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RESUMO 

Introdução A infecção relacionada a assistência à saúde (IRAS) pode ser entendidas 
quando o paciente apresenta algum tipo de alteração infecciosa logo após a sua 
admissão no hospital, internação ou procedimentos hospitalares. Objetivou-se 
identificar a principais causas de IRAS em ambientes de saúde, indicar a população 
mais vulnerável e como podem ser prevenidos. Metodologia: Trata-se de uma 
revisão bibliográfica que possibilitou a síntese e análise de estudos relevantes 
publicados sobre o assunto, permitindo que pesquisas prévias sejam sumarizadas. 
Dos artigos encontrados, 13 foram usados para identificar as principais causas de 
Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde. Resultados e Discussão: Nesses 
artigos, os principais fatores que ocasionam essas infecções é a falta de adesão de 
higiene em utensílios ou equipamentos que são utilizados em procedimentos clínico-
hospitalares. Em contrapartida, a sobrecarga de trabalho, superlotação nos serviços 
de saúde e a longa permanência em ambientes hospitalares também podem 
desencadear tais processos infecciosos Conclusões: Portanto, a promoção da 
educação continuada para esses eventos em clínica e hospitais, bem como a 
conscientização dos profissionais sobre a higienização das mãos, a limpeza rigorosa 
dos utensílios ou equipamentos pode colaborar para a redução desse problema. Outra 
circunstância são melhorias nas infraestruturas dos ambientes de saúde, assim como 
a redução da carga de trabalho e a superlotação, tornando os serviços mais eficientes 
e seguros, tanto para o paciente quanto para o profissional de saúde Palavras-chave 
– Infecções. Hospital. Infecções Relacionadas a Assistência à Saúde 
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ABSTRACT 

Introduction: :Health care-related infections (ARI) can be understood when the 
patient experiences some type of infectious change soon after admission to hospital, 
hospitalization, or hospital procedures. The objective was identify the main causes of 
ARI in health settings, indicate the most vulnerable population and how they can be 
prevented Methodology: :It is a bibliographic review that enabled the synthesis and 
analysis of relevant studies published on the subject, allowing previous research to be 
summarized. Of the articles found, 22 were used to identify the main causes of Health 
Care Related Infections. Results and Discussion: In these articles, the main factors 
that cause these infections are the lack of adherence of hygiene to utensils or 
equipment that are used in clinical-hospital procedures. On the other hand, work 
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overload, overcrowding in health services and long hospital stay can also trigger such 
infectious processes.. Conclusions: Therefore, the promotion of continuing education 
for these events in clinic and hospitals, as well as the awareness of the professionals 
on the hygiene of the hands, the rigorous cleaning of the utensils or equipment can 
contribute to the reduction of this problem. Another circumstance is improvements in 
the infrastructures of health environments, as well as the reduction of workload and 
overcrowding, making services more efficient and safe for both the patient and the 
health professional.Keywords - Infecções. Hospital. Infecções Relacionadas a 
Assistência à Saúde 

______________________________________________________________ 

 

INTRODUÇÃO 

Infecções Relacionadas à Assistência a saúde (IRAS) de acordo com o Ministério da 
Saúde é quando o paciente manifesta algum tipo de infecção logo após a sua 
admissão no hospital, internação e a procedimentos hospitalares. (BRASIL, 1998). 
 
Esse tipo de problema é de grande relevância para a saúde pública pois afeta 
negativamente para a segurança do paciente internado e financeiramente para os 
serviços assistenciais. (SENA SOUZA et al,2015). 
   
O paciente instalado em clínica ou hospitais é considerado risco potencial oferecendo 
riscos tanto para outros internados quanto para os profissionais de saúde.  Os 
Equipamentos e utensílios presentes em um ambiente clínico-hospitalares podem 
apresentar esses mesmos riscos por albergarem algum microrganismo contribuindo 
para possíveis contaminações cruzadas (GOMES et al,2014). 
 
Diante dessa problemática o trabalho tem como objetivo identificar a principais causas 
de IRA em ambientes de saúde, indicar a população mais vulnerável e como podem 
ser prevenidos. 
 
METODOLOGIA 

Para a realização do trabalho foi realizado um levantamento bibliográfico utilizando 
banco de dados bibliográficos: Science Direct, Pubmed, Scielo todos em língua 
portuguesa, selecionando os anos entre 2009 a 2019. Como descritores foram usados 
termos como: infecção hospitalar, infecção relacionada à assistência à saúde. Como 
critério de exclusão foi artigos produzidos antes de 2009 e publicações internacionais. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram encontrados 14.700 resultados, para a elaboração do trabalho 14 artigos foram 
usados para identificar as principais causas de Infecções Relacionadas à Assistência 
à Saúde. Nesses artigos demonstra que principais fatores ocasionam essas infecções 
é a falta de adesão de higiene e utensílios ou equipamentos que são utilizados em 
procedimentos clínico-hospitalares. Outros fatores são: a sobrecarga de trabalho; 
superlotação nos serviços de saúde e a longa permanência em ambientes 
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hospitalares. Os microrganismos mais incidentes são bactérias que podem adquirir 
resistência devido ao uso de indiscriminado de antibióticos.  

 
Em um estudo realizado por De Sousa et al. (2015) em uma Unidade de Terapia em 
Saúde em Porto Alegre que faz atendimentos de pacientes com trauma e queimadura, 
foi observada que 446 profissionais de saúde não aderiram a higiene das mãos 
embora que o local de trabalho continha materiais necessários para a correta lavagem 
e assepsia. Com esse comportamento o risco de contaminação cruzada entre 
internados e os profissionais são elevados. A formação acadêmica deficiente, a não 
exigência desses procedimentos em estágios e situações afetuosas no qual o 
profissional tem exposição direta com pacientes predispõe o aparecimento de 
infecções (PEDRO; BOTENE, 2014). 
 
Os Utensílios e equipamentos clínico-hospitalares estão entre as causas de IRAS, o 
estetoscópio, por exemplo, usados frequentemente por médicos e enfermeiros são 
apontados como veículos de transmissão de vários microrganismos. Ocorrência 
evidenciada por Da Silva Dantas (2015) no qual realizou um experimento envolvendo 
32 estetoscópios e 13 apresentavam a bactéria Staphylococcus aureus, uma bactéria 
gram-negativa com capacidade de obter resistência a antibióticos. O aparecimento 
dessa bactéria em instrumentos ocorre geralmente pela falta de limpeza seja antes ou 
após o atendimento a pacientes.  
 
No estudo epidemiológico em um hospital na cidade de Belém- PA foi observada a 
presença de microrganismos em ponta de cateteres, sendo a bactéria S. aureus 
também a mais prevalecente (FERREIRA ET AL. 2014). A penetração dessa bactéria 
e consequentemente o início de uma infecção acontece pelo procedimento invasivo 
provocado por esse instrumento, isso foi percebido em um estudo com 525 pacientes 
no hospital de Belo Horizonte, além dessa espécie demonstrou o apareceimento de 
outros tipos como o Staphylococcus epidermidis, Enterococcus faecalis, Enterobacter 
cloaceae comples, Serratia marcences, Staphylococcus coagulase negativa, 
Stenotrophomonas maltophilia e Klebsiella pneumoniae, todas essas com 
possibilidades de adquirem resistência (DOS SANTOS, 2017). 
 
A contaminação desse instrumento foi contatada por Da Silva (2017) nos quais 
profissionais ao manusearem um cateter eventualmente fazem higiene das mãos e 
quando realizam apenas promovem uma higienização simples não eliminando dessa 
maneira a maior parte dos microrganismos existentes nas mãos. Outras questões 
favorecem o aparecimento da IRAS: o trabalho excessivo, serviços de saúde lotados 
e a utilização de adornos e objetos pessoais (LORENZINI; DA COSTA FERNANDES; 
DA SILVA, 2013).  
 
O tempo de permanência é outra condição  para o surgimento da IRAS como foi 
indicado no estudo de coorte realizado na cidade de João Pessoa- PB em uma 
Unidade de Terapia Intensiva, de acordo com o estudo pacientes que estão internados 
mais de 30 dias a probabilidade de contrair infecções são maiores do que os 
internados com menos de 5 dias (FIGUEREDO; DE TOLEDO VIANNA; DO 
NASCIMENTO, 2013). 
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Muitas pessoas de várias faixas etárias chegam nos estabelecimentos de saúde   com 
alguma doença grave que necessita de transplantes ou algum acompanhamento 
médico mais próximo. Dessas pessoas, os idosos merecem mais atenção devido as 
alterações fisiológicas decorrentes da idade avançada, sistema imunológico mais 
fragilizado e por estarem submetidos a muitos tipos de tratamentos, sendo em 
procedimentos cirúrgicos ou em UTI, eles são mais suscetíveis adquirirem infecções. 
(NOGUEIRA et al, 2009) 
 
Os neonatos estão também entre as pessoas vulneráveis. Em um estudo de coorte 
em São Paulo no Hospital Geral de Itapecerica da Serra em uma Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal (UTIN) constatou que no período de 1º de janeiro de 2002 a 31 de 
dezembro de 2003 das 605 admissões 47 neonatos contraíram algum tipo de infecção 
em até 48 horas, enquanto 102 contraíram tardiamente, isso causado pelos 
procedimentos realizados nesses pacientes e o local no qual se encontravam, 
indicando presença de diversos agentes etiológicos: Staphylococcus coagulase 
negativo, Gram-negativos e pelos fungos (MONICA et al,2009) 
 
A elaboração de vigilância e controle de infecção ou um controle interno rigoroso 
podem contribuir  a diminuição de microrganismos muito frequentes em infeções: 
Staphylococcus aureus responsáveis pelas altas taxas morbidade e mortalidade e o 
Staphylococcus epidermidis, esse  que é transmitido pelos agentes de saúde durante 
e após procedimentos de rotina ou mais invasivos, considerado um microrganismo 
comensal pois existe na pele de pessoas saudáveis  sendo um dos responsáveis 
causadores de  grandes infecções oportunistas. (ABEGG; SILVA, 2011) 
 
CONCLUSÕES 

Portanto, questões multifatoriais podem oferecer o surgimento de IRAS que afeta 
negativamente a saúde do paciente principalmente os mais vulneráveis (idosos e 
neonatos) como a falta de higiene adequada, o uso de utensílios ou equipamentos de 
saúde e até estrutura do local no qual o profissional está inserido pode contribuir para 
infecções. A educação continuada e a conscientização de profissionais sobre a 
higienização das mãos são importantes. A limpeza dos utensílios ou equipamentos, 
melhorias nos ambientes de saúde como a redução da carga de trabalho e a 
superlotação, visando tornar os serviços mais eficientes e seguros tanto para o 
paciente quanto para o profissional de saúde. 
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