de boa qualidade. Os resultados da 

pesquisa trarão benefícios na medida em que identificando as deficiências da formação de 

enfermagem com relação ao ensino das infecções, possam ser elaboradas estratégias de 

intervenção no ensino de graduação. 

A pesquisa trata-se de um Trabalho de Conclusão de Curso, da Graduação em 

Enfermagem e Licenciatura, da Universidade Federal Fluminense, sendo realizada pela 

acadêmica Bruna Dutra da Costa sob a orientação da Profª  Drª Marilda Andrade. Os dados 

desta pesquisa poderão ser utilizados em publicações científicas e/ou eventos acadêmicos. 

Sua participação neste projeto é de caráter voluntário, livre e espontânea, as 

informações coletadas no questionário serão mantidas em sigilo, e sua privacidade será 

respeitada. A retirada do consentimento e permissão de realização do estudo pode ser feita a 

qualquer momento, sem que isso lhe traga prejuízos. Este projeto não oferece riscos a sua 

integridade física nem moral. Este documento será elaborado em duas vias, sendo uma retida 

pelo representante legal do sujeito da pesquisa e uma arquivada pelo pesquisador. 

O senhor poderá sanar eventuais dúvidas acerca dos procedimentos, riscos, benefícios 

e outros assuntos relacionados com a pesquisa, com as  pesquisadoras responsáveis, através de 

contato direto, telefônico ou via e-mail, e poderá acessar a qualquer momento o projeto na 

íntegra, para saber mais detalhes sobre a pesquisa. 

Desde já agradecemos a sua valiosa colaboração. 

________________________________                ________________________________ 

Profª Drª Marilda Andrade                                          Bruna Dutra da Costa 

Tel: 9750-4234                                                          Tel: 9838-9764 

E-mail: marildaandrade@uol.com.br                         E-mail: bdutra@id.uff.br   

 

 

                                                         DECLARAÇÃO 

Eu,_______________________________________________,RG_____________________, 

Declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, da Pesquisa acima descrita. 

______________________________                          ______________________________ 

Local e data                              Assinatura  
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mailto:bdutra@id.uff.br
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                                                 APÊNDICE II 

QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

Titulo do Projeto: A PREVENÇÃO E O CONTROLE DAS INFECÇÕES RELACIONADAS À 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE: UMA REFLEXÃO SOBRE O CONHECIMENTO DOS 

ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM. 

 

Nome: ________________________________________________________________ 

Idade: __________________ Sexo:________________  

Instituição de Ensino:____________________________________________________ 

Período atual:______________________ 

Forma de ingresso: _________________ 

 

1) Você sabe o que é infecção hospitalar? 

(      ) sim        (      ) não       

Caso sua resposta seja sim, diga o que sabe. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2) Desde que entrou na faculdade, alguma matéria abordou o tema? 

(      ) sim        (      ) não       

Caso sua resposta seja sim, diga qual. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3) Como você avalia o conhecimento sobre infecções hospitalares? 

________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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4) Quando foi para o campo de estágio pela primeira vez sabia como prevenir e controlar 

a ocorrência de infecções hospitalares? 

(      ) sim        (      ) não       

 

5) Se você já passou por alguma disciplina que abordasse o tema das infecções 

hospitalares, achou suficiente o que aprendeu para uma atuação segura na prática? 

Independente de sua resposta, explique. 

(      ) sim        (      ) não       

 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

6) Você conhece algum método para prevenir e controlar a ocorrência de infecções 

hospitalares?  

(      ) sim        (      ) não 

Se sua resposta for sim, diga qual? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

7) Você sabe o que significa resistência bacteriana? 

(      ) sim        (      ) não 

 

8) Você sabe por que a resistência bacteriana acontece? 

(      ) sim        (      ) não 

Se sua resposta for sim, diga o que sabe. 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

9) Quando dizemos que a infecção hospitalar, teve seu nome modificado pela Agencia 

Nacional de Vigilância Sanitária, para INFECÇÕES RELACIONADAS À 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE, o que você pensa sobre essa nova denominação? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Pesquisador:

Título:

Instituição:

Versão:

CAAE:

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Número do Parecer:

Data da Relatoria:

A PREVENÇÃO E O CONTROLE DAS INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA A
SAÚDE: UMA REFLEXÃO SOBRE O CONHECIMENTO DOS ACADÊMICOS DE
Marilda Andrade

Faculdade de Medicina da Universidade Federal
Fluminense/ HU Antônio Pedro

2

01783612.5.0000.5243

23431

01/06/2012

Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense/ FM/ UFF/ HU Antônio Pedro

Plataforma Brasil - Ministério da Saúde

PROJETO DE PESQUISA

Apresentação do Projeto:

Trata-se de uma pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso, que tem como objetivo geral analisar o
conhecimento dos acadêmicos de
enfermagem sobre a prevenção e o controle das IRAS; e objetivos específicos: Identificar nos acadêmicos de
enfermagem seus conhecimentos
sobre a prevenção e o controle das IRAS e descrever o conteúdo dos curso de graduação no que tange a
formação acadêmica no âmbito da
prevenção e controle das IRAS. A questão norteadora esta centrada na questão de como os acadêmicos de
enfermagem constroem o conhecimento
sobre controle das IRAS. Este estudo justifica-se, por ser imprescindível que o acadêmico de enfermagem tenha
uma formação sólida no âmbito da
prevenção e controle das IRAS, sendo ele o protagonista do cuidado desde a graduação, em seus campos de
estágio, e durante toda a sua vida
profissional. O presente estudo justifica-se mediante a imensa importância de se controlar as IRAS, nos serviços
de atendimento à saúde. Diante
disso, pretende-se analisar como este tema está sendo abordado durante a graduação de enfermagem, para a
formação acadêmica. Torna-se de
grande relevância o levantamento destes dados, pois á partir dos mesmos teremos base para identificar como
esses futuros enfermeiros
desenvolverão suas práticas, refletindo assim o conhecimento em uma assistência de enfermagem de boa
qualidade.O estudo trata-se de uma
pesquisa descritiva exploratória, com abordagem quantitativa.A pesquisa quantitativa surgiu sob a influência do
Positivismo, segundo o qual o
pesquisador não deve envolver-se com o objeto da pesquisa, além de pregar a utilização de procedimentos
rigorosamente empíricos, visando ao
máximo de objetividade possível no estudo realizado (PONTE et al., 2007, p.7). A coleta de dados será
realizada durante o primeiro semestre do
ano de 2012, no período que vai de junho a agosto. O método escolhido para se coletar os dados, será através
da aplicação de questionários,
contendo questões abertas e fechadas.Após a coleta de dados, será feita uma análise quantitativa, cuja as
variáveis serão analisadas conforme a
sua natureza, e discutidas à partir da estatística descritiva.

Objetivo da Pesquisa:

Objetivo Primário:
Analisar o conhecimento dos acadêmicos de enfermagem sobre a prevenção e o controle das IRAS.
Objetivo Secundário:
Identificar nos acadêmicos de enfermagem seus conhecimentos sobre a prevenção e o controle das IRAS e
descrever o conteúdo dos curso de
graduação no que tange a formação acadêmica no âmbito da prevenção e controle das IRAS.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Segundo os autores, esta pesquisa não oferece riscos diretos ou indiretos para os sujeitos, por se tratar de um
levantamento de dados. Não haverá, dentro da metodologia aplicada, aspectos que possam diretamente
acarretar prejuízos de ordem biológica ou psicossocial aos sujeitos da pesquisa.



Os resultados da pesquisa trarão benefícios na medida em que identificando as deficiências da formação de
enfermagem com relação ao ensino das infecções, possam ser elaboradas estratégias de intervenção no ensino
da graduação.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

O projeto envolve uma pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso que tem como objetivo analisar o
conhecimento dos acadêmicos de enfermagem sobre a prevenção e o controle das IRAS. O projeto está bem
fundamentado e completo. Não há aspectos que possam diretamente acarretar prejuízos de ordem biológica ou
psicossocial aos sujeitos da pesquisa, portanto o binômio risco-benefício é positivo.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

O TCLE foi adequado segundo as recomendações.

Recomendações:
No questionário, as perguntas 6 e 7 são iguais. Recomenda-se correção.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

As pendências solicitadas por este CEP foram adequadas no projeto.

Considerações Finais a critério do CEP:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

Situação do Parecer:

Aprovado

17 de Maio de 2012

ROSANGELA ARRABAL THOMAZ
Assinado por:
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