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RESUMO

Um dos grandes riscos do ambiente hospitalar é a transmissão de bactérias e
patógenos entre pacientes colonizados ou infectados para pacientes suscetíveis e
profissionais de saúde, contribuindo para o aumento das infecções cruzadas. Na
Unidade de Terapia Intensiva, encontram-se pacientes portadores de doenças graves,
submetidos com frequência a procedimentos invasivos, expostos a antimicrobianos,
resultando em pacientes suscetíveis a desenvolver infecções. As medidas de
precaução padrão e especificas têm o objetivo de preservar os profissionais, pacientes
e familiares da contaminação por bactérias e a transmissão de infecções altamente
contagiosas. Este trabalho trata-se de uma pesquisa quanti-qualitativa, com o objetivo
geral de avaliar o conhecimento da equipe de enfermagem que atua na Unidade de
Terapia Intensiva a respeito das precauções padrão e específicas. Os dados foram
coletados por meio de questionário nos meses de Fevereiro e Março de 2019, com 44
profissionais da enfermagem que atuam na UTI de um hospital do meio oeste de Santa
Catarina. Os resultados foram analisados por meio de estatística descritiva, os quais
evidenciaram que os sujeitos da amostra têm dificuldade em definir o tipo de
precaução que deve ser utilizada frente as patologias questionadas, apresentando
divergência em relação aos equipamentos de proteção individual que se faz
necessário para cada tipo de precaução, evidenciando maior dificuldade no que se
refere a escolha da máscara de proteção, não sabendo as situações que devem fazer
uso da máscara cirúrgica e nas quais se faz necessário uso de máscara N95. Os
fatores que dificultam a utilização das medidas de precaução são citados pelos
sujeitos como sendo; a carência de treinamentos, capacitações e conhecimento,
lembrada por (15%) dos entrevistados, conscientização dos profissionais quanto a
importância de seguir corretamente as medidas de precaução, sendo elencada por
(18%), nas emergências ou intercorrências (20%), e a falta de materiais ou
equipamentos adequados (15%) dos sujeitos. Os dados analisados na pesquisa
demostram um baixo nível de conhecimento da equipe de enfermagem com o tema
abordado, fazendo-se necessária uma reflexão por parte da instituição sobre formas
de possibilitar um maior esclarecimento desses profissionais, sobre os agravos que
podem ocorrer tanto ao paciente, quanto ao profissional quando expostos a agentes
patológicos de forma inapropriada.
Palavras chave: Conhecimento; Enfermagem; Precauções padrão e especificas.
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ABSTRACT

One of the great risks of the hospital environment is the transmission of bacteria and
pathogens between colonized or infected patients to susceptible patients and health
professionals, contributing to the increase of cross infections. In the Intensive Care
Unit, there are patients with serious diseases, frequently submitted to invasive
procedures, exposed to antimicrobials, resulting in patients susceptible to develop
infections. Standard and specific precautionary measures are intended to protect
professionals, patients and family members from contamination by bacteria and the
transmission of highly contagious infections. This work is a quanti-qualitative research,
with the general objective of evaluating the knowledge of the nursing team that works
in the Intensive Care Unit regarding standard and specific precautions. Data were
collected through a questionnaire in February and March 2019, with 44 nursing
professionals working in the ICU of a hospital in the Midwest of Santa Catarina. The
results were analyzed through descriptive statistics, which showed that the subjects of
the sample have difficulty in defining the type of precaution that should be used in
relation to the pathologies questioned, presenting divergence in relation to the
individual protection equipment that is necessary for each type of precaution, showing
greater difficulty in choosing the protection mask not knowing the situations that must
make use of the surgical mask and in which it is necessary to use N95 mask.The
factors that hinder the use of precautionary measures are cited by the subjects as
being; (15%) of the interviewees, the professionals' awareness of the importance of
correctly following the precautionary measures, being listed by (18%), in emergencies
or intercurrences (20%), and lack of training, skills and knowledge, remembered by the
lack of adequate materials or equipment (15%) of the subjects. The data analyzed in
the research show a low level of knowledge of the nursing team with the topic
addressed, making it necessary to reflect on the institution on ways to enable greater
clarification of these professionals, on the problems that can occur both to the patient,
when exposed to pathological agents inappropriately.
Keywords: Knowledge; Nursing; Standard and Specific Precautions.
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1 INTRODUÇÃO

Um dos grandes riscos do ambiente hospitalar é a transmissão de bactérias e
outros patógenos entre pacientes colonizados ou infectados para pacientes
suscetíveis e profissionais de saúde, contribuindo para o aumento das infecções
cruzadas (GRINBAUM et al., 2001).
Nas Unidades de Terapia Intensiva estão concentrados pacientes portadores
de doenças subjacentes graves, submetidos a procedimentos de alta invasividade,
frequentemente expostos a antimicrobianos que eliminam a microbiota de proteção,
resultando dessa combinação uma seleção de microbiota resistente, que pode
colonizar os pacientes, sem causar infecção, ou levar a doenças (GRINBAUM et al.,
2001).
As infecções hospitalares podem ocorrer de muitas formas, por isso existe uma
problemática de como reduzir e intervir nessas situações de surtos, mantendo-as sob
controle dentro das instituições, e isso deve ser um trabalho de equipe. A equipe de
enfermagem é o grupo mais numeroso e que permanece por maior tempo em contato
com o paciente, prestando cuidados físicos e executando procedimentos diagnósticos
e terapêuticos, o que a torna um elemento fundamental nas ações de prevenção,
detecção e controle de infecção hospitalar (LOPES,2015).
As finalidades das medidas de precaução hospitalar são preservar os
profissionais, pacientes e familiares da contaminação por bactérias e a transmissão
de infecções altamente contagiosas ou de infecções epidemiologicamente
importantes, além disso, evitar que estas bactérias sejam levadas para outros
ambientes (LOPES, 2015).
As medidas de precaução padrão e específicas devem ser implantadas nos
serviços de saúde para diminuir ou evitar o máximo a transmissão de bactérias
multirresistentes (BRASIL, 2018).
Embora recaia sobre os enfermeiros uma grande responsabilidade na
prevenção e controle das infecções, suas ações são dependentes e relacionadas,
nesta perspectiva os desafios para o controle de infecção podem ser considerados
coletivos e agrupados em uma estrutura organizacional que envolve políticas
governamentais, institucionais e administrativas, relações interpessoais e Inter
setoriais no trabalho, normatização do serviço, batalha biológica que aborda a
identificação de novos microrganismos e a ressurgência de outros, bem como a
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resistência aos antimicrobianos, envolvimento profissional, adesão às medidas de
controle o comprometimento com o serviço e o paciente, capacitação profissional, e
medidas de prevenção e controle (PEREIRA et al., 2005).
A equipe de enfermagem, independente do diagnóstico ou do contexto clínico,
deve estar apta a cuidar de todos os doentes, e ao cuidar de pacientes internados em
Unidades de Terapia Intensiva, unidade hospitalar destinada ao atendimento de
pacientes graves e recuperáveis, defronta-se constantemente, com o binômio vida e
morte devendo estar preparados e capacitados para atender as demandas do dia a
dia (CAMELO et al., 2012).
O enfermeiro, como responsável pelas equipes de enfermagem, deve estar em
constante atualização e deve exercer vigilância a respeito das precauções universais
com intuito de proteger sua equipe e atuar no controle de infecção hospitalar. Tratase de responsabilidade ético-legal não só da instituição, mas, dos profissionais que ali
atuam (MAZIERO et al., 2012).
Para aplicar as medidas de precaução e isolamento dentro da Unidade de
Terapia Intensiva, a enfermagem junto a CCIH, deve estar ciente do tipo de
microrganismo presente e quais as formas de transmissão, devendo a mesma ter
conhecimento teórico sobre o tema.
Em relação a isso se fez a seguinte pergunta: Qual o conhecimento da equipe
de enfermagem que trabalha nas Unidades de Terapia Intensiva a respeito das
precauções padrão e específicas?
Para prevenção da infecção cruzada, deve-se estabelecer normas técnicas e
segui-las assiduamente, cabe aos profissionais de enfermagem conhecer a
importância do uso correto das medidas de precaução padrão e específicas.
O isolamento de pacientes foi definido, em 1960, pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) e a Organização Pan-americana de Saúde (OPAS), como a segregação
de pessoas infectadas em local sob condições para evitar a transmissão direta ou
indireta do agente infeccioso a indivíduos suscetíveis ou que possam transmitir a
outros. De acordo com a OMS e OPAS, o isolamento de determinados pacientes,
implica também em controle da infecção hospitalar, mas, para isso é preciso que os
profissionais de saúde responsáveis pelos pacientes isolados façam adesão a todas
as medidas de precauções universais no cuidado a esses pacientes.
O termo “isolamento” já não é mais utilizado para se referir a um paciente que
esteja portando alguma doença transmissível, por se tratar de um termo
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discriminativo, onde o paciente se sente isolado das outras pessoas. Assim, o nome
isolamento foi substituído por Precauções.
Existem quatro tipos de precauções: precaução padrão, de contado, vigilância
por gotículas e por aerossóis, sendo que para cada uma delas se faz necessário o
uso de determinados equipamentos de proteção individual (EPIs) (ANVISA, 2010).
As precauções universais, também denominadas básicas ou padrão são
procedimentos que devem ser estabelecidos em uma instituição de saúde, a todos os
pacientes, com o intuito de minimizar os riscos de contaminação cruzada entre
ambiente, pacientes e profissionais. Neste sentido, são exemplos de precauções
universais a lavagens das mãos antes e após qualquer procedimento, uso de luvas,
aventais, máscaras (MAZIERO et al., 2012).
A adesão às ações de biossegurança constitui o maior desafio, desde as
primeiras formulações das medidas de proteção. A despeito do desenvolvimento e
emprego da tecnologia dos materiais utilizados em serviços de saúde, em especial
os descartáveis e das técnicas e procedimentos recomendados na prevenção das
infecções e das doenças transmissíveis, não se tem conseguido a redução das
ocorrências das infecções e das doenças entre os trabalhadores (NICHIATA et al.,
2004).
Apesar da potencialização do risco de exposição dos trabalhadores de
enfermagem, os mesmos têm mostrado que a adesão às medidas de proteção é
pouco usual e, com frequência, incompleta e descontínua, o que resulta em uma
“falsa” proteção. Ainda que a existência do risco seja eminente, não se conseguiu que
as medidas de segurança sejam incorporadas à prática dos trabalhadores da saúde,
pois envolve a percepção do risco para o indivíduo (NICHIATA et al.,2004).
A infecção nosocomial existe em todo o mundo, tanto nos países desenvolvidos
como nos subdesenvolvidos, essas infecções adquiridas em instituições de saúde
estão entre as mais importantes causas de morte e aumento da morbidade nos
pacientes hospitalizados e constituem um peso significativo tanto para os pacientes
como para a saúde pública (AGUIAR et al., 2008).
Dados apontam que a infecção hospitalar ocorre, em média, entre 5 a 17% dos
pacientes internados, é responsável por um aumento médio de 15 dias no tempo de
internação, acarretando uma elevação nos custos assistenciais, em média de 3.000 a
40.000 dólares (OLIVEIRA et al., 2010).
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A incidência de infecção hospitalar associada a microrganismos resistentes tem
aumentado em todo o mundo, nos Estados Unidos, mais de 70% das bactérias
isoladas nos hospitais são resistentes a pelo menos um antibiótico comumente
utilizado no tratamento da infecção (OLIVEIRA et al., 2010).
O aumento progressivo da resistência bacteriana nas instituições hospitalares
possui maior gravidade nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Ao analisar o
impacto das infecções hospitalares (IH) em (UTI), verifica-se que ela é responsável
pelo aumento significativo da mortalidade, tempo de internação e utilização de
recursos. Considerando que a etiologia da resistência bacteriana é multifatorial, desse
modo, o controle da disseminação de microrganismos resistentes requer a
implementação das medidas de controle que envolve a adoção a precaução padrão e
de contato, além do uso racional de antimicrobiano (OLIVEIRA et al.,2010).
Contudo, as instituições hospitalares e as equipes de saúde inseridas na
Unidade de Terapia Intensiva, por vezes, valoriza demasiadamente o arsenal
tecnológico em detrimento de medidas simples que poderiam diminuir a disseminação
de microrganismos (OLIVEIRA et al., 2010).
Este trabalho justifica-se baseado no número elevado de infecções cruzadas
no ambiente hospitalar nos dias de hoje, procura-se com a realização desta pesquisa
esclarecer o conhecimento da equipe de enfermagem que atua na Unidade de Terapia
Intensiva referente as precauções padrão e específicas, buscando identificar as
dificuldades por eles apresentadas, considerando que esses profissionais atuam
como multiplicadores de conhecimento para toda a equipe multidisciplinar e familiares.
O objetivo geral deste trabalho é avaliar o conhecimento da equipe de
enfermagem que atua em Unidade de Terapia Intensiva a respeito das precauções
padrão e específicas.
Os objetivos específicos são: Avaliar os tipos de precauções utilizadas dentro
da Unidade de Terapia Intensiva; Identificar os equipamentos de proteção individual
utilizados para cada tipo de precaução; Elencar os principais métodos para prevenção
de infecção cruzada; Identificar as doenças que necessitam de precauções
específicas, e qual o tipo de precaução correta para cada uma delas; Definir a atuação
da equipe de enfermagem frente aos tipos de precauções específicas.
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2 DESENVOLVIMENTO

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1.1 Evolução Histórica das Infecções

A concepção e a prática de precauções e isolamento como um instrumental de
intervenção na prevenção e controle das doenças transmissíveis estão atreladas ao
avanço do conhecimento científico e aos significados atribuídos pelas sociedades à
saúde e à doença, ao longo da história da humanidade (NICHIATA et al., 2004).
Foi na Idade Média que iniciaram as suspeitas de que alguma coisa sólida
pudesse transmitir doenças de um indivíduo a outro. Francastorius, médico italiano de
Verona, descreve doenças epidêmicas e faz referências ao contágio de doenças,
declara que as doenças surgiam devido a microrganismos que podiam ser
transmitidos de pessoa a pessoa, segundo informações colhidas dos marinheiros que
testemunhavam a propagação das doenças nas expedições, na era Colombiana
(FONTANA et al., 2006).
Francastorius em 1546, defende a teoria de que certas doenças se transmitiam
através de corpúsculos que ele denominou de semente da moléstia e que essas
sementes transitavam de um corpo a outro através do contato direto ou através de
roupas e objetos. Descreve também o mecanismo de transmissão das doenças
infecciosas, de três modos, por contato direto, por contato indireto, sem contato direto
e sem fômites, como na peste e na varíola (FONTANA et al., 2006).
O holandês Anton Van Leeuwenhock, familiarizado com o uso de lentes de
aumento para inspecionar fibras e tecelagens de roupas, usava o microscópio
rudimentar para observar saliva, fezes e ficava impressionado com o que via,
passando a chamar esses corpos microscópicos de animálculos. Mesmo sem
formação

científica,

descobriu

em

1863

o

microscópio

e

identificou

os

microorganismos futuramente chamados de bactérias (FONTANA et al., 2006).
Na mente dos médicos, por muito tempo, os micróbios eram gerados por carne
putrefata. Na Bíblia, em Levítico, há referências sobre microrganismos e sua
transmissão, casais com gonorreia deviam isolar-se por 7 dias e tudo em que
sentavam eram lavados, para o controle da lepra, as roupas do doente eram
queimadas (FONTANA et al., 2006).
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No século XVIII já se pensava em maneiras de se evitar a propagação das
doenças, os doentes eram confinados em hospitais por diagnósticos, tais como
hospital da febre tifoide, hospital da varíola, sanatório para tuberculose e casas de
peste. Porém, eram hospitais com péssimas condições de higiene, insalubres e
desconfortáveis, onde vários pacientes ocupavam as mesmas esteiras de palha,
possibilitando a disseminação de microrganismos de um paciente a outro (FONTANA
et al., 2006).
Em 1860, Joseph Lister, demonstra uma técnica para manter as incisões
cirúrgicas livres de contaminação pelos microrganismos, pois naquela época as
infecções cirúrgicas eram frequentes, acreditava, inicialmente, que a infecção poderia
ser ocasionada pela penetração do ar nocivo nas feridas, dizendo que as propriedades
sépticas da atmosfera eram devidas a gérmens em suspensão no ar e depositadas
nas superfícies. Utilizou, para isso, ácido carbólico ou fênico, passou a pulverizar o ar
da sala cirúrgica com ácido fênico e, posteriormente, passou a utilizar ácido carbólico
para desinfecção do instrumental (FONTANA et al., 2006).
No século XIX importantes contribuições são dadas ao estudo das Infecções
hospitalares, sua epidemiologia e prevenção, na Inglaterra foi implantado o isolamento
de algumas doenças como a varicela e a descrição desse procedimento começou a
ser veiculado, bem como se principiou uma estatística relativa às infecções
hospitalares e óbitos causados por essas infecções (FONTANA et al.,2006).
No contexto histórico das infecções hospitalares, em 1847, grande importância
representou Ignaz Philipp Semmelweis (1818-1865), médico cirurgião húngaro, que
em Viena, em meados do Séc. XIX, observando as altas taxas de infecção puerperal
em mulheres que haviam sido tratadas por médicos que antes realizavam necropsias,
instituiu a rotina de higiene de mãos com solução clorada, neste ato, conseguiu reduzir
as taxas de infecção de 11,4% para 1,3% em um período de sete meses (OLIVEIRA
et al., 2008).
Ignaz separou, então, a clínica em duas: uma para parteiras que ensinavam
obstetria e outra para os estudantes de medicina. Na clínica das parteiras, os óbitos
rondavam 3,38%, enquanto que na clínica destinadas aos estudantes os óbitos
alcançavam 9,92%. Isso acontecia porque os estudantes circulavam livremente pela
sala de autópsia e pela enfermaria (FONTANA et al., 2006).
Outras importantes contribuições para a prevenção das infecções no final do
século XIX e início do século XX, tais como a invenção da luva cirúrgica, criada a partir
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da constatação de que os desinfetantes eram irritantes para a pele. Em 1897 Pean
(1830-1898) criou instrumentos cirúrgicos, a fim de evitar a introdução dos dedos na
cavidade abdominal. Cirurgiões rasparam barbas e bigodes e começaram a evitar
diálogos desnecessários nas salas cirúrgicas e estas foram preparadas fisicamente
com vidros, antissépticos e rígidas normas e rotinas, iniciando a era da prevenção das
infecções (FONTANA et al., 2006).
Na Inglaterra, no final do Séc. XIX, Florence Nightingale representou
significativa importância histórica com sua contribuição na organização dos hospitais
e na implantação de medidas para o controle das infecções hospitalares, como a
preocupação voltada para os cuidados de higienização, o isolamento dos enfermos
(OLIVEIRA et al., 2008).
No Brasil, as primeiras referências ao controle da contaminação hospitalar,
termo utilizado na época, surgiram na década de 50, aproximadamente em 1956, com
questionamentos quanto a medidas ambientais, práticas relativas aos procedimentos
invasivos como as técnicas assépticas, processos de esterilização de material
hospitalar e o aparecimento de microorganismos resistentes pelo uso indiscriminado
de antibióticos (OLIVEIRA et al., 2008).

2.1.2 Precauções e Isolamentos de Pacientes da Antiguidade aos Dias Atuais

No período medieval, foram criados hospitais que tinham como principal
objetivo alojar peregrinos, pobres, inválidos e doentes. Os cuidados eram exercidos
por leigos e os doentes eram internados sem separação quanto à doença que
apresentavam, dessa forma, além da aglomeração indiscriminada de pessoas em um
mesmo ambiente, verificava-se a precariedade das condições sanitárias, que incluía
abastecimento de água que era de origem incerta, manejo inadequado de alimentos
e camas compartilhadas por mais de dois pacientes (ARMOND; OLIVEIRA, 2005).
Antigamente as doenças eram atribuídas aos deuses, aos maus espíritos, a
influência dos planetas e até mesmo ao sistema solar ou impurezas do ar, o
conhecimento era restrito, e os seres humanos tinham uma vaga ideia de que
poderiam adquirir doenças transmitidas por outras pessoas ou objetos. Nessa época,
o doente era temido, e sua presença causava inquietação devido ao medo do perigo
desconhecido (ARMOND; OLIVEIRA, 2005).
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Nas primeiras décadas do século XIV, os doentes eram impedidos de sair às
ruas e tinham suas casas marcadas com sinais identificadores em suas portas,
através dessa medida verificava-se, a adoção de uma de uma política
segregacionista, regulamentada pelos municípios, com intuito de evitar o contato dos
doentes com a população. Entretanto, no século XV foram identificadas as formas de
contágio de doenças sendo elas: contágio direto; indireto e a distância e foi descrita a
epidemiologia das doenças epidêmicas da época (ARMOND; OLIVEIRA, 2005).
Segundo Couto, et al (2003), com a evolução das práticas de isolamento nos
Estados Unidos, os manuais para precauções e isolamentos de pacientes foram
reavaliados

para

atingirem

alguns

objetivos,

como:

Serem

perfeitos

epidemiologicamente; reconhecerem a importância de todos os fluidos corporais,
secreções e excreções na transmissão de patógenos nasocomiais; conterem
precauções adequadas nas infecções transmitidas pelo ar, perdigotos e meios de
transmissão de contato; serem simples e usados sempre que possível; serem usados
novos termos para evitar confusão com sistemas de infecções e isolamentos já
existentes.
O Novo manual de precauções contém dois novos tipos de precauções, o
primeiro chamado precaução padrão, que está designada para o cuidado de todos os
tipos de pacientes internados, indiferente de seu diagnóstico ou presumido estado de
infecção, e o segundo tipo as precauções designadas apenas para o cuidado de
pacientes conhecidos ou suspeitos de estarem infectados ou colonizados com
patógenos importantes epidemiologicamente e que podem ser transmitidos por
diversas maneiras ( COUTO et al., 2003).
Em 1877 ocorreu a primeira publicação recomendando isolamento e
precauções de pacientes, ou seja, um manual recomendava colocar pacientes com
doenças infecciosas separados de pacientes não-infectados, porém a transmissão
continuou ocorrendo, pois, esses pacientes não eram separados de acordo com o tipo
de doença e nenhum procedimento de assepsia era praticado (COUTO et al., 2003).
De 1890 a 1900, profissionais em hospitais de doenças infecciosas começaram
a combater problemas de transmissão de infecção nosocomial, colocando separados
em um andar ou quarto, pacientes com doenças similares e praticando procedimentos
de assepsia recomendados em livros de tratamento e cuidados (COUTO et al., 2003).
Em 1910 foi utilizado a introdução de novas práticas, sendo os pacientes
colocados em um quarto com várias camas, nesse sistema, os profissionais
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hospitalares usavam capotes separados por pacientes, lavavam as mãos com
soluções antissépticas depois do contato com os pacientes e desinfetavam objetos
contaminados por eles, esses procedimentos eram chamados de tratamento de
barreira (COUTO et al., 2003).
1950, os hospitais de doenças infecciosas começam a fechar, exceto aqueles
destinados ao tratamento de tuberculose. Em 1960 esses hospitais também
começaram a fechar as portas, pois hospitais gerais tornaram-se preferidos pelos
pacientes, os pacientes com doenças infecciosas eram internados em quartos
separados (COUTO et al., 2003).
Em 1970, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos (CDC),
publicou um detalhado manual de técnica de isolamento para usar em hospitais, o que
poderia ser aplicado tanto em pequenos hospitais, que possuíssem poucos recursos,
como em grandes hospitais universitários. Esse manual recomendava usar uma das
sete categorias de isolamento: isolamento estrito; isolamento respiratório; isolamento
protetor; precauções entéricas; precauções com feridas e pele, precauções com
drenagem e precauções com sangue (COUTO et al., 2003).
No ano de 1983 o CDC publica um novo manual para isolamento e precauções
em hospitais, com importantes medidas, foi dada a Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar (CCIH) a opção de selecionar entre a categoria específica e doença
específica de isolamento e precauções ou usar o manual para desenvolver um
sistema de isolamento apropriado para a sua instituição hospitalar, outra medida foi
possibilitar aos profissionais que prestavam cuidados a pacientes em isolamento a
decidir se eles precisariam usar máscaras, capotes ou luvas, baseados na
possibilidade de exposição a material infectado (COUTO et al., 2003).
Em 1985, devido a epidemia de HIV, as práticas de isolamento nos Estados
Unidos foram alteradas com a introdução das precauções universais. Já em 1987 um
novo sistema de isolamento para líquidos corporais, foi criado, onde deveriam ser
isolados todos os líquidos corporais potencialmente infectados, por exemplo: sangue;
fezes; urina; escarro; saliva; drenagem de ferida e outros fluidos corporais, estipulando
o uso de luvas para atender a todos os pacientes, indiferente do seu estado infeccioso
(COUTO et al., 2003).
No ano de 1989, o departamento de Controle de Infecção do Centro Médico
Harborview em Seattle, Washington, e da Universidade da Califórnia, em San Diego
elaborou um regulamento a respeito da exposição a patógenos carregados pelo
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sangue, este manual baseado na ideia das precauções universais, criou interesses
nas CCIH, entre eles estavam os conceitos sobre sangue visível como uma marca
para o risco de infecção de certos líquidos corpóreos e substâncias (COUTO et al.,
2003).
Apenas em 1996 surgiu o termo ‘precauções padrão’, ocasião em que foi
construído um novo manual que sintetizava as proteções universais e o isolamento de
substâncias corporais em um conjunto único de precauções a serem adotadas para
prestar cuidados a todos os pacientes, visando à redução das infecções hospitalares,
do risco de transmissão de micro-organismos resistentes e das doenças ocupacionais
(ARMOND; OLIVEIRA, 2005).

2.1.3 Recomendações para Precauções e Isolamento em Hospitais

A Infecção Hospitalar (IH) atualmente nominada de Infecção relacionada à
Assistência à Saúde (IRAS), é conceituada como toda infecção que o indivíduo
adquire após internar em um hospital, de 48 a 72 horas e fora do período de
incubação. A IH é adquirida após o paciente passar por uma internação hospitalar e
se manifesta no decorrer da mesma ou após sua alta, relacionada com a internação
ou procedimentos a que ele foi submetido enquanto internado (STUBE et al., 2013).
A prevenção e o controle das infecções estão relacionados aos diferentes
elementos compostos no elo da cadeia epidemiológica de transmissão. A cadeia
epidemiológica organiza a sequência da interação entre o agente, o hospedeiro e o
meio. Ela é composta por seis elementos, que devem estar presentes para que ocorra
a infecção, são eles: agente infeccioso (bactérias, fungos, vírus, protozoários,
parasitas), fonte, (pessoas, água, soluções, medicamentos, equipamentos), porta de
saída, (excreção, secreção, gotículas, outros fluídos), forma de transmissão, (contato
direto e indireto, gotículas, aérea através de aerossóis), porta de entrada, (trato
gastrointestinal, trato urinário, respiratório, pele não íntegra, mucosas), hospedeiro
susceptível, (imunossuprimidos, idosos, recém-nascidos, queimados, cirúrgicos)
(EBSERH, 2017).
A forma de transmissão é o elemento mais importante na cadeia
epidemiológica, uma vez que é o elo mais passível de quebra ou interrupção. As
medidas de precaução e isolamento visam interromper estes mecanismos de
transmissão e prevenir infecções (EBSERH, 2017).
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Algumas medidas gerais devem ser aplicadas a todos os pacientes, em todo o
período de hospitalização, independente do diagnóstico ou estado infeccioso. Porém,
pacientes infectados com microorganismos específicos devem ser colocados em
precauções específicas segundo a forma de transmissão, ou seja, medidas de
controle adicionais devem ser aplicadas para prevenir a transmissão destes
patógenos (EBSERH, 2017).
O sistema de precauções deve ser claro para permitir que os profissionais de
saúde identifiquem rapidamente os pacientes que necessitam de precauções
específicas a serem instituídas (EBSERH, 2017).
O objetivo básico de um sistema de precauções é a prevenção da transmissão
de microrganismos: de um paciente para outro, de um paciente para um profissional
da saúde ou de um doente para outro, esta prevenção abrange medidas referentes
aos pacientes, mas também aos profissionais da saúde, que podem servir de veículo
de transmissão destes microrganismos (ANVISA, 2007)

2.1.4 Formas de Transmissão

Microorganismos são transmitidos em hospitais por alguns meios, existem
cinco principais fontes de transmissão: contato, perdigotos, ar, veículo comum e vetor
(COUTO, 2003).
Transmissão de Contato: é considerado o mais importante e frequente modo
de transmissão de infecção nosocomial, e é dividido em dois grupos, transmissão de
contato direto, quando envolve contato direto de superfície corporal e transferência
física de microorganismos entre uma pessoa colonizada ou infectada para um
hospedeiro suscetível e transmissão de contato indireto, quando envolve contato de
um hospedeiro suscetível com objetos contaminados, instrumentos, roupas ou luvas
que não foram trocadas entre pacientes (COUTO, 2003).
Transmissão por gotículas: gotículas ou perdigotos possuem mais de 5 µ, são
produzidas por fonte humana durante a execução de certos procedimentos, como
aspiração, broncoscopia. A transmissão ocorre quando perdigotos contaminados, são
expelidos a uma curta distância através do ar e depositados na conjuntiva, mucosa
nasal, boca do hospedeiro ou na pele íntegra, produzindo colonização, devido ao peso
dessas partículas, elas se mantem no ar a uma distância máxima de 1 metro (COUTO,
2003).
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Transmissão por aerossóis: ocorre pela disseminação de pequenas partículas
residuais, menos que 5 µ, de gotículas contaminadas com microorganismos, que
ficam suspensos no ar por um longo período de tempo, ou partículas de poeira
contendo agentes infecciosos. Esses microorganismos podem ser dispersos pelo ar e
serem inalados por um hospedeiro suscetível dentro de um mesmo quarto ou
separados por uma longa distância de uma fonte humana, dependendo dos fatores
ambientais (COUTO, 2003).
Transmissão por veículo comum: refere-se a microorganismos transmitidos por
itens contaminados, como comida, água, medicamentos, aparelhos e equipamentos
(COUTO, 2003).
Transmissão por um vetor: ocorre quando vetores, como mosquitos, ratos e
outros insetos, transmitem os microorganismos. Precauções e isolamentos estão
designados para prevenir a transmissão de microrganismos por estes meios no
hospital (COUTO, 2003).

2.1.5 Precauções e Isolamento de Pacientes

2.1.5.1 Precaução padrão

As Precauções Padrão representam um conjunto de medidas que devem ser
aplicadas no atendimento de todos os pacientes hospitalizados, independente do seu
estado infecioso ser presumível ou confirmado, e na manipulação de equipamentos e
artigos contaminados ou sob suspeita de contaminação. As PP deverão ser utilizadas
quando existir o risco de contato com: sangue; todos os líquidos corpóreos, secreções
e excreções, com exceção do suor, sem considerar a presença ou não de sangue
visível, pele não íntegra e mucosas (EBSERH, 2017).
Paramentação necessária: Luvas; utilizar luvas sempre que houver risco de
contato com sangue, fluido corporal, secreção, excreção, pele não íntegra e mucosa,
com o objetivo de proteger as mãos do profissional, retirar as luvas imediatamente
após o uso, antes de tocar em superfícies ou contato com outro paciente, descartandoas, trocar as luvas entre os pacientes, trocar as luvas entre um procedimento e outro
no mesmo paciente, higienizar sempre as mãos antes e imediatamente após a retirada
das luvas (EBSERH, 2017).
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Máscara, óculos, protetor facial: utilizar máscara e óculos de proteção sempre
que houver risco de respingos de sangue, fluido corporal, secreção e excreção, com
o objetivo de proteger a face do profissional, colocar máscara cirúrgica e óculos com
proteção lateral, para cobrir olhos, nariz e boca durante os procedimentos com
possibilidade de respingo de material biológico. A máscara cirúrgica e os óculos
devem ser individuais, retirá-los ao término do procedimento e higienizar as mãos,
descartar a máscara cirúrgica no máximo a cada 2 horas de uso contínuo, proceder a
limpeza dos óculos com água e sabão (EBSERH, 2017).
Avental: utilizar avental sempre que houver risco de contato com sangue, fluido
corporal, secreção, excreção, se houver risco de contato com grandes volumes de
sangue ou líquidos corporais, usar avental impermeável, retirar o avental após o
procedimento e lavar as mãos. Se o avental for descartável, desprezá-lo no lixo, se
for de tecido ou impermeável, desprezá-lo no hamper. O avental quando rasgado
deverá ser encaminhado para lavanderia para avaliar condições de reparo, não deve
ser utilizado jaleco ou avental comum como substituto do avental com finalidade de
proteção contra agentes infecciosos (EBSERH, 2017).
Artigos e equipamentos utilizados durante o cuidado ao paciente: Utilizar luvas
ao removê-los, transportá-los em sacos impermeáveis fechados ou carrinhos
fechados para evitar contaminação ambiental, evitar tocar nas superfícies (EBSERH,
2017).
Ambiente: Realizar rotina de limpeza e desinfecção das superfícies, que
incluem camas, colchões, grades, mobiliários do quarto, equipamentos, e superfícies
frequentemente tocada a cada 24 horas e entre um paciente e outro, o piso e parede
devem receber limpeza e desinfecção sistemática, com água e sabão e desinfetante
quaternário de amônia. As roupas do paciente e as roupas de cama devem ser
manipuladas com mínima movimentação, coloca-las depois de sujas no hamper e não
jogar roupas no chão (EBSERH, 2017).
Materiais perfuro-cortantes: manusear o material com cuidado, não reencapar
as agulhas, não as desconectar das seringas. O descarte de agulhas, seringas e
outros materiais contaminados devem ocorrer o mais próximo possível da área onde
são gerados, descartar em recipientes rígidos e resistentes a perfuração, invioláveis,
de acordo com a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 13853,
seguir as orientações para montagem desses recipientes e não ultrapassar o limite
indicado pela linha tracejada, ou seja, 2/3 de sua capacidade (EBSERH, 2017).
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Figura 1: Precaução padrão

Fonte: ANVISA. Precaução padrão, de contato, para gotículas e aerossóis. 2014.

2.1.5.2 Precauções de contato

Estas precauções visam prevenir a transmissão de microorganismos
epidemiologicamente importantes a partir de pacientes infectados ou colonizados para
outros pacientes, profissionais, visitantes, acompanhantes, por meio de contato direto,
tocando o paciente e estabelecendo a transmissão pessoa por pessoas ou indireto,
ao tocar superfícies contaminadas próximas ao paciente ou por meio de artigo e
equipamentos (EBSERH, 2017).
As medidas de precaução de contato são utilizadas para prevenção da
disseminação de microrganismos de importância epidemiológica e indicam a
higienização das mãos, o uso constante do avental, luvas e quarto privativo na prática
assistencial. Quando não há adesão da equipe de saúde sobre essas medidas
específicas ocorre a propagação dos microrganismos, caracterizada como
transmissão cruzada, acarretando aumento das taxas de infecção hospitalar e outras
graves consequências (ALVIM et al., 2017).
As medidas para utilização de precaução de contato são: quarto, o paciente
pode ser internado em quarto privativo ou, caso não seja possível, coorte de pacientes
infectados ou colonizados pelos mesmos microorganismos, separar antes de entrar
no quarto todo o material que será utilizado para o procedimento (EBSERH, 2017).
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Higienização das mãos: realizar a higienização das mãos antes de entrar no
quarto, realiza-la com água e antisséptico clorexidina degermante 2% ou solução
alcoólica, retirar adornos (EBSERH, 2017).
Avental: paramentar-se seguindo a sequência de avental, máscara se
necessário, óculos de proteção se necessário, luvas. Vestir o avental dentro do quarto
ou na antessala, se houver, o avental deve ser de manga longa e ser vestido com a
abertura voltada para trás. Retirar o avental após o procedimento e lavar as mãos, e
se o avental for descartável, desprezá-lo no lixo (EBSERH, 2017).
Luvas: as luvas de procedimento deverão ser trocadas a cada procedimento,
manipulação de diferentes sítios anatômicos ou após contato com material biológico,
retirar as luvas ao término do procedimento, antes de retirar o avental, higienizar
sempre as mãos ao retirar as luvas (EBSERH, 2017).
Transporte de pacientes para realização de exames: para encaminhar o
paciente para outro setor da instituição deve-se avisar o setor de realização do exame
sobre as precauções de contato, ao manipular o paciente durante a sua transferência
para maca ou cadeira, calçar luva de procedimento e avental quando houver risco de
contato mais próximo. O profissional deverá estar paramentado durante o transporte
do paciente e deverá aplicar as precauções padrão para que não ocorra a
contaminação das superfícies, como por exemplo, tocar em superfícies com as mãos
enluvadas, como botão do elevador, maçaneta das portas, prontuários e telefones.
Após o transporte, realizar limpeza e desinfeção da maca e cadeira de rodas
(EBSERH, 2017).
Artigos e equipamentos: deverá ser de uso exclusivo do paciente, como,
estetoscópio, termômetro e esfignomanômetro, quando não for possível, realizar
limpeza e desinfecção entre um paciente e outro (EBSERH, 2017).
Ambiente: realizar limpeza concorrente e desinfecção das superfícies,
diariamente, com água e sabão e álcool 70%. As visitas devem ser restritas e
orientadas quanto a higienização das mãos e precauções específicas (EBSERH,
2017).
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Figura 2: Precaução de Contato

Fonte: ANVISA. Precaução padrão, de contato, para gotículas e aerossóis. 2014.

Quadro 1: Exemplo de doenças que requerem precaução de contato segundo
EBSERH, 2017:

Infecção / Condição / Microrganismo

Abscesso drenante, Drenagem não contida pelo curativo

Período

Durante a doença

Bactérias multirresistentes – Colonização / infecção: Até o tratamento da
solicitar avaliação da CCIH (Comissão de controle de infecção e/ou após dois
infecção hospitalar)

swabs retais negativos

Bronquiolite / Infecção Respiratória – Vírus Sincicial Durante a doença
Respiratório e Vírus Parainfluenza e – lactente e préescolar
Celulite: drenagem não contida

Durante a doença

Clostridium difficile (Colite associada antibiótico)

Durante a doença

Cólera

Durante a doença

Colite associada a antibiótico

Durante a doença

Conjuntivite viral aguda (hemorrágica)

Durante a doença

Difteria cutânea

Terapêutica eficaz + 2
culturas negativas em
dias diferentes

Enteroclite por Clostridium difficile

Durante a doença
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Enterovirose (Coxackie e Echovirus) lactente e pré-escolar Durante a doença
Escabiose

Terapêutica eficaz 24h

Estafilococcia – S. aureus – pele, ferida e queimadura: Durante a doença
com secreção não contida
Estreptococcia – Streptococcus Grupo A – pele, ferida e Durante a doença
queimadura: com secreção não contida
Furunculose Estafilocócica: lactentes e pré-escolares

Durante a doença

Gastroenterite: Campylobacter, Cholera, Criptosporidium Durante a doença
spp
Gastroenterite: Clostridium difficile

Durante a doença

Hepatite Viral – Vírus A: Uso de fralda ou incontinente

Durante a doença

Herpes Simplex: mucocutâneo, disseminada ou primária, Durante a doença
grave
Herpes Simplex: Neonatal

Durante a doença

Impetigo

Terapêutica eficaz 24h

Infecção de Ferida Cirúrgica: com secreção não contida

Durante a doença

Pneumonia Viral lactentes e pré-escolar

Durante a doença

Rubéola Congênita

Início do rash até 7
dias

Fonte: (EBSERH, 2017)

2.1.5.3 Precauções com Gotículas

Estas precauções visam prevenir a transmissão de microorganismos por via
respiratória por partículas maiores que 5 µ de pacientes com doença transmissível,
geradas pela tosse, espirro e durante a fala, essas gotículas podem se depositar à
curta distância 1 a 1,5 m (EBSERH, 2017).
As medidas para precaução da transmissão por gotículas são: quarto privativo,
o paciente deve ser internado em quarto privativo ou, caso não seja possível, coorte
de pacientes com a mesma doença, respeitando a distância mínima de um metro entre
os leitos, manter porta fechada (EBSERH, 2017).
Higienização das mãos: realizar a higiene das mãos seguindo os cinco
momentos, antes do contato com o paciente, antes da realização de procedimento
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asséptico, após risco de exposição a fluidos corporais, após contato com o paciente e
após o contato com as áreas próximas ao paciente, deve ser realizada com água e
antisséptico clorexidina degermante 2% ou solução alcoólica, retirar adornos
(EBSERH, 2017).
Máscara cirúrgica: colocar a máscara cirúrgica ao entrar no quarto do paciente,
recomenda-se que todos os profissionais usem a máscara cirúrgica independente se
foram vacinados ou apresentaram a doença. Orientar o paciente a cobrir a boca e
nariz ao tossir ou espirrar, utilizando lenço de papel, descartá-lo e logo após, higienizar
as mãos, retirar a máscara ao sair do quarto, trocá-la no tempo máximo de 2 horas
(EBSERH, 2017).
Transporte do paciente para realização de exame: antes de encaminhar o
paciente para realização de exames, deve-se avisar o setor de realização do exame
sobre as precauções de gotículas, o paciente deverá utilizar máscara cirúrgica durante
todo o período em que estiver fora de seu leito (EBSERH, 2017).
Visitas: as visitas devem ser restritas e orientadas quanto a higienização das
mãos e uso de máscara, em caso de dúvida quanto o isolamento, devem ser
orientadas a sempre entrar em contato com a equipe de enfermagem (EBSERH,
2017).

Figura 3: Precaução para gotículas

Fonte: ANVISA. Precaução padrão, de contato, para gotículas e aerossóis. 2014.
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Quadro 2: Exemplos de doenças que requerem precauções com gotículas
segundo EBSERH, 2017:
Infecção / Condição / Microrganismo

Período

Adenovírus

Durante a doença

Caxumba

Até 9 dias após início tumefação

Coqueluche

Terap. Eficaz 5 dias

Difteria faríngea

Terapêutica eficaz + 2 culturas
neg. em dias diferentes

Estreptococcia – Streptococcus Grupo A – Terapêutica eficaz 24h
escarlatina: lactante e pré-escolar
Estreptococcia – Streptococcus Grupo A – Terapêutica eficaz 24h
faringite: lactante e pré-escolar
Estreptococcia – Streptococcus Grupo A – Terapêutica eficaz 24h
pneumonia: lactante e pré-escolar
Meningite Haemophilus influenzae (suspeita ou Terapêutica eficaz 24h
confirmada)
Meningite Neisseria meningitidis (suspeita ou Terapêutica eficaz 24h
confirmada)
Meningococcemia

Terapêutica eficaz 24h

Parvovírus B19 – Crise aplástica transitória ou Durante 7 dias
de células vermelhas
Parvovírus

B19

–

Doença

crônica

em Durante a internação

imunossuprimidos
Peste Pneumônica

Terapêutica eficaz 3 dias

Pneumonia Haemophilus influenzae lactentes e Terapêutica eficaz 24h
crianças de qualquer idade
Pneumonia Meningocócica

Terapêutica eficaz 24h

Pneumonia Mycoplasma (pneumonia atípica Durante a doença
primária)
Pneumonia Streptococcus, grupo A lactentes e Terapêutica eficaz 24h
pré-escolares
Rubéola
Fonte: (EBSERH, 2017)

Início do rash até 7 dias

34

2.1.5.4 Precauções para aerossóis

São medidas adotadas para pacientes com suspeita ou diagnóstico de infecção
transmitida por via aérea onde são expelidas partículas < 5 micra, que podem ficar
suspensas no ar ou ressecadas no ambiente. Deve-se utilizar para o cuidado deste
paciente, área física específica, dotada de sistema de ar com uso de filtro especial e
pressão negativa, quando estes recursos estiverem disponíveis (EBSERH, 2017).
As máscaras com filtro N95 ou PFF2, são as recomendadas para utilizar em
precaução por aerossóis em ambulatórios onde se concentrem um grande número de
pacientes, independentemente de outras medidas de segurança. Ressalta-se também
a importância de que quaisquer pacientes sintomáticos respiratórios com sintomas de
tosse, espirros, coriza sejam transportados com a utilização de máscara cirúrgica a
fim de conter a transmissão de aerossóis e gotículas no ambiente (VALIM, et al.,
2017).
As medidas para precaução da transmissão por aerossóis são: quarto privativo,
é necessário quarto específico para acomodação do paciente, dotado de sistema de
ventilação de ar especial com pressão negativa em relação às áreas adjacentes,
filtragem de ar com filtros de alta eficiência, com seis a doze trocas de ar por hora, o
ar deste quarto é considerado contaminado em relação aos dos demais, por isso o ar
presente não deve atingir o corredor, as portas e janelas devem ser mantidas
fechadas, bem vedadas e a troca de ar com o ar externo ocorre periodicamente, porém
o ar que sai do quarto passa por um filtro de alta eficiência. Caso o hospital não possua
quartos com estas características manter o paciente em quarto privativo, com as
portas fechadas e boa ventilação (EBSERH, 2017).
Higienização das mãos: realizar a higiene das mãos seguindo os cinco
momentos, antes do contato com o paciente, antes da realização de procedimento
asséptico, após risco de exposição a fluidos corporais, após contato com o paciente e
após o contato com as áreas próximas ao paciente, deve ser realizada com água e
antisséptico clorexidina degermante 2% ou solução alcoólica, retirar adornos
(EBSERH, 2017).
Máscara: é obrigatório o uso de máscara tipo respirador (N95 ou PFF2) com
eficiência de filtração de 95% de partículas com 0,3µ de diâmetro, colocar a máscara
antes de entrar no quarto, retirá-la após fechar a porta, estando fora do quarto, no
corredor ou antecâmara, verificar se a máscara está perfeitamente ajustada à face e
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com boa vedação. A máscara é de uso individual e deve ser acondicionada em saco
plástico com identificação do nome do profissional, é proibido utilizá-la no paciente
(EBSERH, 2017).
Transporte do paciente para realização de exame: antes de encaminhar o
paciente, avisar o setor de realização do exame sobre as precauções para aerossóis,
o paciente deverá utilizar máscara cirúrgica durante o transporte e todo o período em
que estiver fora de seu leito (EBSERH, 2017).
Visitas: as visitas devem ser restritas e orientadas quanto a higienização das
mãos e uso de máscara N95, e se tiverem dúvida quanto o isolamento, devem ser
orientadas a entrar em contato com a equipe de enfermagem (EBSERH, 2017).

Figura 4: Precaução para aerossóis

Fonte: ANVISA. Precaução padrão, de contato, para gotículas e aerossóis. 2014.
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Quadro 3: Exemplos de doenças que requerem precauções para aerossóis
segundo EBSERH, 2017:
PRECAUÇÃO DE AEROSSÓIS
Infecção / Condição /Microrganismo

Período

Sarampo

Durante a doença

Tuberculose Laríngea (suspeita ou

2 BAAR (Bacilos Álcool-Ácido Resistentes)

confirmada)

+ Terapêutica eficaz

Tuberculose Pulmonar (suspeita ou

3 BAAR + terapêutica eficaz

confirmada)
Fonte: (EBSERH, 2017)

Nos casos de pacientes com as primeiras baciloscopias positivas, manter
paciente em isolamento por uma semana e reiniciar a coleta, para pacientes com
cultura positiva para Mycobaterium tuberculosis mesmo com baciloscopia negativa
manter em isolamento por 2 semanas em tratamento (EBSERH, 2017).

2.1.6 Fundamentos de Precauções e Equipamentos de Proteção Individual

Apesar das melhores intenções na prestação de cuidados, frequentemente os
profissionais assumem o papel de vetores na transmissão de infecção. A atenção
necessária a simples medidas preventivas, como as definidas pelas precauções
padrão, poderá reduzir significativamente esta cadeia de transmissão (GONÇALVES,
2012).

2.1.6.1 Lavagem das Mãos

A lavagem das mãos deve ser um hábito para os profissionais da aérea da
saúde e a adesão a sua prática um grande desafio para o controle de infecção
hospitalar (COUTO, 2003).
A lavagens das mãos se realizada corretamente, remove microrganismos
adquiridos transitoriamente no contato com pacientes e é uma conduta de baixo custo.
Ela deve ser minuciosa e imediata antes e após o contato com pacientes, sangue,
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fluidos corpóreos, secreções, excreções, equipamentos ou artigos contaminados
(COUTO, 2003).
Em 1989 o Ministério da Saúde do Brasil editou o manual: Lavar as mãos, com
o objetivo de normatizar essa técnica nas unidades de saúde brasileiras,
proporcionando aos profissionais de saúde subsídios técnicos relativos às normas e
aos procedimentos para lavar as mãos, visando a prevenção das infecções
hospitalares, a importância dessa prática continuou sendo reconhecida pelo Ministério
da Saúde, quando esse incluiu recomendações para a higiene das mãos na portaria
2616/98, de 12 de maio de 1998 ( FELIX, et, al., 2009).
A pele das mãos abriga, principalmente, duas populações de microrganismos:
os pertencentes à microbiota residente e à microbiota transitória. A residente é
constituída

por

microrganismos

de

baixa

virulência,

como

estafilococos,

corinebactérias e micrococos, pouco associados às 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 (ANVISA, 2007).
A microbiota transitória coloniza a camada mais superficial da pele, o que
permite sua remoção mecânica pela higienização das mãos com água e sabão, sendo
eliminada com mais facilidade quando se utiliza uma solução antisséptica, é
representada, tipicamente, pelas bactérias Gram-negativas, como enterobactérias,
bactérias não fermentadoras, além de fungos e vírus (ANVISA, 2007).
Para que ocorra a transmissão é necessário que os microrganismos tenham a
capacidade de sobreviver pelo menos durante alguns minutos nas mãos dos
profissionais, que a higiene das mãos entre contatos tenha sido inadequada ou
omitida e que as mãos contaminadas do prestador de cuidados entrem em contato
direto com o doente ou indiretamente através de objetos inanimados que vão entrar
em contato com o doente (GONÇALVES, 2012).
Decorrente desta cadeia de eventos surgiu o modelo conceptual dos cinco
momentos para a higiene das mãos, que constituem os pontos de referência
temporais para esta prática. Segundo este modelo, o profissional de saúde deve
proceder à higiene das suas mãos nos seguintes momentos: 1) Antes do contato com
o doente; 2) antes de procedimentos limpos ou assépticos; 3) após o risco de
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exposição a fluidos orgânicos; 4) após contato com o doente; 5) após contato com o
ambiente do doente (GONÇALVES, 2012).
As mãos dos profissionais que atuam em serviços de saúde podem ser
higienizadas utilizando-se: água e sabão, preparação alcoólica e antisséptico, a
utilização de um determinado produto depende das indicações descritas em
conformidade com ANVISA, 2007:
Uso de Água e Sabão: quando as mãos estiverem visivelmente sujas ou
contaminadas com sangue e outros fluidos 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 (ANVISA, 2007).
Uso de Preparação Alcoólica: higienizar as mãos com preparação alcoólica
quando estas não estiverem visivelmente sujas, antes de contato com o paciente
objetivando a proteção do paciente, evitando a transmissão de microrganismos
oriundos das mãos do profissional de saúde tendo como exemplos na realização de
exames físicos, contato físico direto e gestos de cortesia e conforto (ANVISA, 2007).
Após contato com o paciente objetivando a proteção do profissional e das
superfícies e objetos imediatamente próximos ao paciente, evitando a transmissão de
microrganismos do próprio paciente (ANVISA, 2007).
Antes de realizar procedimentos assistenciais e manipular dispositivos
invasivos, que tem por objetivo a proteção do paciente, evitando a transmissão de
microrganismos oriundos das mãos do profissional de saúde como por exemplos o
contato com membranas mucosas pela administração de medicamentos em vias
oftálmica e nasal, com pele não intacta na realização de curativos, aplicação de
injeções, e com dispositivos invasivos, cateteres intravasculares e urinários, tubo
endotraqueal (ANVISA, 2007).
Antes de calçar luvas para inserção de dispositivos invasivos que não
requeiram preparo cirúrgico objetivando a proteção do paciente, evitando a
transmissão de microrganismos oriundos das mãos do profissional de saúde, tendo
como exemplo a inserção de cateteres vasculares periféricos (ANVISA, 2007).
Após risco de exposição a fluidos corporais objetivando proteção do profissional
e das superfícies e objetos imediatamente próximos ao paciente, evitando a
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transmissão de microrganismos do paciente a outros profissionais ou pacientes
(ANVISA, 2007).
Ao mudar de um sítio corporal contaminado para outro, limpo, durante o
cuidado ao paciente, evitando a transmissão de microrganismos de uma determinada
área para outras áreas de seu corpo por exemplo na troca de fraldas e subsequente
manipulação de cateter intravascular, ressalta-se que esta situação não deve ocorrer
com frequência na rotina profissional, devem-se planejar os cuidados ao paciente
iniciando a assistência na sequência de sítio menos contaminado para o mais
contaminado (ANVISA, 2007).
Após contato com objetos inanimados e superfícies imediatamente próximas
ao paciente, como por exemplo na manipulação de respiradores, monitores cardíacos,
troca de roupas de cama, ajuste da velocidade de infusão de solução endovenosa
(ANVISA, 2007).
Antes e após remoção de luvas Objetivo: proteção do profissional e das
superfícies e objetos imediatamente próximos ao paciente, as luvas previnem a
contaminação das mãos dos profissionais de saúde e ajudam a reduzir a transmissão
de patógenos, entretanto, elas podem ter microfuros o perder sua integridade sem que
o profissional perceba, possibilitando a contaminação das mãos (ANVISA, 2007).

Figura 5: Lavagem das mãos

Fonte: SARAIVA, Francisco, J.C. Técnica para lavagem das mãos. 2011
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2.1.6.2 Equipamentos de Proteção Individual

Para que a utilização de EPI seja eficaz, isto é, para que confira proteção aos
profissionais em função do risco de exposição ocupacional aos agentes patogénicos,
é fundamental que os profissionais de saúde compreendam as suas capacidades de
barreira, limitações e indicações, o equipamento de proteção individual reduz, mas
não elimina o risco de transmissão de infecção e só é efetivo se usado corretamente
e em cada caso (GONÇALVES, 2012).
De uma forma geral, a seleção do EPI (luvas, máscara e respirador, avental,
óculos ou protetor facial) dependerá sempre do risco de exposição a fluidos orgânicos
que se antevê para cada procedimento. O EPI deve ser sempre colocado
imediatamente antes do contato com o doente, desta forma protegeremos o doente
dos microrganismos oriundos de outros doentes ou do ambiente, deverá também ser
sempre removido imediatamente após utilização evitando a transmissão de
microrganismos do próprio doente ou do seu ambiente para outras áreas da
enfermaria ou outros pacientes (GONÇALVES, 2012).

2.1.6.3 Máscaras e Protetores respiratórios

Vários tipos de máscaras e protetores respiratórios são usados para
proporcionar uma proteção de barreira, essas proteções devem ser usadas durante
procedimentos e cuidados com pacientes que podem produzir respingos, com sangue
ou fluidos corpóreos, usada para proteger a membrana mucosa do nariz e da boca de
transmissão de patógenos (COUTO, 2003).
As máscaras são testadas para um fluxo de 30L/minuto equivalente ao fluxo do
ar durante a conversação, podem ou não ter características de fluído-resistência, e
podem ser utilizadas com o intuito de proteger os profissionais da exposição a
produtos biológicos infectantes como o sangue, secreções ou excreções e para
proteger os doentes da exposição a agentes infecciosos transportados na boca ou
nariz dos profissionais (GONÇALVES, 2012).
As máscaras podem ainda ser usadas pelos doentes para contenção de
gotículas ou secreções respiratórias infectadas, como por exemplo no contexto de
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higiene respiratória sempre que o doente apresenta tosse intensa, ou na transferência
do doente em isolamento por gotículas ou via aérea (GONÇALVES, 2012).
Os respiradores ou máscaras com filtro N95 ou PFF2, destinam-se à proteção
dos profissionais, com o objetivo de reduzir a exposição respiratória do utilizador a
partículas bacterianas dispersas no ar, contidas em gotículas de dimensões inferiores
a 5 µm, como por exemplo nos cuidados ao doente em isolamento de via aérea ou
sempre que o procedimento a ser realizado seja gerador de aerossóis, como a
broncoscopia (GONÇALVES, 2012).

Figura 6: Tipos de máscaras

Fonte: ANVISA. Cartilha de proteção respiratória contra agentes biológicos para trabalhadores de
saúde. 2009.

2.1.6.4 Luvas

As luvas descartáveis são o EPI mais utilizado pelos profissionais de saúde,
mas nem sempre têm a melhor utilização, quer pelo seu uso indiscriminado, quer pelo
seu uso prolongado, como qualquer EPI, a seleção e utilização de luvas deve ser
sempre sujeita a uma avaliação prévia do procedimento e dos riscos que lhe são
inerentes (GONÇALVES, 2012).
As principais indicações para o uso de luvas são, proteger a pele das mãos da
contaminação com matéria orgânica e microrganismos e reduzir o risco de
transmissão de microrganismos para o doente e profissionais, as luvas restringem-se

42

assim a situações em que seja previsível o contato com sangue ou outros fluidos
orgânicos, secreções, excreções e dispositivos médicos visivelmente contaminados
(GONÇALVES, 2012).
Sempre tendo presente o objetivo de quebrar a cadeia de transmissão de
infecção, as luvas devem ainda ser substituídas nos cuidados entre doentes e entre
procedimentos diferentes no mesmo doente (GONÇALVES, 2012).
O uso de luvas tem sido considerado um fator de risco para a não adesão à
higiene das mãos, todavia o seu uso jamais substitui a necessidade de higiene das
mãos por duas razões: não é negligenciável o risco de contaminação da pele com
matéria orgânica aquando da remoção deste equipamento de proteção individual e
ainda que aparentemente íntegras, as luvas não são totalmente impermeáveis. Desta
forma é reforçado o princípio de que o uso de luvas, como EPI, diminui, mas não
elimina o risco de transmissão de infecção pelas mãos dos profissionais, ainda que
visivelmente limpas (GONÇALVES, 2012).

Figura 7: Luvas de procedimento.

Fonte: Super EPI. Tudo que você precisa saber sobre luvas de procedimento. 2012.

2.1.6.5 Aventais

Vários tipos de aventais são utilizados para dar proteção de barreira e reduzir
a oportunidade de transmissão de microrganismos em hospitais, os aventais são
usados para prevenir a contaminação de roupas e proteger a pele dos profissionais
de sangue, fluidos corpóreos, secreções e excreções (COUTO, 2003).
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Os profissionais da saúde sevem usar o avental durante o cuidado com os
pacientes infectados, reduzindo a transmissão de patógenos de pacientes ou artigos
no seu ambiente para outro ambiente ou outro paciente (COUTO, 2003).
A seleção dos aventais baseia-se na natureza da interação com o doente, da
previsão de exposição a fluidos ou materiais contaminados e da necessidade de
barreira contra a penetração de fluidos, ou seja, a sua impermeabilidade
(GONÇALVES, 2012).
Os aventais conferem proteção do tronco, braços e até ao meio das pernas, os
aventais impermeáveis têm indicação de uso em técnicas que previsivelmente
causem uma contaminação significativa ou, extensa, da pele e roupa com sangue ou
outros fluidos. As batas impermeáveis também podem ser esterilizadas e são
indicadas para o decorrer de intervenções cirúrgicas ou outros procedimentos que
exijam assepsia (GONÇALVES, 2012).
Os aventais de algodão são desaconselhados uma vez que não são
impermeáveis e quando húmidas não constituem barreira para os microrganismos. Os
aventais de plástico conferem proteção do tronco e minimizam o risco de
contaminação da farda. Têm indicação de utilização nos cuidados mais rotineiros
como os cuidados de higiene e na aspiração de secreções. Os aventais são de uso
único e devem ser removidos imediatamente após os cuidados (GONÇALVES, 2012).
Embora ofereçam principalmente proteção ao profissional de saúde, o risco de
transmissão de microrganismos para outros doentes ou para o ambiente só é
minimizado se forem respeitadas as regras de utilização (GONÇALVES, 2012).

2.1.6.6 Protetor Ocular ou Protetor de Face

Os óculos de proteção (ou protetor de face) devem ser utilizados para prevenir
a exposição do profissional a respingo de sangue, secreções corporais e excreções.
Por isso devem ser utilizados quando o profissional de saúde atuar em procedimentos
com risco de geração de aerossol ou estiver trabalhando a uma distância inferior a um
metro, quando for fazer procedimentos invasivos como punção venosa e aspiração
traqueal (ANVISA, 2017).
Os óculos devem ser exclusivos de cada profissional responsável pela
assistência, devendo, após o uso, sofrer processo de limpeza com água e sabão ou
produto para desinfecção. Sugere-se para a desinfecção álcool a 70% ou hipoclorito
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de sódio a 1% ou outro desinfetante recomendado pelo fabricante (ANVISA, 2017).

Figura 8: Protetor ocular

Fonte: Fonte: ANVISA. Cartilha de proteção respiratória contra agentes biológicos para trabalhadores
de saúde. 2009.

2.1.7 Transporte de Pacientes Infectados

Devem

ser

limitados

o

transporte

de

pacientes

infectados

com

microorganismos virulentos e ser garantida que esses pacientes saiam do leito apenas
para propósito essencial, reduzindo a possibilidade de transmissão de germes no
hospital (COUTO, 2003).
Pacientes colonizados e ou infectados deverão ser identificados caso sejam
transportados, transferidos entre unidades de internação ou removidos para outra
unidade hospitalar, deverão ser informados o pessoal assistencial da ambulância ou
veículo de transporte, o serviço de Controle de Infecção Hospitalar da unidade para
onde o paciente será transferido, responsáveis pela central de regulação de UTI e a
unidade para onde o paciente será transferido (UFSC, 2012).
Os profissionais de saúde da área para a qual o paciente está sendo levado
deverão ser avisados da chegada dele e das precauções a serem tomadas para
reduzir o risco de transmissão (COUTO, 2003).
Afirma Couto (2003), que os pacientes devem ser informados dos meios pelos
quais ele pode ajudar na prevenção de transmissão de microorganismos infectados
para outros pacientes.
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2.1.8 Equipamentos e Artigos

Os artigos de múltiplo uso em estabelecimentos de saúde podem se tornar
veículos de agentes infecciosos, se não sofrerem processos de descontaminação
após cada uso, os locais onde estes artigos são processados e as pessoas que os
manuseiam também podem tornar-se fontes de infecção para hospedeiros suscetíveis
(BRASIL, 1994).
No mecanismo de transmissão de infecção nos hospitais, as mãos
contaminadas do pessoal hospitalar atuam como importante meio de disseminação,
um dos processos que podem interromper esta cadeia é a esterilização de artigos, e
outro, a desinfecção de artigos e ambientes, dentro das devidas proporções de
necessidade (BRASIL, 1994).
Os artigos contaminados disponíveis deverão ser manuseados de uma maneira
que reduza o risco de transmissão de microorganismos e diminua a contaminação
ambiental no hospital (COUTO, 2003).
Aparelhos especializados para diagnóstico e tratamento dependem não apenas
de conhecimento técnico para seu funcionamento, mas exigem em geral, técnica
asséptica ou desinfecção após o uso (CANSIAN, 1997).
Pode-se citar como focos e fontes de infecção: tendas de oxigênio, máscaras,
cânulas de traqueostomia, bolsas de água quente, aparelhos de aerossol,
equipamentos de aspiração e sucção, material de curativos, frascos de drenagem,
aparelhos de respiração artificial, instrumental cirúrgico (CANSIAN, 1997).
Esses artigos ou equipamentos devem ser empacotados em recipientes ou
sacos resistentes, artigos críticos, semicríticos e não-críticos são limpos, esterilizados
ou desinfetados depois do uso para reduzir o risco de transmissão de
microorganismos para outros pacientes (COUTO, 2003).

2.1.9 Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

O conceito de cuidados intensivos foi desenvolvido como uma extensão das
salas de recuperação, e também como consequência da especialização e formação
de peritos que estabeleceram unidades de tratamentos de doenças endêmicas. Entre
os anos de 1920 e 1930, alguns hospitais alemães criaram unidades especiais, que
possibilitavam vigilância constante dos pacientes por um grupo de profissionais
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qualificados e onde concentravam os investimentos em equipamentos terapêuticos
(RODRIGUES, et al.,1997).
No início dos anos 70, desde a sua concepção nos moldes mais modernos, a
unidade de cuidados intensivos ou de terapia intensiva (UTI), tornou-se a unidade de
maior complexidade dentro da estrutura assistencial hospitalar, por ter sido designada
para o tratamento de pacientes mais graves (RODRIGUES, et al.,1997).
Em 1854, a Inglaterra, a França e a Turquia declararam guerra à Rússia, a
chamada guerra da Criméia, observando que muitos soldados feridos estavam
morrendo no Hospital, Florence foi convocada pelo governo inglês para liderar um
grupo de voluntárias que atenderia os soldados feridos. Ao confrontar-se com as
condições precárias de atendimento e higiene, Florence instituiu um dos princípios
básicos da moderna terapia intensiva, separando os pacientes mais graves e
colocando-os em uma situação que favorecia o cuidado por meio da observação
constante (CUCHI, 2009).
Embora a intervenção baseada na observação foi iniciada com Florence, as
unidades de terapia intensiva, tiveram origem na década de 1950, com a evolução
dos avanços tecnológicos na área da saúde (CUCHI, 2009)
No Brasil, as primeiras UTIs foram estabelecidas no início do ano de 1960, no
Rio de Janeiro e em São Paulo, que se aprimoraram e expandiram por todo o país na
década seguinte (PESSINI, 2004).
As UTIs foram criadas com o propósito de oferecer atenção contínua e suporte
avançado aos pacientes críticos, com risco de morte, tendo em mãos recursos de alta
tecnologia que auxiliam ou substituem a função de órgãos vitais (CUCHI, 2009).
A medicina vem vivenciando grandes avanços tecnológicos associados a
compreensão cada vez maior dos mecanismos fisiopatológicos das doenças, o
suporte vital para pacientes criticamente enfermos vem permitindo uma sobrevida
intra-hospitalar cada vez mais prolongada, entretanto nenhum avanço se faz sem
ônus (DARWICH, 2002).
O mesmo aparato tecnológico e a sobrevida prolongada expõem o paciente
crítico a um risco aumentado de desenvolvimento de infecções em UTI, a associação
de doenças e fatores iatrogênicos faz com que os pacientes sejam mais susceptíveis
a aquisição de infecções (DARWICH, 2002).
Com o advento de equipamentos de monitorização invasiva, para medir
parâmetros hemodinâmicos e respiratórios, e com a manipulação mais intensa por
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parte dos profissionais da saúde, os pacientes internados nestas unidades ficam
especialmente propensos a adquirir infecções hospitalares (RODRIGUES, et
al.,1997).
Segundo a portaria nº 466, do Ministério da Saúde, de 4 de junho de 1998, que
dispõe sobre: Regulamento Técnico para o Funcionamento dos serviços de
Tratamento Intensivo:
Toda Unidade de Tratamento Intensivo deve funcionar atendendo a um
parâmetro de qualidade que assegure a cada paciente: o direito à sobrevida,
assim como a garantia, dentro dos recursos tecnológicos existentes, da
manutenção da estabilidade de seus parâmetros vitais; o direito a uma
assistência humanizada; o direito a uma exposição mínima aos riscos
decorrentes dos métodos propedêuticos e do próprio tratamento em relação
aos benefícios obtidos; o monitoramento permanente da evolução do
tratamento assim como de seus efeitos adversos.

O número de leitos de UTI em cada hospital deve corresponder entre 6% e 10%
do total de leitos existentes no hospital, a depender do porte e complexidade deste.
Para cada 10 leitos deve conter um leito de isolamento com sanitário ou banheiro
(BRASIL, 2018).
Embora, os leitos destinados para terapia intensiva representem menos de 2%
dos leitos hospitalares disponíveis no Brasil, eles contribuem com mais de 25% das
infecções hospitalares, com significativo impacto nos índices de morbidade e
mortalidade. Em muitos serviços as taxas chegam a ser 5 a 10 vezes maior neste
grupo de pacientes (PEREIRA, et al., 2000).
No Brasil, aproximadamente 5,0 e 15,0% dos pacientes hospitalizados e 25,0
a 35,0% dos pacientes admitidos em UTI adquirem IH, sendo a quarta causa de
mortalidade, embora os dados sobre IH sejam pouco divulgados ou antigos
(ALBUQUERQUE, et al., 2013).
Além da correta lavagem das mãos, os equipamentos de proteção individual
são essenciais para que a equipe de enfermagem não se exponha a riscos como o de
contrair e disseminar infecções entre os pacientes, pois a intensa rotina e sobrecarga
de assistência de enfermagem junto ao paciente podem dificultar seu desempenho
profissional. Assim, a infecção hospitalar cruzada poderá ser evitada no Centro de
Terapia Intensiva (ALBUQUERQUE, et al., 2013).
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2.1.10 Competências do Enfermeiro na UTI Referente ao Controle de Infecção

Reconhecidamente a gestão de competências é cada vez mais um requisito
para a afirmação dos padrões de qualidade profissional pelos quais nos pautamos.
Na definição das competências do enfermeiro encontra-se uma série de contextos
profissionais (GOLNÇALVES, 2012).
A Ordem dos Enfermeiros especifica a implementação de procedimentos de
prevenção e controle de infecção como uma competência, ao que acresce a formação
contínua, inferindo-se uma complementaridade indissociável entre estas duas
vertentes (GONÇALVES, 2012).
O enfermeiro que atende em UTI deve deter conhecimentos específicos para
atuar nessa área. Segundo a Lei nº 7.498/86, que dispõe sobre a regulamentação do
Exercício Profissional da Enfermagem, cabe privativamente ao enfermeiro ministrar
os cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam
conhecimentos de base científica, assim como prestar assistência direta a pacientes
graves em risco de vida, atuando também na prevenção e controle de infecção
hospitalar (COFEN, 2018).
O conhecimento sobre os vários riscos de infecção, com relação a sua
transmissão e propagação, é fundamental para os enfermeiros realizarem o controle
das infecções hospitalares. A prevenção da infecção cruzada é um dos deveres do
enfermeiro, o mesmo tem a obrigação moral, ética e legal de prestar o atendimento
com parâmetros ideais que a impeçam (ALBUQUERQUE, et al., 2013).
Na atuação do enfermeiro referente à prevenção e controle das infecções
hospitalares, destacam-se atividades de formação continuada com a equipe
multiprofissional em terapia intensiva, vigilância epidemiológica, um dos principais
indicadores de qualidade da assistência ao paciente em unidade de terapia intensiva,
busca ativa, controle de antimicrobianos, controle de germes multirresistentes que
permita traçar o perfil microbiológico, feedback à equipe aliado à resultados de
campanhas educativas para controle, redução e prevenção de infecções relacionadas
a assistência (STUBE, et al., 2013).
Os profissionais de enfermagem desempenham um papel importantíssimo na
prevenção e controle das infecções hospitalares, pois realizam o contato direto com o
indivíduo, procedimentos invasivos e potencialmente contaminados, além da
manipulação de equipamentos, instrumentos e medicações do paciente (BATISTA, et
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al., 2017).
Diante do exposto, faz-se necessário que o enfermeiro, para prestar assistência
aos pacientes e atuar com a equipe de saúde, esteja frequentemente se atualizando
em relação à temática, mantendo sempre o foco no conhecimento científico,
preservando a postura ética e crítica na assistência aos pacientes (BATISTA, et al.,
2017).
Os processos de aprendizagem são diários, as mudanças tecnológicas e as
exigências dos cuidados são contínuas e cada vez maiores, pelo que a adesão às
medidas de prevenção de infecção assumem cada vez mais importância (Gonçalves,
2012).
As ações de controle e de prevenção das infecções hospitalares relacionam-se
diretamente à qualidade da assistência ao paciente em terapia intensiva, nesse
contexto, considera-se importante que o enfermeiro seja referência nessa temática
para os demais integrantes da equipe (STUBE, et al., 2013).
A assistência prestada aos pacientes hospitalizados é complexa, por isso os
profissionais de enfermagem, assim como os demais profissionais de saúde, precisam
dispor de conhecimento técnico cientifico, competências e habilidades específicas,
além de conhecer as normas da instituição, bem como os equipamentos utilizados e
os procedimentos realizados (BATISTA, et al., 2017).

2.1.11 Competências dos Técnicos de Enfermagem na UTI

Nas instituições de saúde e, principalmente, nos hospitais, o serviço de
enfermagem representa papel fundamental no processo assistencial em qualquer
unidade, em se tratando de pacientes em estado crítico em unidades de terapia
intensiva (UTIs) essa assistência é tida como complexa e especial (GARANHANI, et
al., 2008).
Na maioria das instituições de saúde, o enfermeiro frequentemente assume as
atividades de gerenciamento e supervisão das atividades, e a grande parcela dos
cuidados diretos ao paciente é realizado por técnicos de enfermagem, são eles que
executam as atividades consideradas mais pesadas, cansativas e indispensáveis à
assistência dos pacientes como higiene, alimentação, terapêutica medicamentosa,
realização de curativos, entre outras atividades consideradas essencialmente
manuais (GARANHANI, et al., 2008).
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Os técnicos e auxiliares de enfermagem exercem atividades de nível médio e
de baixa complexidade, planejam e executam ações assistenciais de enfermagem,
exceto as privativas do enfermeiro, cabendo-lhes ainda, participar da equipe de saúde,
da programação da assistência, da orientação e supervisão do trabalho em grau
auxiliar (MONTEIRO, et al., 2014).

2.2 METODOLOGIA

2.2.1 Tipo de Pesquisa

Na busca por compreensão sobre o conhecimento da equipe de enfermagem
atuante nas unidades de terapia intensiva referente as precauções padrão e
especificas, foi realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa.
A pesquisa qualitativa apresenta relação dinâmica oque não pode ser traduzida
somente em números, é voltada para a descoberta, identificação, descrição
aprofundada e geração de explicações, além de buscar o significado e a
intencionalidade dos atos (DUARTE, 2002).
Tradicionalmente a ciência tem preferido as metodologias quantitativas,
justificado pelo sucesso da medição, análise, réplica e conhecimento aplicado obtido
com este paradigma, entretanto, os pesquisadores têm percebido a necessidade de
explicar fenómenos que desafiam a medição, como os fenómenos dos valores das
relações humanas, o que conduz à aceitação de outra forma de produzir
conhecimento (GONÇALVES, 2012).

2.2.2 População

Foram convidados a participar da pesquisa, os profissionais da equipe de
enfermagem atuantes na unidade de terapia intensiva, compondo uma população de
44 profissionais, sendo 8 enfermeiros assistenciais, 33 técnicos de enfermagem e 3
auxiliares de enfermagem.
Os critérios para inclusão dos participantes na pesquisa foram: estar atuando
na Unidade de Terapia Intensiva no período e consentir em participar do estudo, sendo
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excluídos aqueles profissionais que estavam em período de férias e licença médica,
durante a coleta de dados.

2.2.3 Local da Pesquisa

O local de estudo trata-se de um hospital com abrangência regional localizado
no meio oeste de Santa Catarina, município de Caçador, com atendimento geral.
Possui duas Unidades de Terapia Intensiva, com especialidade em neurocirurgia e
ortopedia contando com 20 leitos, no período da pesquisa motivado pela falta de
funcionários de nível técnico 4 leitos estavam fechados.
A equipe multiprofissional que atua no período diurno para cada UTI é
composta por 4 técnicos de enfermagem, sendo a divisão de escala de 1 técnico de
enfermagem para cada 2 pacientes, 1 enfermeiro assistencial, 1 médico intensivista e
um fisioterapeuta. No período noturno a equipe é composta por 4 técnicos de
enfermagem, 1enfermeiro assistencial e 1 médico intensivista para cada unidade.
A Unidade de Terapia Intensiva 01 possui uma estrutura antiga, contando com
10 leitos, sendo 1 pacientes em precaução, a separação dos leitos é feita através de
parede fixa, são fechados somente nas laterais, exceto o BOX de precaução que é
totalmente fechado, possuem grande espaço físico, quando se faz necessário a
implantação de precauções especificas nos pacientes nessa UTI, são dispostos
biombos nas laterais dos leitos, para melhor identificação da equipe. As pias para
lavagem das mãos não são automáticas, são dispostas em locais de fácil acesso, não
tendo disponível uma em cada BOX.
A Unidade de Terapia Intensiva 02 possuí uma estrutura nova, inaugurada em
2016, conta com tecnologia de ponta, possui 10 leitos fechados, sendo 1 para
pacientes em precaução que dispõe de antessala e banheiro exclusivo, janelas
amplas fechadas com vidro. Cada box conta com uma pia para lavagem das mãos
com água quente e fria, através de sensor.

2.2.4 Coleta de Dados
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A coleta de dados ocorreu em fevereiro e março de 2019, onde o pesquisador
se deslocou até as Unidades de Terapia Intensiva e abordou os entrevistados
individualmente de forma a manter a descrição e sigilo das informações.
Em um primeiro momento o pesquisador realizou uma conversa individual com
o profissional entrevistado, onde foi explicado os objetivos da pesquisa. Após a eles
foram entregues o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, em duas vias,
ficando uma com o sujeito da pesquisa e outra via com o pesquisador.
Para a coleta de dados, foi entregue um questionário semiestruturado
(APÊNDICE B) abordando as características demográficas, sexo, idade, categoria
profissional, tempo de formação, tempo de trabalho na instituição, turno de trabalho,
fatores facilitadores e dificultadores da adesão as precauções padrão e específicas,
objetivando através destes compreender o conhecimento desses profissionais
perante as medidas de precaução. O questionário foi recolhido pelo pesquisador no
final do preenchimento individual.

2.2.5 Aspectos Éticos

O projeto foi realizado após aprovação do Comité de Ética e Pesquisa em Seres
Humanos na Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), indexado a plataforma
Brasil, o qual respeitaram todas as normativas vigentes para aplicação e execução de
pesquisa utilizando seres humanos, atendendo a resolução nº466 de 12 de dezembro
de 2012, sob o número de protocolo: 02029018.3.0000.5593.

2.2.6 Análise de Dados

Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva e apresentados
através de tabelas e gráficos.
A estatística descritiva compreende-se pelo manejo dos dados para resumi-los
ou descrevê-los, sem ir além, isto é, sem procurar inferir qualquer coisa que ultrapasse
os próprios dados (DIEHL, et al., 2007).
Após a definição de estatística descritiva, tem-se que as formas mais comuns
de se resumir os dados ou descrevê-los é através de tabelas ou gráficos (DIEHL, et
al., 2007).
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2.3 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS

Foi analisado 44 questionários, totalizando os entregues, inicialmente era
previsto a coleta de dados de 58 sujeitos, o que não foi possível em virtude do
fechamento de 4 leitos de UTI por quadro de funcionários incompleto.
A seguir serão apresentados os dados relacionados a identificação profissional.
O gráfico a baixo está indicando o gênero dos sujeitos do estudo.

Gráfico 1: Relação gênero dos sujeitos do estudo
9%

Feminino
Masculino

91%

Fonte: Boroski, 2019.

Na análise do gráfico constata-se que 91% dos participantes ou 40 sujeitos da
pesquisa são do gênero feminino e 9% correspondendo a 4 sujeitos, são do gênero
masculino.
A enfermagem é uma profissão onde predomina o gênero feminino e isso
baseia-se em uma relação histórica entre esse predomínio e o cuidado, que é a
atividade referencial da profissão, traz essa influência histórica a partir da divisão
social de trabalho, na estrutura familiar dos grupos primitivos onde contemplou a
mulher como responsável pelo cuidado de crianças, velhos e doentes (DONOSO,
2000).
A história da enfermagem mantém conexões diretas com a história social do
trabalho, das mulheres e da cultura dos cuidados, foi responsável por redimensionar
a assistência e ampliar as fronteiras da atuação da(o) enfermeira(o), vista antes de

54

forma limitativa, como práticas a serem desempenhadas exclusivamente por mulheres
(SOUZA, et al.,2014).
A participação masculina na enfermagem no Brasil surge com os hospitais
psiquiátricos, onde se fazia mais necessária a força do que o próprio cuidar. Com a
participação do homem o curso de enfermagem gradativamente mudou e o termo
“enfermeiro”, começou a ser utilizado na linguagem da profissão, ou seja, enfermeiras
passaram a se autodenominarem enfermeiros, sendo o termo justificado atendendo
as exigências da língua portuguesa (SOUZA, et al.,2014).

Gráfico 2: Idade dos sujeitos do estudo
11%

14%

41%

De 18 a 25 anos
De 26 a 30 anos
De 31 a 35 anos
De 36 a 40 anos

34%

Fonte: Boroski, 2019.

Observa-se no gráfico que a idade prevalecente é de 18 a 25 anos,
correspondendo a 41% dos sujeitos de estudo, seguido de 18 pessoas (34%) de 26 a
30 anos, 15 pessoas (14%) de 31 a 35 anos, 6 pessoas (11%) de 36 a 40 anos.
Os sujeitos da pesquisa com idade entre 18 a 30 anos correspondem a 75% do
total, em concordância com uma pesquisa realizada pela Fiocruz, por iniciativa do
Cofen, que traz que em Santa Catarina a idade prevalecente dos profissionais de
enfermagem de 18 a 35 anos corresponde a 63.9% (COFEN, 2013).
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Gráfico 3: Categoria da Enfermagem
7%
18%

Enfermeiros
Téc de Enfermagem
Aux de Enfermagem

75%
Fonte: Boroski, 2019.

Em análise do gráfico os Técnicos de Enfermagem correspondem a 75% dos
sujeitos da pesquisa (33 pessoas), os Enfermeiros a 18% (8 pessoas) e os Auxiliares
de Enfermagem a 7%, equivalente a 3 pessoas, o que está em conformidade com a
RDC Nº26/2012.
Segundo a Resolução nº 7, de 24 de fevereiro de 2010, que dispõe sobre os
requisitos mínimos para funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva, Seção III
que aborda os recursos humanos, no Art. 14 traz que a quantidade de Enfermeiros
assistenciais, deve ser de no mínimo 01 (um) para cada 08 (oito) leitos ou fração, em
cada turno. Técnicos de enfermagem, no mínimo 01 (um) para cada 02 (dois) leitos
em cada turno, além de 1 (um) técnico de enfermagem por UTI para serviços de apoio
assistencial em cada turno (RDC Nº7/2010).
Em maio de 2012, a ANVISA, por meio da Resolução nº26/2012, altera a RDC
nº07, aumentando a relação de no mínimo 01 enfermeiro para cada 10 leitos, em cada
turno, além de suprimir a exigência de um técnico de enfermagem por UTI para
serviços de apoio assistencial em cada turno (COFEN, 2016).
O número adequado de profissionais da equipe é indispensável para o cuidado
de qualidade e faz parte da estrutura do serviço que contribui para a obtenção ou
manutenção de condições favoráveis no ambiente de trabalho (BITTENCOURT, et al.,
2010).
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Gráfico 4: Tempo de Formação
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Acima de 10 anos
14%

27%
Fonte: Boroski, 2019.

Com relação ao tempo de formação, pode-se observar que a maioria dos
sujeitos da pesquisa 29% estão formados de 5 a 10 anos (13 pessoas), o que a eles
atribui boa experiência profissional, seguido de 27% que estão formados de 3 a 5 anos
(12 pessoas), 23 % de 6 meses a 1 ano (10 pessoas), 14% dos sujeitos da pesquisa
estão formados de 1 a 3 anos (6 pessoas) e somente 7% estão formados a mais de
10 anos (3 pessoas).
A UTI é um local de grande especialização e tecnologia, onde se presta
cuidados altamente complexos, identificado como espaço laboral destinado a
profissionais da saúde, possuidores de grande aporte de conhecimento, habilidades
e destreza para a realização de procedimentos, nesse sentido, subentende-se que,
os profissionais que atuam nessas unidades, necessitam ser altamente capacitados
para tal cuidado, pois constantemente, podem se defrontar com situações cujas
decisões definem o limite entre a vida ou a morte (BITTENCOURT, et al., 2010).
A UTI não é apenas um serviço com equipamento especial, implica uma atitude
particular da equipe que ali trabalha (MIYADAHIRA, et al., 1999).
Para garantir uma boa qualidade na atenção, não é suficiente a organização e
estruturação da rede de atenção que possibilita o acesso universal da população aos
serviços e unidades com estrutura adequada, mas igualmente importante é o
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investimento em recursos humanos qualificados e a educação permanente deles
(BITTENCOURT, et al., 2010).

Gráfico 5: Turno de Trabalho

48%

Diurno
Noturno
52%

Fonte: Boroski, 2019.

Na análise do gráfico, observa-se que 52% dos sujeitos da pesquisa trabalham
durante o dia (23 pessoas) e 48% trabalham no turno noturno, correspondendo a (21
pessoas), evidenciando um correto dimensionamento de recursos humanos.
Na enfermagem, a divisão dos trabalhadores em grupos de acordo com seus
turnos de trabalho constitui um regime de organização do trabalho relativamente
antigo e que ocorre principalmente em serviços que necessitam manutenção das
atividades nas 24 horas, como é o caso da UTI (OLIVEIRA, 2016).
O trabalho em turnos é uma forma de organização diária, na qual estão
envolvidas várias equipes, que trabalham de modo sucessivo (MENDES, 2012).
O hospital é uma instituição onde os serviços são realizados de maneira
ininterrupta para que as ações de enfermagem não sejam prejudicadas com danos
aos pacientes e familiares (MENDES, 2012).
O número mínimo de profissionais, por turno de trabalho, deve atender as
determinações da vigilância sanitária local, obedecendo as orientações dos
respectivos conselhos de classe e das comissões de infecção, para a situação
específica (ANVISA, 2007).
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Gráfico 6: Tempo de atuação no setor de UTI
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De 6 meses a 1 ano.
De 1 ano a 5 anos
De 5 anos a 10 anos
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Fonte: Boroski, 2019.

Observa-se no gráfico referente ao tempo de atuação dos profissionais no setor
da UTI, que 57% trabalham de 1 a cinco anos (25 pessoas), que 34% dos sujeitos
trabalham de 6 meses a 1 ano (15 pessoas), seguido de 7% que trabalham no setor
de 5 a 10 anos (3) pessoas, e somente 2% trabalham há mais de 10 anos, (1 pessoa).
Mais de 50% da amostra de sujeitos, trabalha de 1 a cinco anos no setor de
UTI, o que remete a profissionais com experiência na área.
Os profissionais da enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva precisam
integrar as técnicas com a tecnologia, dominando os princípios científicos e, ao
mesmo tempo, atuando em equipe, na tentativa de suprir necessidades terapêuticas
com qualidade e segurança (CORREIO, et al., 2015).
A equipe de enfermagem atuante na UTI deve ser especializada, treinada, apta
a atender os clientes e manejar os equipamentos com segurança e destreza. Os
profissionais da equipe de enfermagem, escolhidos para trabalhar no UTI são aqueles
com maior experiência, preparo e principalmente que demonstram interesse pelas
finalidades e objetivos do setor, além de iniciativa e responsabilidade (ARAÚJO, et al.,
2005).
O trabalho em UTI tem diferentes dimensões, viabilizando o entendimento de
que o agente do cuidado é um ser humano muito articulado aos equipamentos da
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tecnobiomedicina, exigindo da enfermagem um alto grau de qualificação profissional
bem como trabalhadores com uma afinidade para atuar em unidades fechadas uma
resistência diferenciada e segurança em suas práticas (CORREIO, et al., 2015).

2.4 DADOS DO CONHECIMENTO TEÓRICO PRÁTICO

A seguir serão apresentados os dados relacionados ao conhecimento
teórico/prático, que foram coletados através de questionário com respostas diretas e
indiretas, as respostas objetivas de múltipla escolha serão abordadas inicialmente.

Gráfico 7: O que você entende por precaução padrão?
Uso de luvas na possibilidade de contato
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Fonte: Boroski, 2019.

Conforme apresentado graficamente, 84% ou (37) sujeitos da pesquisa
responderam assertivamente conforme referências a seguir, que a precaução padrão
deve ser aplicada em todas as situações de atendimento, 9% ou (4) sujeitos da
pesquisa optaram que PP é somente a lavagem das mão e uso de luvas estéreis antes
de contato com paciente, 4% (2) entrevistados responderam que é o uso de luva na
possibilidade de contato com sangue e fluidos corpóreos, secreções e excreções e
2% ou seja (1) sujeito respondeu que são utilizadas somente para pacientes com
doenças infecciosas.
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Em 1996, os Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) editaram as
precauções padrão as quais devem ser adotadas para o atendimento a todos os
clientes independente do conhecimento do seu estado infeccioso (FLORÊNCIO, et
al.,2003).
O conhecimento dos trabalhadores de saúde sobre as medidas de precauçõespadrão é importante, uma vez que estudos mostram que a adesão a estas medidas
de segurança nas instituições de saúde pode estar relacionada ao conhecimento dos
profissionais (VALIN, et al.,2017).
As Precauções Padrão são medidas utilizadas em todas as situações de
atendimento com o objetivo de diminuir os riscos de transmissão de microrganismos
nos estabelecimentos de saúde e constituem-se basicamente em: lavagem das mãos,
uso de equipamento de proteção individual, como luvas, máscara, protetor de olhos,
protetor de face, avental, manejo e descarte corretos de materiais pérfuro cortantes e
resíduos (LACERDA, et al.,2014).
VALIN, et al (2017), afirma que deve ser aplicada a todos os pacientes
independentemente do diagnóstico clínico ou suspeito, sendo verificado na literatura
mundial que muitos profissionais não têm adequado conhecimento desse importante
princípio.

Gráfico 8: Qual a principal ação para evitar a transmissão de doenças?
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Fonte: Boroski, 2019.
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Ao analisar o gráfico conclui-se que 35 sujeitos da pesquisa ou 79% dos
entrevistados responderam corretamente ao optarem pela lavagem das mãos antes e
após cada procedimento, 7 pessoas correspondente a 15%, responderam que a
principal ação é o uso de luvas, avental, óculos e máscara cirúrgica, 1 pessoa relatou
ser somente o uso de luvas de procedimento, e um entrevistado não respondeu à
questão.
A importância da prática de lavagem das mãos foi constatada há mais de um
século (1847) por Ignaz Philipp Semmelweiss, médico, pioneiro em controle de
infecção hospitalar que comprovou que a higienização das mãos constitui uma medida
primária para a prevenção das infecções hospitalares (MOTA, et al., 2014).
A Aliança Mundial para a Segurança do Paciente, da Organização Mundial de
Saúde (OMS), no ano de 2005, propôs o primeiro desafio global para a segurança do
paciente, denominado ‘Cuidado limpo é cuidado mais seguro’, tendo como principal
objetivo o aprimoramento de práticas de higienização das mãos, visando prevenir
infecções e promover a segurança dos pacientes e dos profissionais (SOUSA, et al.,
2013).
Para AMORIM, et al (2011), a causa mais frequente de surtos de infecções nas
UTIs é a transmissão pelas mãos dos profissionais de saúde por isso as mesmas
devem ser lavadas com frequência durante a assistência ao paciente, independente
de ficarem sujas ou contaminadas por material biológico.
Segundo PRIMO, et al (2010), a importância da prática de higienização das
mãos é baseada na capacidade das mãos de abrigar microrganismos e transferi-los
de uma superfície para outra, por contato direto, pele com pele, ou indireto por meio
de objetos, cerca de 30% dos casos de infecções relacionadas a assistência de saúde,
são considerados preveníveis por medidas básicas, como a HM, com água e sabão
ou álcool a 70%, a medida mais simples, efetiva e de menor custo.
MOTA, et al (2014), afirma que o uso de água e sabão nas mãos elimina os
microrganismos transitórios e reduz os residentes e, na maioria das vezes, interrompe
a cadeia de transmissão de doenças.
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Tabela 1: Qual medida deve ser usada para precaução de contato?
Sugestões

Nº sujeitos

Quarto privativo, luvas quando entrar em contato com o 37

%
84.9%

paciente e equipamentos, avental, óculos e máscara
descartável quando houver risco de respingos.
Quarto coletivo, luvas quando entrar em contato com 1

2.1%

paciente e equipamentos, avental, óculos e máscara N95
quando houver risco de respingos.
Equipamentos de uso coletivo e luvas ao entrar em contato 2

4%

com o paciente.
Quarto privativo, luvas estéreis ao entrar em contato com 4

9%

o paciente e equipamentos de uso individual.
Fonte: Boroski, 2019.

Conforme tabela acima 84.9% dos sujeitos da pesquisa responderam que,
precaução de contato está diretamente relacionada ao uso de quarto privativo, luvas
quando entrar em contato com o paciente e equipamentos, avental, óculos e máscara
descartável quando houver risco de respingos, correspondendo a 37 pessoas, o que
é assertivo baseado nas referências da pesquisa; 9% ou 4 pessoas responderam que
é utilização de quarto privativo, luvas estéreis ao entrar em contato com o paciente e
equipamentos de uso individual; 2 sujeitos, 4%, responderam ser equipamentos de
uso coletivo e luvas ao entrar em contato com o paciente, e somente 1 pessoa, 2%
respondeu que se deve usar quarto coletivo, luvas quando entrar em contato com
paciente e equipamentos, avental, óculos e máscara N95 quando houver risco de
respingos.
Na transmissão por contato ocorre a propagação de microrganismos de uma
pessoa para outra através das mãos ou objetos inanimados, o paciente ao adquirir um
microrganismo diferente da sua flora residente pode apresentar-se colonizado,
permanecendo de forma assintomática ou evoluir para infecção, manifestando sinais
e sintomas (ALVIN, et al., 2017).
O usuário com suspeita ou portador de doenças transmissíveis, deve ser
internado em ambiente adequado, adotando medidas que impeçam a contaminação
de outros clientes, como a redução de visitas, uso de equipamentos de proteção
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individual como avental, máscara, luva e procedimentos específicos de manuseio do
paciente e de material contaminado (DUARTE, et al., 2015).
Precauções de contato são os procedimentos que devem ser adotados em
estabelecimentos de saúde durante a assistência a qualquer paciente com processo
infeccioso ou suspeita de contaminação, objetivando reduzir o risco de transmissão
de microorganismos de fontes de infecção, para isso se faz necessário o uso de
equipamentos de proteção individual, máscaras, luvas, avental, óculos protetores e
escudo facial e quarto privativo (AGUIAR, et al., 2008).
Devem ser utilizadas luvas e avental durante toda manipulação do paciente, de
cateteres e sondas, do circuito e do equipamento ventilatório e de outras superfícies
próximas ao leito devendo as mesmas serem colocadas imediatamente antes do
contato com o paciente ou as superfícies e retiradas logo após o uso, higienizando as
mãos em seguida (ANVISA, 2014).
Quando não houver disponibilidade de quarto privativo, a distância mínima
entre dois leitos deve ser de um metro. Equipamentos como termômetro,
esfignomanômetro e estetoscópio devem ser de uso exclusivo do paciente (ANVISA,
2014).

Gráfico 9: Barreira de proteção que caracteriza a precaução por gotículas?
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Fonte: Boroski, 2019.

O gráfico acima demostra que 13 sujeitos o que corresponde a 29% elencaram
que a medida que caracteriza a proteção por gotículas é o uso de óculos de proteção,
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12 sujeitos 27%, optaram por selecionar o uso de máscara N95, 10 pessoas ou 22%
elencaram assertivamente o uso da máscara cirúrgica a qual é a opção recomendada
pelo Ministério da Saúde, 4 sujeitos 9% dos entrevistados apontaram o uso de avental
descartável, 3 pessoas, 6% o uso de luvas de procedimento e 2 pessoas 4% não
responderam a questão.
Percebe-se através dos dados que os sujeitos confundem o tipo de máscara
que deve ser utilizada, considerando que 27% elencaram a máscara N95, o que não
é correto, o uso dos óculos de proteção também foi selecionado por 29% dos sujeitos,
porem ele é necessário para outros tipos de precaução, não sendo caracterizador
como a máscara cirúrgica.
Em conformidade com ANVISA (2014), as medidas de precauções
indispensáveis são o uso de máscara cirúrgica pelo profissional a higienização das
mãos e o quarto privativo, quando não houver disponibilidade de quarto privativo, o
paciente pode ser internado com outros infectados pelo mesmo microrganismo com
distância mínima entre os leitos de um metro.
As Indicações são em casos de meningites bacterianas, coqueluche, difteria,
caxumba, influenza, rubéola (ANVISA, 2014).
A máscara cirúrgica é utilizada na precaução por gotícula para evitar
disseminação de microrganismos, e em procedimentos em que se utilize material
estéril como a instalação de cateter venoso central, punção liquórica e aspiração
traqueal (LACERDA, et al., 2014).
Lacerda, et al (2014) afirma ainda que se deve utilizar máscara cirúrgica ao
entrar no quarto do paciente em precaução e limitar o transporte do mesmo, sendo
que, quando realizado o paciente deve utilizar também a máscara cirúrgica.
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Gráfico 10: Barreira de proteção que caracteriza a precaução por aerossóis?
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Fonte: Boroski, 2019.

O gráfico acima demostra que 28 (63%) dos entrevistados responderam
assertivamente elencando que a barreira de proteção que caracteriza a precaução por
aerossóis é o uso da máscara N95, 10 (22%) dos sujeitos da pesquisa responderam
que é o uso de máscara cirúrgica, 3 (6%) dos profissionais responderam ser o uso de
óculos de proteção, 2 (4%) o uso de luvas de procedimento, 1 (2%) não respondeu à
questão. Nesta questão predomina corretamente o uso da máscara N95, mas ainda
se encontra sujeitos (22%), que elencaram incorretamente o uso da máscara cirúrgica,
a qual não traz prevenção necessária para o tipo de partícula que é exposta.
A máscara do tipo respirador N95 é utilizada em casos de precauções por
aerossóis e deve ser colocada antes de entrar no quarto de pacientes acometidos por
tuberculose pulmonar, sarampo, varicela e herpes-zóster, por exemplo, e retirada
após a saída do local, a mesma pode ser reutilizada pelo mesmo profissional desde
que se mantenha íntegra, seca e limpa (LACERDA, et al., 2014).
Em conformidade com o Ministério da Saúde (2014), a máscara deverá ser
utilizada durante todas as atividades com o paciente, e não apenas naquelas que
possam gerar aerossóis, a mesma deverá estar apropriadamente ajustada à face e
deve ser de uso individual, devendo ser descartada sempre que apresentar sujidades
ou umidade visível.
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Gráfico 11: Qual o uso correto da máscara N95?
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Fonte: Boroski, 2019.

Em analise ao gráfico acima observa-se que 32 sujeitos da pesquisa
correspondente a 72%, responderam corretamente, que a mesma deve ser de uso
individual, sem a máscara cirúrgica por baixo, 6 (13%) indicaram ser de uso individual,
com a máscara cirúrgica por baixo, o que não é indicado pois sozinha a N95 já garante
a proteção necessária, 3 (6%) uso coletivo, com a máscara cirúrgica por baixo, o que
não é recomendado pela possibilidade de transmissão de patógenos de um
profissional para o outro, 1 (2%) selecionou ser de uso descartável, sem a máscara
cirúrgica por baixo, o que não se faz necessário considerando que a mesma pode ser
reutilizada conforme orientação do fabricante por semanas e 2 (4%) não responderam.
De acordo com o centro americano de Controle e Prevenção de Doenças
(CDC) e os próprios fabricantes dos respiradores N 95, estes podem manter sua
função por semanas e assim serem reutilizados pelo mesmo trabalhador. Os
respiradores devem ser substituídos apenas no caso de não se adaptarem mais ao
rosto do seu usuário, quando estiverem sujos com fluidos corpóreos ou quando
apresentarem danos evidentes à sua estrutura (DUARTE et al., 2010).
Segundo o Hospital das Clínicas de São Paulo no seu Guia de Diagnóstico,
Tratamento e Prevenção de Tuberculose do ano de 2006, as máscaras N95 podem
ser reutilizadas por períodos longos pelo mesmo profissional enquanto se apresentar
íntegra e com boa vedação. Já as máscaras cirúrgicas comuns não oferecem proteção
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adequada quando utilizadas pelos profissionais, ficando seu uso restrito na contenção
de partículas maiores.
A máscara N95 deve ser de uso individual sem necessidade de utilização de
máscara cirúrgica por baixo, é considerada semi-descartável por permitir o seu uso
por mais de uma ocasião, pode ser guardada em um saco de papel ou em um saco
plástico que tenha sido furado previamente pois os sacos plásticos sem furos
permitem a umidade da máscara, funcionando como meio de proliferação de
microrganismos (BRASIL, 2010).
A máscara não deve ser dobrada ou amassada, pois isso irá comprometer a
filtração da mesma, o profissional deve continuamente avaliar a adequada adaptação
da sua máscara à face, a elasticidade de suas alças de fixação à cabeça (BRASIL,
2010).

Tabela 2: A orientação para precaução por gotículas deve incluir:
Sugestões

Nº

%

Sujeitos
Higienização das mãos, máscara cirúrgica para os 16

36.3%

profissionais, máscara cirúrgica para o paciente durante o
transporte e quarto privativo.
Higienização das mãos, máscara cirúrgica para os 5

11.3%

profissionais, máscara N95 para o paciente durante o
transporte e quarto privativo.
Higienização

das

mãos,

máscara

N95

para

os 15

34%

profissionais, máscara N95 para o paciente durante o
transporte e quarto privativo.
Avental, luvas cirúrgicas, higienização das mãos e quarto 2

4.5%

coletivo.
Avental, luvas cirúrgicas, higienização das mãos, máscara 4

9.8%

N95 para os profissionais, máscara N95 para o paciente
durante o transporte e quarto coletivo com coorte de 1
metro.
Não responderam
Fonte: Boroski, 2019.

2

4.5%
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Conforme tabela acima 16 (36%) dos sujeitos entrevistados responderam
corretamente sendo: Higienização das mãos, máscara cirúrgica para os profissionais,
máscara cirúrgica para o paciente durante o transporte e quarto privativo, o que
corresponde ao preconizado pela ANVISA (2014). Para 15 (34%), é a higienização
das mãos, máscara N95 para os profissionais, máscara N95 para o paciente durante
o transporte e quarto privativo, o que não é correto evidenciado conforme referencias
estudadas que para prevenção por gotículas se faz necessário somente uso de
máscara cirúrgica. 5 (11%) afirmaram ser, higienização das mãos, máscara cirúrgica
para os profissionais, máscara N95 para o paciente durante o transporte e quarto
privativo, 4 (9%) dos sujeitos respondeu que é o uso de avental, luvas cirúrgicas,
higienização das mãos, máscara N95 para os profissionais, máscara N95 para o
paciente durante o transporte e quarto coletivo com coorte de 1 metro, 2 (4%) dos
entrevistados respondeu que é o uso de avental, luvas cirúrgicas, higienização das
mãos e quarto coletivo e 2 (4%) não responderam a questão.
Evidencia-se em análise a questão que ainda a principal dificuldade é saber
diferenciar a máscara correta que deve ser utilizada para cada precaução.
As medidas de precaução para isolamento por gotículas incluem a lavagem das
mãos, quarto privativo, máscara cirúrgica para profissional, máscara cirúrgica para
paciente durante o transporte, quando não disponível quarto privativo, o paciente
pode ser internado com outros infectados pelo mesmo microrganismo, respeitando a
distância mínima entre dois leitos de um metro, o transporte do paciente deve ser
evitado, quando necessário, ele deverá usar máscara cirúrgica durante toda sua
permanência fora do quarto (ANVISA, 2014).
Lacerda (2014) afirma também que a precaução por gotícula é indicada para a
assistência a pacientes com infecção, suspeita ou confirmada, causada por
microrganismos transmitidos por gotículas de tamanho grande (>5µ) de saliva ou de
secreção nasofaríngea.
Na próxima questão foram abordadas algumas patologias e o tipo de precaução
que deveria ser utilizada em cada uma delas.
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Gráfico 12: Bactérias Multirresistentes
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Fonte: Boroski, 2019.

Conforme gráfico acima 64%, (28), dos sujeitos da amostra responderam
assertivamente, devendo ser utilizada a precaução de contato, devido que é a única
forma de transmissão dessas bactérias, que podem ser levadas de um paciente a
outro através dos profissionais de enfermagem e utensílios compartilhados, 9%, (4)

dos sujeitos elencaram precaução por gotículas, 7%, (3), precaução por aerossóis e
20% ou (9) das pessoas entrevistadas não responderam à questão.
Nos últimos anos tem-se assistido a um aumento preocupante de infeções por
bactérias multirresistentes, o que representa um problema muito importante à escala
mundial, pelo aumento das taxas de morbilidade e mortalidade e pelos custos que as
infeções por estes germens acarretam (MAÇÃO et al., 2013).
As bactérias multirresistentes mais relevantes em um ponto de vista clínico são:
Staphylococcus aureus meticilino-resistente, bacilos gram negativos produtores de βlactamases de espectro expandido, Enterococcus spp resistentes à vancomicina,
Acinetobacter baumanii e Pseudomonas aeruginosa multirresistente (MAÇÃO et al.,
2013).
Bactérias multirresistentes são microorganismos resistentes a três ou mais
classes de antimicrobianos testados em exames microbiológicos. Consideradas como
importante causador de infecção hospitalar pela fácil transmissibilidade de uma
pessoa à outra por meio do contato das mãos e de materiais contaminados (MAÇÃO
et al., 2013).
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As Unidades de Terapia Intensiva são reservatórios frequentes das bactérias
multirresistentes, a transmissão entre pacientes é amplificada em UTI, em função da
menor adesão à higienização das mãos, associada ao excesso de trabalho (ANVISA,
2007)
O impacto das bactérias resistentes é mundial e representa ameaça para a toda
humanidade, é um grave problema de saúde pública, de grande amplitude médica e
social, cujas consequências estão em nosso cotidiano e, se não forem freadas, no
futuro serão ainda mais devastadoras para a humanidade (SANTOS, 2004).
As medidas de prevenção utilizadas para as bactérias multirresistentes estão
relacionadas a precauções de contato, pois são passiveis de transmissão por contato
direto, todos portadores deverão ter o prontuário e o leito visivelmente identificados,
com informações objetivas e claras sobre a colonização ou infecção por bactérias
multirresistentes e as respectivas orientações de precaução (ANVISA, 2007).

Gráfico 13: Sarampo
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Em conformidade com gráfico, somente 14% ou (6) sujeitos da amostra,
responderam corretamente elencando a precaução por aerossóis devido que a
transmissão ocorre por contato com secreções infecciosas por via aérea quando uma
pessoa infectada respira, tosse ou espirra. Já 50%, (22), dos sujeitos da pesquisa,
responderam incorretamente que deve ser utilizada a precaução por contato, o que
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se justifica devido a esse tipo de precaução não incluir a máscara N95, fundamental
para prevenir a infecção, 16%, (7) dos sujeitos optaram que devem ser utilizadas
medidas de precaução por gotículas e 20% (9) dos sujeitos não responderam à
questão.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Imunologia (2018), o Sarampo é uma
doença infecciosa grave, extremamente contagiosa, que pode evoluir com
complicações e óbito. Eliminada das Américas em 2016, mantém-se como um
problema de saúde pública.
A Sociedade Brasileira de Pediatria no ano de 2018 traz que o Sarampo é uma
doença viral aguda caracterizada por febre, tosse, coriza, e conjuntivite seguidas,
após três a cinco dias, por um exantema eritematoso maculopapular de progressão
craniocaudal, começando atrás das orelhas e na linha do cabelo e, em seguida, se
espalhando para o resto do corpo, braços e pernas, de distribuição centrípeta, que
não poupa região palmo-plantar.
O sarampo é considerado uma das doenças infecciosas com maior
contagiosidade, estima-se que praticamente nove em cada 10 pessoas susceptíveis
que entrem em contato íntimo com um paciente com sarampo irão desenvolver a
doença (SBP, 2018).
O vírus é transmitido por contato direto com secreções infecciosas por via aérea
quando uma pessoa infectada respira, tosse ou espirra, sendo os pacientes
considerados contagiosos desde cinco dias antes até quatro a cinco dias depois que
a erupção cutânea aparece (SBP, 2018).
De acordo com o Guia Básico de Precauções, Isolamento e Medidas de
Prevenção de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde da UFSC (2012), nos
casos de suspeita de sarampo com presença de exantema associado a conjuntivite e
outros sinais e sintomas sugestivos em ambiente hospitalar a conduta a ser tomada é
manter o paciente em precauções por aerossóis.
Deve-se também solicitar exames complementares, preencher a ficha de
notificação compulsória para sarampo. O paciente deve usar máscara cirúrgica para
sair do quarto para exame e o profissional deve usar máscara PFF2 no atendimento
(UFSC, 2012).
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Gráfico 14: Tuberculose Pulmonar
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Analisando o gráfico pode-se observar que 43% (19), dos entrevistados
avaliaram corretamente que a precaução utilizada para prevenir a infecção por
Tuberculose Pulmonar é por aerossóis, 34% (15) dos sujeitos da pesquisa

responderam como sendo a precaução por gotículas, 2% (1) como precaução por
contato e outros 21% (9) sujeitos não responderam à questão.
Em analise a questão observa-se que 36% dos sujeitos da amostra avaliaram
incorretamente a questão ao considerarem a precaução por gotículas, contato, sendo
que nestes tipos de precaução não se usa a máscara N95, item fundamental para
prevenir a infecção.
A tuberculose continua a merecer especial atenção dos profissionais de saúde
e da sociedade, apesar de já existirem recursos tecnológicos capazes de promover
seu controle, ainda não há perspectiva de obter-se, sua erradicação, a não ser que
novas vacinas ou tratamentos sejam descobertos (SILVA, 2004).
Denomina-se "Caso de Tuberculose" todo indivíduo com diagnóstico
confirmado por baciloscopia ou cultura e aquele em que o médico, com base nos
dados clínico-epidemiológicos e no resultado de exames complementares, firma o
diagnóstico de Tuberculose. "Caso Novo" é o doente com tuberculose que nunca usou
ou usou por menos de um mês drogas antituberculosas (SILVA, 2004).
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O Ministério da Saúde no ano de (2010), traz que a transmissão da tuberculose
em unidades de saúde pode acometer tanto os pacientes, como os profissionais de
saúde e o risco de transmissão nosocomial de Mycobacterium tuberculosis varia em
função principalmente da prevalência local da tuberculose e da efetividade do
programa de controle da infecção da instituição.
O Mycobacterium tuberculosis é carreado por partículas aéreas que podem ser
geradas quando portadores de tuberculose pulmonar ou laríngea tossem, espirram,
respiram ou falam, essas partículas aéreas podem manter-se em suspensão no ar por
longo período e dispersar através do ambiente hospitalar (BRASIL, 2010).
A transmissão se dá através do ar contaminado, onde partículas em suspensão
são inaladas, chegando aos alvéolos pulmonares e iniciando-se assim o processo
infeccioso. Falhas no reconhecimento, no isolamento e no manejo de pacientes com
tuberculose são determinantes importantes de surtos nosocomiais (BRASIL, 2010).
Deve ser feito o uso regular das máscaras N95/PFF2 em todos os ambientes
de atendimento clínico de casos suspeitos ou comprovados. As máscaras cirúrgicas
não oferecem proteção adequada contra a tuberculose quando utilizadas pelos
profissionais de saúde, sendo assim indicadas somente para uso pelos pacientes em
fase infectante, ou os casos suspeitos, fora dos locais de isolamento (BRASIL, 2010).
Quando internados aos pacientes devem ser instituídas precaução por
aerossóis, em quartos privativos e nas portas dos quartos deverão ser fixadas as
sinalizações de "Precaução Para Transmissão por Aerossóis (BRASIL, 2010).

Gráfico 15: Meningite Bacteriana
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Em análise gráfica pode-se descrever que 43% (19) sujeitos elencaram a
precaução por aerossóis, somente 23% da amostra ou (10) pessoas responderam
corretamente elencando a precaução por gotículas, 14% (6) dos entrevistados
optaram pela precaução de contato e 20% (9) não responderam à questão.
Observa-se nesta questão que 57% dos sujeitos da amostra avaliaram
incorretamente, citando a precaução por aerossóis e contato.
Segundo Ministério da Saúde (2012), o termo meningite expressa a ocorrência
de um processo inflamatório das meninges, membranas que envolvem o cérebro,
sendo a doença causada por diversos agentes infecciosos, como bactérias, vírus e
fungos, dentre outros, e agentes não infecciosos como traumatismo. As meningites
de origem infecciosa, principalmente as causadas por bactérias e vírus, são as mais
importantes do ponto de vista da saúde pública, pela magnitude de sua ocorrência e
potencial de produzir surtos.
Em geral, a transmissão é de pessoa a pessoa, através das vias respiratórias,
por gotículas e secreções da nasofaringe, havendo necessidade de contato íntimo ou
contato direto com as secreções respiratórias do paciente (BRASIL, 2012).
O quadro clínico é grave, caracteriza-se por febre, cefaléia intensa, náusea,
vômito, rigidez de nuca, prostração e confusão mental, sinais de irritação meníngea,
acompanhados de alterações do líquido cefalorraquidiano. No curso da doença,
podem surgir delírio e coma, o paciente poderá apresentar também convulsões,
paralisias, tremores, transtornos pupilares (BRASIL, 2012).
A precaução instituída ao paciente é por gotículas e está indicada apenas
durante as primeiras 24 horas do tratamento com o antibiótico adequado (BRASIL,
2012).
A Meningite Bacteriana deve ter sua transmissão prevenida através da adoção
de medidas de precaução por gotículas (ANVISA, 2014).
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Gráfico 16: Influenza
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O gráfico mostra que a maioria dos sujeitos que responderam à questão 43%
(19) elencaram assertivamente que deve ser utilizada a precaução por aerossóis, 34%
(15) responderam ser a precaução por gotículas, 2% (1) dos sujeitos da pesquisa
responderam ser a precaução por contato e 21% (9) pessoas não responderam à

questão.
A

infecção pelo vírus influenza

tem distribuição global

e

elevada

transmissibilidade, os vírus influenza são únicos com habilidade de causar epidemias
anuais recorrentes e menos frequentemente pandemias, atingindo quase todas as
faixas etárias num curto espaço de tempo, isto é possível devido à sua alta
variabilidade genética e capacidade de adaptação (ALMEIDA, et al., 2009).
Segundo Almeida et al (2009), o vírus é altamente contagioso, transmitido de
pessoa a pessoa através de gotículas ou pequenas partículas chamadas aerossóis
ou por contato direto com objetos contaminados recentemente por secreções
nasofaríngeas.
O paciente é mais infectante durante as 24 horas anteriores ao início dos
sintomas e durante o período mais sintomático, o período de incubação é geralmente
de 1 a 3 dias, sendo característico o adoecimento de várias pessoas ao mesmo tempo,
especialmente em famílias onde há crianças em idade escolar (ALMEIDA, et al.,
2009).
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Os adultos começam a transmitir o vírus 24 horas antes do início dos sintomas,
até sete dias após, já as crianças são mais contagiosas e transmitem o vírus desde
vários dias antes até 10 dias após o início dos sintomas (ALMEIDA, et al., 2009).
Em conformidade com o Ministério da Saúde em seu Protocolo de
Procedimentos para o Manejo de Casos e Contatos de Influenza A (H1N1), do no de
(2009), a medida de precaução utilizada para os pacientes com suspeita de infecção
pelo vírus é a precaução por aerossóis, destacando a importância da utilização dos
EPIs e ainda a realização de frequente higienização das mãos.
Todos os profissionais envolvidos na assistência direta a casos suspeitos ou
confirmados devem utilizar máscara de proteção respiratória, tipo respirador, para
partículas, com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3µ,
máscaras do tipo N95 ou PFF2, quando entrar no quarto ou unidade de isolamento,
estiver prestando assistência a distância inferior a um metro do paciente, atuar em
procedimentos com risco de geração de aerossol nos pacientes suspeitos de infecção
(BRASIL, 2009).
Os procedimentos com geração de aerossol como por exemplo, intubação
traqueal, aspiração nasofaríngea e nasotraqueal, cuidados com traqueostomia,
fisioterapia respiratória, broncoscopia, autópsia envolvendo tecido pulmonar devem
ser realizados apenas em áreas restritas, sem a presença de outros pacientes e com
equipe de saúde reduzida (BRASIL, 2009).
Segundo a OMS (2009), o isolamento no ambiente hospitalar deve ser
realizado em um quarto privativo com vedação na porta e boa ventilação, o quarto ou
unidade de isolamento deve ter a entrada sinalizada com alerta referindo precaução
por aerossol.
Os profissionais envolvidos na atenção a pacientes suspeitos de infecção por
Influenza A (H1N1) devem ser capacitados quanto às medidas de precaução e
isolamento, devendo os hospitais elaborar por escrito e manter disponíveis normas e
rotinas dos procedimentos envolvidos na atenção aos casos suspeitos e confirmados
(BRASIL, 2009).
Também foram realizadas questões descritivas para aprofundar sobre o
conhecimento da equipe de enfermagem sobre a precaução padrão e as precauções
especificas, os dados serão abordados em forma de tabela e comentados
posteriormente, trazendo o nome dos sujeitos em forma numérica, para sigilo de sua
identidade.
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Tabela 3: Diferença entre precaução por gotícula e por aerossol?
S-01

Gotículas: é o contato próximo com paciente, espirro, tosse, pela fala,
secreções ou aspiração. Aerossóis: tosse, fala, respiração e quando
ressecam permanecem no ar.

S-02

Aerossóis no ar. Gotículas contato.

S-03

Gotículas são maiores e aerossóis são menores.

S-04

Os dois pelo ar.

S-05

Passa através do contato do paciente aerossóis, passa através do ar por
exemplo tuberculose.

S-06

Transmissão por gotículas é necessário ocorrer um contato mais próximo
do paciente.

S-07

Gotículas, tosse, espiro, fala. Aerossol, respiração.

S-08

Gotículas, tosse, fala, para transmitir precisa contato próximo ao doente.
Aerossóis, tosse, fala, porém, partículas muito pequenas e permanecem
no ar.

S-09

Gotículas são líquidos e aerossóis e pelo ar.

S-10

Aerossóis é eliminada pelo ar, através da fala, espirro, tosse e respiração,
e

gotículas

também

pode

acontecer

pelos

itens

acima,

mas

principalmente pelo contato direto com o paciente.
S-11

Gotículas podem entrar em contato com pele e mucosas e aerossóis
podem ser inalados.

S-12

Gotículas por contato e aerossóis pelo ar.

S-13

Aerossóis respiratório, gotículas contato.

S-14

Gotículas, cuidados com isolamento de contato, luva, avental, óculos,
máscara cirúrgica. Aerossóis, cuidados com isolamento todos os itens,
porém mascara N95.

S-15

Máscaras específicas para tipo de transmissão.

S-16

Gotículas, máscara normal branca é suficiente e aerossóis tem que usar
N95, bico de pato.

S-17

Densidade da molécula, gotícula cai no chão mais rapidamente,
aerossóis percorrem longas distancias massa mais leve.

S-18

Gotículas: escarro, secreção traqueal, espirro. Aerossóis: doenças
transmitidas por contato respiratório (ex:TB, Meningite).
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S-19

Gotículas seria transmitida por contato com secreções, e aerossóis por
vírus transmitido pelo ar.

S-20

Aerossóis é pelo contato mais próximo do paciente, gotículas que ficam
no ar.

S-21

Aerossóis é o contato mais próximo do paciente e gotículas são pelas
partículas que ficam no ar.

S-22

As gotículas são visíveis os aerossóis não.

S-23

Transmissão por gotículas eu entendo que seja pela tosse, escarro,
secreção e aerossóis por vias respiratórias.

S-24

Transmissão por aerossóis é respiratório e por gotículas é de contato.

S-25

Por gotículas quando há contato direto som secreção de VAS. Por
aerossóis quando há contato indireto com secreções de vias aéreas
superiores.

S-26

Transmissão por gotículas (exemplo secreção da aspiração TQT ou
TOT). Aerossóis inalação.

S-27

Por gotículas é um contato mais direto, por aerossóis as partículas
expelidas ficam no ar.

S-28

Por gotículas é por secreções e aerossóis ela pode ser mais resistente e
pelo ar.

S-29

Gotículas, transmitem-se por secreções do paciente, como tossir, espirar,
respingar. Aerossóis

S-30

Gotículas é por espirro e fala. Aerossóis, respiratório

S-31

Isolamento respiratório (aerossóis), contato (gotículas).

Fonte: Boroski, 2019.

De acordo com tabela acima, 31 (70%) dos sujeitos responderam à questão.
Entre eles 4 correspondente a 9% relacionaram a diferença ao tamanho da partícula,
afirmando que gotículas são partículas grandes (> 5 micras) e o aerossóis são
partículas menores (< 5 micras) e ficam mais tempo suspensas no ar. Em relação a
forma de transmissão os sujeitos também diferenciaram que a infecção por gotículas
ocorre através de contato próximo com o paciente onde afirmam 8 (18%) dos sujeitos,
já a infecção por aerossóis acontece por via inalatória de partículas menores que ficam
suspensas no ar, como abordam 6 (13%) dos entrevistados. Ainda se teve
diferenciação pelo tipo de EPI utilizado sendo citadas as máscaras cirúrgicas para
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prevenção por gotículas e a máscara N95 para prevenção por aerossóis como
abordam 3 (6%) dos entrevistados.
Em analise a tabela, percebe-se que 21 entrevistados correspondente a (46%)
da amostra que responderam ao questionário sabem relatar ao menos uma diferença,
entre gotícula e aerossol, o que retrata um razoável conhecimento da equipe sobre o
tema em questão.
A precaução por gotícula é indicada para a assistência a pacientes com
infecção, suspeita ou confirmada, causada por microrganismos transmitidos por
gotículas de tamanho grande (>5µ) de saliva ou de secreção nasofaríngea gerada
durante tosse, espirro, fala ou realização de procedimentos (LACERDA, et al., 2014).
O que aborda também Nichiata et al (2004), ao afirmar que as precauções por
gotículas são indicadas para evitar o risco de transmissão de agentes infecciosos
veiculados por vias aéreas, através de contato com a conjuntiva e com a mucosa do
nariz ou da boca de um indivíduo suscetível.
Ainda para Cassettari et al (2012), a transmissão por gotículas ocorre através
do contato próximo com o paciente, gotículas podem atingir até um metro de distância,
e rapidamente se depositam no chão, cessando a transmissão. Portanto, a
transmissão não ocorre em distâncias maiores, nem por períodos prolongados.
Deve-se manter, além das precauções padrão, as precauções baseadas na
transmissão como colocar o cliente em quarto individual ou comum para clientes
acometidos com o mesmo microrganismo, utilizar máscara cirúrgica ao entrar no
quarto e limitar o transporte do paciente (CASSETTARI, et al., 2009).
Em contrapartida em conformidade com a APECIH (2012) as precauções por
aerossóis visam prevenir a disseminação de infecções de transmissão respiratória por
aerossóis, a transmissão por aerossóis é diferente da transmissão por gotículas por
possuírem partículas pequenas, < 5µm eliminadas durante a respiração, a fala ou
tosse que se ressecam e ficam suspensas no ar, podendo permanecer durante horas
e atingir ambientes diferentes.
Os pacientes devem ser mantidos em quarto privativo, de preferência com
antecâmara, mantendo-se as portas do quarto e da antecâmara fechadas,
independente do procedimento a ser realizado é obrigatório o uso da máscara com
filtro especial N95 pelo profissional (CASSETTARI, et al., 2009).
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Compreendendo que possam ter fatores que dificultem a adesão a utilização
das medidas de precauções, os sujeitos foram oportunizados a falar como demostrado
em tabela a seguir:
Tabela 4: O que dificulta a utilização das medidas de precauções?
S-01

Falta de materiais, esquecimento dos profissionais.

S-03

Superlotação, falta de funcionários

S-04

Falta de responsabilidade, falta de conscientização.

S-06

Nas emergências.

S-08

Falta de orientação, treinamentos, falta de conhecimento das patologias
isoláveis e tipos de isolamento.

S-09

A falta de conscientização.

S-10

As urgências e emergências.

S-11

Emergências.

S-13

Ignorância do profissional.

S-14

Em casos de emergência, acabamos realizando os procedimentos, antes
de colocar todos os equipamentos necessários.

S-15

A pressa para alguma emergência.

S-16

Falta de materiais adequados, as vezes falta de orientação e treinamentos.

S-17

Desorientação, hábitos, descuido.

S-18

Emergência onde não a tempo de coloca-los.

S-19

São pacientes após o internamento e em isolamentos.

S-20

Falta de EPIs.

S-21

Falta de EPIs.

S-22

Falta de orientação, rotina corrida.

S-23

Quando a Noradrenalina entra em KVO, por exemplo ou quando é uma
emergência, paciente tenta levantar do leito ou uma medicação que não
pode acabar entra em KVO ou está com bradicardia ou uma parada.

S-24

A conscientização dos profissionais em geral que entram em contato com
o paciente em isolamento.

S-25

Demora no diagnóstico de paciente.

S-26

Falta de orientação, conscientização.
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S-27

Conscientização dos colaboradores em fazer uso dos EPIs. Falta de
conhecimento sobre a complexidade de uma complicação causada por
infecção cruzada.

S-28

Preguiça, correria.

S-29

A falta de equipamentos em hospitais, materiais adequados e
indispensáveis para proteção.

S-30

No setor da UTI todos os EPIs são disponibilizados, porem a falta de
conhecimento de alguns profissionais dificulta a utilização, pois ficam na
dúvida.

S-31

A conscientização da enfermagem.

S-33

Falta de conscientização das equipes da importância do uso de EPIs, tanto
para o paciente quanto para a nossa segurança.

S-34

Conscientização de cada técnico, enfermeiro.

S-35

Teimosia dos profissionais em realizar as atividades sem proteção, falta
de material.

S-38

Na maioria das vezes falta de recurso e organização do local, treinamentos
e capacitações.

S-43

Intercorrências.

S-44

As vezes devido as intercorrências e esquecimento do uso.

Fonte: Boroski, 2019.

De acordo com tabela, 33 (75%) responderam à questão, e elencaram que os
fatores que dificultam a utilização das medidas de prevenção são; falta de
treinamento, capacitação e conhecimento, sendo citado por 7(15%) dos entrevistados,
conscientização dos profissionais quanto a importância de seguir corretamente as
medidas de precaução sendo elencada por 8(18%), nas emergências ou
intercorrências 9(20%), e a falta de materiais ou equipamentos adequados, 7(15%)
dos sujeitos. Podemos observar a falta de conhecimento dos profissionais, falta de
treinamentos e conscientização quanto aos agravos que podem estar causando, tanto
ao paciente como a si próprios.
Os riscos ocupacionais da equipe intensivista estão relacionados com os riscos
de seus pacientes, os quais passam por um elevado número de procedimentos e
intervenções terapêuticas que necessitam utilizar materiais pérfuro-cortantes e
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expõem profissionais de saúde ao contato com sangue, secreções, fluidos corpóreos
por incisões, sondagens e cateteres (MIRANDA; STANCATO, 2008).
Além desses agentes, os profissionais ainda estão expostos a doenças de
transmitidas por gotículas, aerossóis e contato direto, tais como tuberculose,
citomegalovirose, rubéola, meningite, difteria, herpes simples, herpes zoster, febre
tifoide, gastroenterite infecciosa, parotidite e ceratoconjuntivite epidêmica e infecções
respiratórias por vírus, citando ainda as doenças causadas por bactérias envolvidas
nas infecções hospitalares, tais como Staphylococcus aureus, Escherichia coli,
Salmonella spp., Streptococcus spp., Pseudomonas spp., Proteus spp.
Os EPIs são descritos na Norma Regulamentadora - 6 (NR-6) como sendo todo
dispositivo ou produto de uso individual, utilizado pelo trabalhador e destinado à
proteção de riscos que podem ameaçar a sua segurança e saúde, sendo o
empregador responsável por fornecer aos trabalhadores os equipamentos adequados
ao tipo de risco a que estão expostos (STANGANELI, et al., 2015).
Estudos mostram a baixa adesão ao uso de EPIs durante as realizações de
procedimentos que envolvam contato com fluidos corporais ignorando assim, o risco
eminente da exposição biológica (STANGANELI, et al., 2015).
O uso de EPIs aliado às medidas de precaução padrão e especificas, são
essenciais na prevenção de acidentes e patologias ocupacionais, sobretudo na equipe
de enfermagem, uma vez que, se enquadra no grupo de maior exposição aos riscos
ocupacionais devido ao contato direto com o paciente (DIAS, et al., 2016).
Estudo realizado em um hospital universitário, na unidade de terapia Intensiva
(UTI), encontrou uma prevalência de uso irregular com índice de 4% de luvas, 29%
de máscaras, 29% de avental e 84% de óculos, durante os procedimentos (MIRANDA;
STANCATO, 2008).
Ainda para Miranda; Stancato (2008), o motivo mais relevante para a
irregularidade de uso foi a falta de hábito ou disciplina, retratando a não valorização e
a falta de sensibilização sobre o uso de EPI como fator de proteção para os
trabalhadores.
Pereira, et al, (2013) em um estudo na unidade de terapia intensiva de um
hospital universitário, levantou que um dos motivos para a não utilização foi em
momentos de urgência e emergência, devido a necessidade de intervenção imediata
e a falta de tempo.

83

A supervisão do enfermeiro e ações de educação permanentes direcionadas
para o corpo da enfermagem torna-se elementar para a adoção da prática do uso dos
EPIs (DIAS, et al., 2016).
Segundo Dias, et al (2016), a baixa adesão ou não adesão pelos profissionais
pode estar relacionada à falta de habilidade e desconforto gerados ao desempenhar
suas atividades com tais equipamentos, demonstrando a necessidade de ações
voltadas à saúde ocupacional que promovam uma sensibilização e treinamento.
Os profissionais da equipe de enfermagem recebem orientações sobre os
riscos existentes de seu trabalho, porém não conseguem associar os EPIs
necessários para a sua proteção quanto aos tipos de precauções existentes, o que
acarreta agravos potenciais pelo não uso (DIAS, et al., 2016).
Em conformidade com ABEN, (2006) a adoção de comportamento de
segurança abrange formação, educação continuada, supervisão qualificada,
organização do trabalho, recursos materiais, profissionais preparados para cuidar de
pessoas com doenças infecciosas, além de normas bem claras sobre isolamento e
barreiras.
Stanganeli, et al (2015), afirma ainda que é preciso aprendizagem significativa
para que as práticas de precauções sejam adotadas de maneira eficaz, promovendo
assim, prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.
Para Miranda; Stancato (2008), o investimento em recursos humanos bem
como valorização da profissão e adequação de jornadas de trabalho também são
fundamentais na melhoria das condições.
No próximo item foi abordado quanto a precaução padrão, se a mesma deve
ser aplicada em pacientes com diagnóstico de infecção, pacientes que se encontram
no período de incubação para uma determinada infecção ou para todos os tipos de
paciente.

Tabela 5: Precaução padrão deve ser aplicada em pacientes com diagnóstico
de infecção, em período de incubação, ou para todos os pacientes?

S-01

Deve ser usada em ambos os casos, pois cada organismo reage de
uma maneira diferente.

S-03

Elas devem ser aplicadas aos pacientes de modo geral.
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S-04

Deve ser utilizado os mesmos cuidados.

S-06

Em todos os pacientes devem ter as precauções padrão.

S-08

A pacientes que se encontram em período de incubação para
determinada infecção até seu diagnóstico.

S-09

Devem ser em todos.

S-10

As medidas devem ser utilizadas como precaução e prevenção para
todos os pacientes.

S-11

Em todos os casos.

S-12

Em todos os pacientes.

S-13

Devem ser usados em todos.

S-14

Todos os pacientes independente de quadro clínico.

S-15

Precaução é para todos os períodos.

S-16

Precauções padrão se aplica a qualquer atendimento ao paciente.

S-17

A todos os pacientes que se encontram no período de incubação.

S-18

Devem ser usados em todos.

S-19

Para pacientes que se encontram no período de incubação para uma
determinada infecção.

S-20

Aplicado em pacientes com diagnóstico já confirmado de infecção.

S-21

Com diagnóstico de doenças infecciosas.

S-22

Devem ser usados no período de incubação.

S-23

Cuidados padrões eu entendo que é para todos.

S-24

Devem ser aplicados para todos.

S-25

Devem ser aplicados a todos os pacientes, até os não isolados por
doenças infecciosas.

S-26

Precauções padrão devem ser aplicados a todos os pacientes com
utilização de EPIs, conforme o tipo de isolamento.

S-27

Em abas as situações, tanto na suspeita como na confirmação de
doença.

S-28

Devem ser tomadas com todos os pacientes.

S-29

No período de incubação.

S-30

Infecção.

S-31

Período de incubação.

S-33

Devem ser utilizados para todos os tipos.
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S-35

As padrões devem ser aplicados em todos os pacientes.

S-38

As precauções padrão incluem qualquer paciente.

S-39

A precaução deve ser tomada com quaisquer paciente.

S-41

Para todos os tipos de paciente.

S-43

Em todos os pacientes, para evitar uma nova infecção, ou que seja
levada para outros pacientes.

S-44

Devem ser usadas em qualquer paciente visando evitar a infecção e
contaminação.

Fonte: Boroski, 2019.

A questão foi respondida por 35 (79%) dos entrevistados a maioria dos sujeitos
relataram ser a precaução padrão como de uso para todos os pacientes,
correspondente a 26 (59%) da amostra. Os que responderam que deve ser aplicada
somente em casos de diagnóstico de infecção foram 3 entrevistados, correspondente
a 6% da amostra, e os que afirmaram ser usada em pacientes em período de
incubação para determinada doença somaram 6 pessoas (13%).
Observa-se que a maioria dos sujeitos da pesquisa responderam corretamente,
elencando a precaução padrão como utilizada em todos os pacientes.
Em meio às medidas de biossegurança estão as Precauções-Padrão, que
podem ser vistas como condutas adotadas pelos trabalhadores da saúde frente a
qualquer paciente e procedimento, e têm por finalidade a redução dos riscos de
transmissão de agentes patogênicos (NAZARIO, et al., 2016).
Todos os profissionais de saúde, ao prestar assistência a qualquer paciente,
devem aderir a medidas precaução padrão, visando diminuir o risco de exposição
ocupacional e também garantir a segurança do paciente (PEREIRA, et al., 2013).
Ferreira, et al, (2017), também afirma que as precauções padrão representam
um conjunto de medidas que devem ser aplicadas no atendimento de todos os
pacientes hospitalizados, independente do seu estado presumível de infecção, e na
manipulação de equipamentos e artigos contaminados ou sob suspeita de
contaminação.
Devem ser utilizadas quando existir o risco de contato com sangue e todos os
líquidos corpóreos, secreções e excreções. Incluem o uso de EPIs e higienização das
mãos antes e após o contato com pacientes e fluidos corpóreos, bem como antes e
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após o uso de luvas, e ainda os cuidados com materiais perfuro cortantes (FERREIRA,
et al., 2017).
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao término da pesquisa, percebe-se que a literatura aponta para a importância
da adesão as medidas de precauções padrão e especificas dentro da Unidade de
Terapia Intensiva como forma de prevenção das infecções cruzadas.
A pesquisa teve aceitação de todos profissionais, os quais demonstraram
interesse ao responder o questionário proposto.
Após desenvolvimento da análise dos dados apresentados evidenciou-se que
a precaução padrão foi relacionada por 84% dos sujeitos como devendo ser aplicada
em todas as situações de atendimento.
A principal medida para evitar a transmissão de doenças foi a lavagem das
mãos antes e após cada procedimento, lembrada por 79% dos sujeitos.
Percebe-se através dos dados que os sujeitos confundem o tipo de máscara
que deve ser utilizada tanto na prevenção de gotículas como na precaução por
aerossóis, não sabendo as situações que devem usar a máscara cirúrgica e nas quais
se faz necessário uso de máscara N95.
Ao questiona-los sobre os itens que são característicos da precaução por
gotículas, somente 36% responderam corretamente como sendo: Higienização das
mãos, máscara cirúrgica para os profissionais, máscara cirúrgica para o paciente
durante o transporte e quarto privativo, 58% dos sujeitos da amostra incluíram a
máscara N95 o que não faz parte da precaução por gotículas e sim por aerossóis.
Quanto as patologias abordadas e o tipo de precaução que deve ser utilizada
em cada uma delas, nas bactérias multirresistentes obtiveram um melhor índice de
acerto sendo elencada por (64%), como precaução de contato, em contrapartida para
o Sarampo somente (14%) dos sujeitos da amostra, responderam corretamente
elencando a precaução por aerossóis, a Tuberculose Pulmonar obteve 43% de
acertos sendo utilizada precaução por aerossóis, na Meningite Bacteriana, somente
23% da amostra respondeu assertivamente elencando a precaução por gotículas e na
Influenza 23% da amostra respondeu corretamente elencando a precaução por
gotículas.
Os fatores que dificultam a utilização das medidas de precaução são citados
pelos sujeitos como sendo; a falta de treinamento, capacitação e conhecimento (15%)
dos entrevistados, conscientização dos profissionais quanto a importância de seguir
corretamente as medidas de precaução sendo elencada por (18%), nas emergências
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ou intercorrências (20%), e a falta de materiais ou equipamentos adequados (15%)
dos sujeitos.
Devemos ter em mente que as precações padrão e especificas precisam ser
conhecidas e entendidas por todos os profissionais da saúde, especialmente pela
equipe de enfermagem que está diretamente prestando atendimento ao paciente.
Os dados analisados na pesquisa demostram um baixo nível de conhecimento
desses profissionais com o tema abordado, sendo necessária uma reflexão da
instituição sobre formas de possibilitar um maior conhecimento e esclarecimento por
parte desses profissionais, sobre os agravos que podem ocorrer tanto ao paciente,
quanto ao profissional quando expostos a esses agentes patológicos de forma
inapropriada.
Com os resultados obtidos sugere-se a importância de implementar encontros
sistematizados com a equipe de enfermagem para capacita-los através da educação
continuada sobre o tema abordado, possibilitando que os mesmos tirem suas dúvidas
e possam através dos treinamentos transmitir informações corretas tanto a outros
profissionais da assistência, como a pacientes e familiares, facilitando o atendimento
do paciente submetido a precaução.
Sugere-se que sejam realizados novos estudos que aprofundem o
conhecimento da enfermagem a respeito das precauções, tendo como objetivo a
produção de mais informações que demonstrem a dimensão do problema, para que
os profissionais busquem pelo conhecimento, para atender melhor a seus clientes e
para agir de forma a prevenir as infecções cruzadas.
O estudo oportunizou para minha vida acadêmica um maior conhecimento
cientifico sobre o assunto, que deve ser de conhecimento geral para os profissionais
da saúde, mas principalmente para o enfermeiro que trabalha como percussor de
informações para sua equipe.
Os resultados podem ser importantes para acadêmicos, profissionais da saúde
e pesquisadores, no sentido de instigar reflexões, discussões e favorecer o
planejamento de ações para facilitar o conhecimento dos profissionais da enfermagem
frente ao uso correto das precações especificas.
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APÊNDICE A - TERMO DE CONCENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
O Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Alto vale do Rio do Peixe (CEP-UNIARP)
é um colegiado constituído com base na Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de
Saúde, que trata das diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas com seres
humanos. O CEP-UNIARP foi criado para defender os interesses dos participantes da
pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir com o desenvolvimento das
pesquisas dentro de padrões éticos.
1. Identificação do Projeto de Pesquisa
Título do Projeto: Título do Projeto: Precauções E Isolamento De Pacientes:
Conhecimento Da Equipe De Enfermagem Atuante Na Unidade De Terapia Intensiva
(Uti) Em Um Hospital Do Meio Oeste De Santa Catarina.
Área do Conhecimento: Saúde
Curso: Enfermagem
Número de participantes no centro: 58

Número total de participantes: 58

Patrocinador da pesquisa:
Instituição onde será realizado: Hospital Maicé
Nome dos pesquisadores e colaboradores: Fernanda Aparecida Boroski

Você está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa acima identificado. O
documento abaixo contém todas as informações necessárias sobre a pesquisa que
estamos fazendo. Sua colaboração neste estudo será de muita importância para nós, mas
se desistir a qualquer momento, isso não causará nenhum prejuízo a você.

2. Identificação do Participante da Pesquisa
Nome:

Data de nascimento:

Endereço:
Telefone:

E-mail:

3. Identificação do Pesquisador Responsável
Nome: Patricia de Lima Ribeiro
Profissão: Enfermeira Docente

N. do Registro no Conselho: 204255

Endereço: Santiago Rodrigues nº 145, bairro Bello
Telefone: 49 88452158

E-mail: patriciaenf95@hotmail.com
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1. O(s) objetivo(s) desta pesquisa é (são):
- OBJETIVO GERAL: Avaliar o conhecimento da equipe de enfermagem atuante na
Unidade de Terapia Intensiva a respeito dos tipos de precaução e isolamento de pacientes.
- Objetivos Específicos:
·

Avaliar os tipos de isolamento utilizados dentro da Unidade de Terapia Intensiva;

·

Identificar os equipamentos de proteção individual utilizados para cada tipo de
precaução e isolamento;

·

Elencar os principais métodos para prevenção de infecção cruzada;

·

Identificar as doenças que devem ser isoladas, e qual o tipo de precaução e isolamento
correto para cada uma delas;

·

Definir a atuação da equipe de enfermagem frente aos tipos de isolamento e as
medidas de precaução padrão.

2. O procedimento para coleta de dados: Será aplicado nos meses de março, abril e
maio de 2019 um questionário com perguntas abertas e fechadas, após os dados
coletados serão avaliadas as respostas e os dados demostrados graficamente.
3. O(s) benefício(s) esperado(s) é (são): Poder avaliar o conhecimento dos profissionais
atuantes na UTI referente aos tipos de isolamento, para posterior avaliação dos dados
e execução de treinamentos para auxilia-los em suas dúvidas e dificuldades.
4. O(s) desconforto(s) e risco(s) esperado(s) é (são): Para participar dessa pesquisa,
você não terá nenhum custo. Você será esclarecido sobre o estudo em qualquer
aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a participar. Poderá
retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento. A sua
participação é voluntária e a recusa em participar não acarretará qualquer penalidade
ou modificação na forma como é atendido pelo pesquisador.
5. Descreva os procedimentos que serão adotados: os profissionais serão abordados
individualmente, no seu local de trabalho, onde será explicado a finalidade da
pesquisa, os mesmos receberão o termo livre e esclarecido para participação de
pesquisa. Posteriormente os dados serão avaliados e demostrados graficamente.
6. Tenho a liberdade de desistir ou de interromper a participação nesta pesquisa no
momento em que desejar, sem necessidade de qualquer explicação.
7. A participação no estudo não acarretará custos para você. Não será disponibilizado
nenhuma compensação financeira adicional. No caso de você sofrer algum dano
decorrente dessa pesquisa, o pesquisador ficará como responsável.
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8. A desistência não causará nenhum prejuízo à saúde e ao meu bem-estar físico. Não
virá interferir no atendimento, na assistência, no tratamento médico, etc.
9. Os resultados obtidos durante este estudo serão mantidos em sigilo, utilizando para
descrição dos dados através de números, não especificando nome do participante,
mas concordo que sejam divulgados em publicações científicas, desde que meus
dados pessoais não sejam mencionados.
10. Poderei consultar o pesquisador responsável (acima identificado) ou o CEPUNIARP, com endereço na Rua: Victor Baptista Adami, 800 - Centro, telefone (049)
3561-6200, sempre que entender necessário obter informações ou esclarecimentos
sobre o projeto de pesquisa e minha participação no mesmo.
11. Tenho a garantia de tomar conhecimento, pessoalmente, do(s) resultado(s) parcial (is)
e final (is) desta pesquisa.
Declaro que obtive todas as informações necessárias e esclarecimento quanto às dúvidas
por mim apresentadas e, por estar de acordo, assino o presente documento em duas vias
de igual teor (conteúdo) e forma, ficando uma em minha posse.

Caçador (SC), _____ de ____________ de ______.

_________________________________
Participante da pesquisa

____________________________________
Pesquisador Responsável pelo Projeto
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO
QUESTIONÁRIO
Data: _____/_____/______
Dados de identificação:
1. Gênero:
( ) Feminino;
( ) Masculino;

2. Idade:
( ) 18 a 25 anos;
( ) Acima 26 a 30 anos;
( ) Acima 31 a 35 anos;
( ) Acima 36 a 40 anos;
( ) Acima 41 a 45 anos;
( ) Acima de 46 anos.

3. Qual categoria da enfermagem você pertence?
( ) Enfermeiro/a;
( ) Técnico de Enfermagem;
( ) Auxiliar de Enfermagem.

4. A quanto tempo você é formado?
( ) De seis meses a um ano;
( ) De 1 ano à 3 anos;
( ) De 3 anos à 5 anos;
( ) De 5 anos à 10 anos;
( ) Acima de 10 anos.

5.Turno que trabalho:
( ) Manhã;
( ) Tarde;
( ) Noite.
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6). Há quanto tempo você trabalha na Unidade de Terapia Intensiva?
( ) De seis meses a um ano;
( ) De um ano a cinco anos;
( ) De cinco anos a dez anos;
( ) Há mais de dez anos.

Dados do conhecimento Teórico/Prático

01)

O que você entende por Precaução Padrão?

A ( ) São precauções utilizadas somente para pacientes com doenças infecciosas;
B ( ) Devem ser aplicadas em todas as situações de atendimento a todos pacientes,
independente da suspeita de doença transmissível;
C ( ) Lavagem das mãos e uso de luvas estéreis antes de entrar em contato com o
paciente;
D ( ) Uso de luvas quando existir possibilidade de contato com sangue, fluídos
corpóreos, secreções e excreções, mucosas e pele íntegra;

2) Qual a principal ação que o profissional pode realizar isoladamente evitando a
transmissão de doenças de um paciente para o outro?
A ( ) Uso de luvas de procedimento;
B ( ) Óculos de proteção;
C ( ) Lavagem das mãos antes e após cada procedimento;
D ( ) Luvas, avental, óculos e máscara cirúrgica;

3)

Qual

a

diferença

entre

transmissão

por

gotículas

e

aerossóis?

R:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

04)

Das medidas abaixo qual você usaria para precauções de contato?

A ( ) Quarto privativo, luvas quando entrar em contato com o paciente e equipamentos,
avental, óculos e mascara descartável quando houver risco de respingos;
B ( ) Quarto coletivo, luvas quando entrar em contato com paciente e equipamentos,
avental, óculos e máscara N95 quando houver risco de respingos;
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C ( ) Quarto privativo, luvas estéreis ao entrar em contato com paciente e
equipamentos de uso individual.
D ( ) Equipamentos de uso coletivo e luvas ao entrar em contato com o paciente;

05) Qual a barreira de proteção que caracteriza a precaução por Gotículas?
A ( ) Avental descartável;
B ( ) Máscara N95;
C ( ) Óculos de proteção;
D ( ) Máscara Cirúrgica;
E ( ) Luvas de procedimento.
06) Qual a barreira de proteção que caracteriza a precaução por Aerossóis?
A ( ) Luvas de procedimento;
B ( ) Máscara Cirúrgica;
C ( ) Máscara N95;
D ( ) Avental descartável;
E ( ) Óculos de proteção.

07) Quais são os fatores que dificultam a utilização das medidas de precauções?
R:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
08) Qual o uso correto da máscara N95?
A ( ) Uso coletivo, com a máscara cirúrgica por baixo;
B ( ) Uso individual, com a máscara cirúrgica por baixo;
C ( ) Uso descartável, sem a máscara cirúrgica por baixo;
D ( ) Uso individual, sem a máscara cirúrgica por baixo;
E ( ) Uso coletivo, sem a máscara cirúrgica por baixo;
09). As precauções-padrão só devem ser aplicadas em pacientes com diagnóstico de
infecção ou pacientes que se encontram no período de incubação para uma
determinada infecção ou para todos os pacientes?

106

R:__________________________________________________________________
__________________________________________________________

10). Em unidade de internação, a orientação para utilização de precauções para
transmissão de gotículas deve incluir:
A ( ) Higienização das mãos, máscara cirúrgica para os profissionais, máscara
cirúrgica para o paciente durante o transporte e quarto privativo
B ( ) Higienização das mãos, máscara cirúrgica para os profissionais, máscara N95
para o paciente durante o transporte e quarto privativo
C ( ) Higienização das mãos, máscara N95 para os profissionais, máscara cirúrgica
para o paciente durante o transporte e quarto privativo
D ( ) Avental, luvas de procedimentos, higienização das mãos e quarto coletivo
E ( ) Avental, luvas cirúrgicas, higienização das mãos, máscara N95 para os
profissionais, máscara N95 para o paciente durante o transporte e quarto coletivo com
coorte de 1 metro

11) Relacione ao tipos de precaução com suas respectivas doenças:
a- Precaução de Contato;
b- Precaução por Gotículas;
c Precaução para Aerossóis;
( ) Bactérias Multirresistentes

( )Tuberculose Pulmonar

( )Tuberculose Pulmonar

( ) Influenza

( ) Meningite Bacteriana

( ) Sarampo
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ANEXO A - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DAS INSTITUIÇÕES
ENVOLVIDAS.

Com o objetivo de atender às exigências para a obtenção de parecer do Comitê de
Ética em Pesquisa em Seres Humanos, os representantes legais das instituições envolvidas
no projeto de pesquisa intitulado " Precauções e Isolamento de Pacientes: Conhecimento da
Equipe de Enfermagem Atuante na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em um Hospital do
Meio Oeste de Santa Catarina" declaram estarem cientes e de acordo com seu
desenvolvimento

nos

termos

propostos,

lembrando

aos

pesquisadores

que

no

desenvolvimento do referido projeto de pesquisa, serão cumpridos os termos da resolução
466/12 do Conselho Nacional de Saúde.
Em relação à pesquisa supracitada, informamos que o acesso dos pesquisadores ao
local da pesquisa e a manipulação dos dados dos questionários, será autorizado somente
após a emissão do PARECER DE APROVAÇÃO do Comitê de Ética em pesquisa em
Seres Humanos da UNIARP. Esta instituição está ciente de suas corresponsabilidades como
instituição coparticipante do presente projeto de pesquisa, e de seu compromisso no
resguardo da segurança e bem-estar dos participantes da pesquisa nela recrutados, dispondo
de infraestrutura necessária para a garantia de tal segurança e bem-estar.
Local/Setor onde a pesquisa será realizada:

Por ser verdade, firmo a presente.

Caçador (SC), 11 de setembro de 2018.

_________________________________________
Patricia Ribeiro de Lima
____________________________________________
Anderson Antonio Mattos Martins

