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8. CUIDADOS COM PACIENTES CIRÚRGICOS8. CUIDADOS COM PACIENTES CIRÚRGICOS
Parar de fumar

Não retirar pelos com lâminas de barbear;

Não mexer nos curativos e drenos;

Retirar próteses e adornos (dentadura, 
relógio, aliança, peircings e etc);

Retirar maquiagem e esmalte;

Proceder a higienização oral rigorosa;

Informar a equipe de enfermagem caso 
esteja resfriado com tosse e febre;

Lembrar o paciente de tomar banho antes da 
cirurgia, higienizando corretamente partes 
íntimas,  umbigo, região inguinal e  axilas.

9. CUIDADOS COM BACTÉRIAS MULTIRESIS- 9. CUIDADOS COM BACTÉRIAS MULTIRESIS- 
TENTESTENTES
Procurar orientações com a enfermeira do 
setor.

10. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS (LIXO)  E 10. GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS (LIXO)  E 
CONTROLE DE ANIMAIS E INSETOSCONTROLE DE ANIMAIS E INSETOS
Manter o ambiente limpo, jogando o lixo no 
local adequado (lixeiras),  facilitando o 
trabalho do pessoal da limpeza;

Comunicar aos profissionais de saúde, 
presença de insetos ou animais no quarto;

Não fazer refeições ou lanches no quarto;

Não trazer e nem guardar alimentos no 
quarto do paciente, pois estes atraem 
formigas, baratas e moscas;



  

1.O QUE É CCIH?1.O QUE É CCIH?
CCIH quer dizer Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar.

2. QUAL O OBJETIVO DA CCIH?2. QUAL O OBJETIVO DA CCIH?
 Desenvolver ações de vigilância, com 
objetivo de prevenir e controlar as infecções 
hospitalares. 

Essa atividade é obrigatória em todo  
hospital, conforme Lei 2616/98 do Ministério 
da Saúde.

3.O QUE É INFECÇÃO RELACIONADA A 3.O QUE É INFECÇÃO RELACIONADA A 
ASSISTÊNCIA A SAÚDE (IRAS)?ASSISTÊNCIA A SAÚDE (IRAS)?
É toda infecção resultante de procedimentos 
médicos ou de enfermagem realizados tanto 
no hospital como em outros serviços..

4.QUEM PODE ADQUIRI-LA?4.QUEM PODE ADQUIRI-LA?
 As pessoas de risco são aquelas mais 
debilitadas, aquelas que realizam cirurgias 
prolongadas ou de grande porte, além de 
qualquer procedimento invasivo como 
cateteres, sondas, drenos, entre outros.

5. ESFORÇO CONJUNTO5. ESFORÇO CONJUNTO
Alguns pacientes, devido à sua doença, estão 
mais sujeitos a infecções.       

A responsabilidade pela prevenção é, 
principalmente, da equipe de saúde, mas o 
próprio paciente, os visitantes, acompa- 
nhantes e familiares podem ajudar, seguindo 
as orientações da CCIH.

6.ORIENTAÇÕES:6.ORIENTAÇÕES:

Permanecer sempre junto ao paciente 
que está visitando ou acompanhando 
e não entrar em contato com outros 
pacientes internados;

Não trazer  flores naturais;

Não tocar ou manipular equipamen- 
tos, sondas, soros, drenos, que são 
atividades exclusivas da equipe de 
saúde;

Não sentar-se ou apoiar-se no leito do 
paciente, tampouco nos leitos 
desocupados;

Não usar os banheiros reservados  para 
os pacientes;

Não 

Trazer para o hospital o mínimo de 
roupas, somente o necessário para seu 
uso diário.( A Lavanderia  do Hospital é 
responsável somente pela roupa 
hospitalar);

Não trazer ventilador para o quarto do 
paciente;

Pessoas portadoras de doenças trans-
missíveis, como gripe, conjuntivite,  ou 
com suspeita de infecção não devem 
visitar ou acompanhar o paciente;

Lavar as mãos antes e depois do 
contato com os pacientes é a  principal 
maneira de prevenir infecção 
hospitalar:

- A higienização deve ser feita com 
água e sabão líquido ou com álcool gel.

- Não hesite em questionar se o 
profissional que está lhe atendendo 
realizou este procedimento.

7.COMO LAVAR AS MÃOS?7.COMO LAVAR AS MÃOS?
PASSOS:
a) Abrir a torneira e molhar as mãos;

b) Aplicar na palma da mão quantidade    
suficiente de sabonete líquido;

c) Ensaboar as palmas das mãos, 
friccionando-as entre si;

d) Enxágüar as mãos, retirando os resíduos 
de sabonete. Evite contato direto das mãos 
ensaboadas com a torneira. 

e) Em seguida  secar as mãos com papel 
toalha descartável
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