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 “Ninguém escapa ao sonho de voar, 

  de ultrapassar os limites do espaço onde nasceu,  

  de ver novos lugares e novas gentes. 

  Mas saber ver em cada coisa, em cada pessoa,  

  aquele algo que a define como especial,  

  um objeto singular, um amigo. 

  Navegar é preciso,  

  mas reconhecer o valor das coisas e das pessoas, 

  é mais preciso ainda”.  

 

Antoine de Saint-Exupéry 
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Resumo 

Introdução: As infeções associadas aos cuidados de saúde constituem um problema de saúde 

devido à elevada morbi-mortalidade e custos associados. As principais medidas de prevenção 

e controlo assentam no cumprimento das Precauções Básicas de Controlo de Infeção (PBCI) 

que são compostas por 10 itens que englobam: colocação de doentes, higiene das mãos, etiqueta 

respiratória, utilização de equipamento de proteção individual, descontaminação do 

equipamento clínico, controlo ambiental, manuseamento seguro da roupa, recolha segura de 

resíduos, práticas seguras na administração de injetáveis e exposição a agentes microbianos no 

local de trabalho. 

Objetivos: Este estudo tem como finalidade compreender os fatores que condicionam os 

profissionais de saúde na tomada de decisão para adesão às PBCI, no sentido de estudar 

estratégias de mudança de atitude e aperfeiçoamento de competências que motivem ainda mais 

a adesão às PBCI e contribuir para a melhoria da qualidade de cuidados prestados. Foi definido 

como objetivo geral compreender as razões, atitudes e crenças que motivam os profissionais de 

saúde na tomada de decisão para a adesão às precauções básicas de controlo de infeção, e como 

objetivos específicos descrever as razões, atitudes e crenças dos profissionais de saúde sobre o 

uso das PBCI; enunciar os fatores que, na perspetiva dos profissionais de saúde, estão 

relacionados com a tomada de decisão para adesão ou não adesão às PBCI e identificar as 

necessidades e motivações dos enfermeiros para a adesão às PBCI.  

Metodologia: Desenvolveu-se um estudo descritivo exploratório de natureza qualitativa. 

Participaram no estudo 18 profissionais de saúde com base no princípio de saturação teórica de 

dados. Como instrumento foi utilizada a entrevista semiestruturada.  

Resultados: As profissionais de saúde que integraram o estudo entendem que as PBCI são uma 

boa prática, cuja implementação previne a transmissão cruzada de microrganismos, tratando-se 

de um conjunto de medidas básicas de precaução/controlo de infeção e de procedimentos que 

se adotam para evitar/minimizar o risco de infeção hospitalar. Atribuíram muita importância ao 

cumprimento das PBCI para a prevenção e controlo de infeção, considerando uma prioridade 

para garantia da segurança do doente e da sua própria segurança. A maioria das Profissionais 

de saúde considerou que o não cumprimento das PBCI é um ato de 

negligência/irresponsabilidade. Os fatores que influenciam a adesão ou não adesão dos 

profissionais de saúde às PBCI que reuniram mais consenso foram o excesso/sobrecarga de 

trabalho/disparidade de rácio profissional de saúde/doente, a falta de tempo/disponibilidade, a 

falta de formação/informação e a falta de material e de condições físicas. Destacaram-se como 

aspetos dificultadores da adesão às PBCI a rutura de material, a não separação de doentes 

contaminados e não contaminados, a carga de trabalho/escassez de tempo, a falta de condições 

de espaço, a falta de recursos humanos e a falta de formação/informação específica. Foram 

apontados como aspetos facilitadores da adesão às PBCI: a redução da disparidade de rácio 

enfermeiro/doente, existência de carros de preparação e administração de terapêutica, execução 

de procedimentos invasivos na sala de tratamentos, existência de Kits de execução de 

tratamentos de feridas - dissecção e Kelly, acesso ao EPI, existência de solução alcoólica na 

enfermaria/corredor, bom senso dos profissionais de saúde, existência de material, formação 

em serviço, auditorias e existência de informação afixada e protocolos. A criação de melhores 

condições físicas, materiais e humanas assume-se como uma das mais importantes mudanças a 

ser operada no seu serviço para haver maior adesão às PBCI. Algumas profissionais de saúde 

referem que, apesar de já haver formação e informação disponível no serviço, deveria haver 



ainda mais, salvaguardando que, vezes, a não adesão às PBCI se deve não à falta de formação 

ou informação disponível, mas à falta de tempo para o seu cumprimento. 

Conclusão: Todas as profissionais de saúde que integraram o estudo reconhecem a importância 

da adesão às PBCI. No entanto, ainda persistem alguns fatores que contribuem para a não 

adesão, o que requer uma tomada de consciência de todos os profissionais de saúde e também 

por parte dos órgãos de gestão, para que se implemente uma cultura de segurança do doente, 

sugerindo uma maior aposta na formação e sensibilização de todos os profissionais de saúde.   

Palavras-chave: Controlo; Prevenção; Infeção; Profissionais de saúde. 
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Abstract 

Introduction: Infections associated with health care are a health problem because of the high 

morbidity and mortality associated with them. The main prevention and control measures are 

based on compliance with the Basic Precautions for Infection Control (PBCI), which consists 

of 10 items that include: patient placement, hand hygiene, respiratory labeling, use of personal 

protective equipment, decontamination of equipment clinical management, environmental 

control, safe handling of clothing, safe collection of waste, safe injecting practices and exposure 

to microbial agents in the workplace. 

Objectives: The purpose of this study is to understand the factors that condition health 

professionals in adherence to PBCI in the sense of studying strategies of attitude change and 

skills improvement that motivate even more adherence to PBCI and contribute to the 

improvement of the quality of care provided. It was defined as a general objective to understand 

the factors that motivate the health professionals in the decision making for adherence to the 

basic precautions of infection control, and as specific objectives to describe the reasons, 

attitudes and beliefs of health professionals about the use of PBCI; state the factors that, from 

the perspective of health professionals, are related to the decision-making for adherence or non-

adherence to PBCI; to identify nurses' needs and motivations for adherence to PBCI. 

Methodology: An exploratory descriptive study of a qualitative nature was developed. The 

study included 18 health professionals based on the principle of theoretical data saturation. The 

semi-structured interview was used as instrument. 

Results: Health professionals believe that PBCI is a good practice, the implementation of which 

prevents the cross-transmission of microorganisms. This is a set of basic precaution/infection 

control measures and procedures that are adopted to avoid/minimize risk of hospital infection. 

They attached great importance to complying with the PBCI for the prevention and control of 

infection, considering a priority to guarantee the safety of the patient and their own safety. 

Concerning what they think and feel if they observe colleagues who do not comply with the 

PBCI, most of the interviewees referred above all to feel sadness in the face of noncompliance, 

concern, fear, disgust and revolt, and each health professional should put himself in the place 

of the sick. Non-compliance with the PBCI was considered an act of negligence / 

irresponsibility. The factors that influence the adherence or non-adherence of health 

professionals to PBCI that met the most consensus were overwork/overload of the health / 

patient professional ratio, lack of time/availability, lack of training/information and the lack of 

material and physical conditions. It was highlighted as difficult aspects of adherence to PBCI 

in the service, where health professionals exercise, material breakdown, non-separation of 

contaminated and uncontaminated patients, workload / shortage of time, lack of space 

conditions , lack of human resources and lack of specific training / information. They were 

pointed out as facilitators of adherence to PBCI in the service in which they perform: reduction 

of the nurse/patient ratio disparity, existence of cars for preparation and administration of 

therapy, execution of invasive procedures in the treatment room, existence of treatment 

execution kits of wounds - dissection and Kelly, access to EPI, existence of alcoholic solution 

in the ward/hall, common sense of health professionals, existence of material, in-service 

training, audits and existence of information posted and protocols. The creation of better 

physical, material and human conditions is one of the most important changes to be made in its 

service in order to have greater adherence to PBCI. Several health professionals report that 

although there is already training and information available in the service, there should be even 



more information and training in the area, safeguarding that often non-adherence to PBCI is 

due not to the lack of training or information available, but due to lack of time for compliance. 

Conclusion: All health professionals recognize the importance of adherence to PBCI. However, 

there are still some factors that contribute to non-adherence, which requires an awareness of all 

health professionals and also of the management bodies, so that a culture of patient safety is 

implemented, suggesting a greater bets on the training and awareness of all health professionals. 

Keywords: Control; Prevention; Infection; Health professionals. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

  



xiii 

Índice 

 

Agradecimentos ................................................................................................................... vii 

Resumo ................................................................................................................................. ix 

Abstract ................................................................................................................................ xi 

Lista de Tabelas ................................................................................................................... xv 

Lista de Figuras ................................................................................................................... xvii 

Lista de Gráficos .................................................................................................................. xix 

Lista de abreviaturas e siglas ............................................................................................. xvi 

1. INTRODUÇÃO .......................................................................................................................... 1 

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO ................................................................................................. 5 

2.1. A infeção associada aos cuidados de saúde ..................................................................... 5 

2.2. Evolução histórica do controlo da infeção ...................................................................... 7 

2.3. Precauções básicas de controlo de infeção .................................................................... 14 

2.4. Fatores de adesão às normas de PBCI: estado da arte ................................................... 22 

3. METODOLOGIA .................................................................................................................... 25 

3.1. Tipo de estudo ............................................................................................................... 25 

3.2. Participantes................................................................................................................... 27 

3.3. Instrumento de colheita de dados .................................................................................. 28 

3.4. Procedimentos formais e éticos ..................................................................................... 28 

3.5. Método de análise dos dados ......................................................................................... 29 

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS ..................................................................................... 31 

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS .............................................................................................. 51 

6. CONCLUSÕES ....................................................................................................................... 57 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................................. 61 

ANEXOS ................................................................................................................................. 69 

Anexo I – Guião da entrevista 

Anexo II – Declaração de Consentimento Informado 

Anexo III – Autorizações para recolha de dados 

Anexo IV – Autorização da Comissão de Ética/ Conselho de Administração Hospitalar 

 

 





xv 

Lista de Tabelas 

Tabela 1: Caracterização sociodemográfica e profissional das participantes ………………... 32 

Tabela 2: Tabela representativa do tema “Entendimento sobre as PBCI” com categorias e 

subcategorias ………………………………………………………………………………... 35 

Tabela 3: Pensamento e sentimento perante a observação do não cumprimento das PBCI por 

parte de colegas ……………………………………………………………………………… 39 

Tabela 4: Fatores que influenciam a adesão ou não adesão dos profissionais de saúde às PBCI 

………………………………………………………………………………………………...41 

Tabela 5: Aspetos inerentes ao serviço que facilitam ou dificultam a adesão às PBCI ……….43 

Tabela 6: Mudanças importantes no serviço para haver maior adesão às PBCI ….……………46 

Tabela 7: Opinião sobre a formação e informação disponível no serviço sobre as PBCI ……...49 





xvii 

Lista de Abreviatura e Siglas 

CCI - Comissão de Controlo da Infeção  

DGS - Direção-Geral da Saúde 

EPI - Equipamento de proteção Individual 

IACS - Infeção Associada aos Cuidados de Saúde 

OMS - Organização Mundial de Saúde 

p. - página

PBCI - Precauções Básicas de Controlo de Infeção 

PPCIRA - Programa de Prevenção e Controlo de Infeção e de Resistência a Antimicrobianos 





Introdução  

1 

1. INTRODUÇÃO 
 

No âmbito do Mestrado em Enfermagem da Pessoa em Situação Crítica, a decorrer na 

Escola Superior Saúde da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em consórcio 

com a Universidade do Minho, elaborou-se esta dissertação de natureza aplicada para 

obtenção do grau académico de Mestre em Enfermagem em Pessoa em Situação Crítica, 

segundo o Despacho n.º 14799/2012, de 19 de novembro, e o título de Especialista em 

Enfermagem em pessoa em situação crítica (Regulamento nº 124/2011, de 18 fevereiro). 

Indicou-se como problema de investigação conhecer e analisar a adesão dos profissionais 

de saúde de uma unidade saúde da zona norte do país às PBCI e compreender os fatores 

que se relacionam com essa adesão. 

A escolha deste problema deve-se a vários factos e preocupações. A infeção associada 

aos cuidados de saúde (IACS) ocorre em todo o mundo, atingindo tanto os países 

desenvolvidos como países em desenvolvimento. A cada momento, mais de 1,4 milhões 

de pessoas sofrem infeções adquiridas no hospital (Direção-Geral da Saúde [DGS], 

2012). 

As IACS são problemas de importância crescente à escala mundial. Nenhum país e 

nenhuma instituição prestadora de cuidados de saúde podem ignorar as implicações 

destas infeções e o seu impacto nos utentes, nas unidades de saúde e na comunidade. As 

IACS aumentam a morbilidade e a mortalidade, prolongam os internamentos e agravam 

os custos em saúde. Além disso, acentuam a pressão geradora de resistência dos 

microrganismos aos antimicrobianos (RAM) pelo maior uso de antibióticos, inviabilizam 

a qualidade dos cuidados e assumem-se como a principal ameaça à segurança dos 

cidadãos (DGS, 2017).  

Integrada no desenvolvimento de uma política de qualidade nas unidades de saúde, a 

prevenção e controlo das IACS constitui uma componente estruturante da qualidade em 

saúde no contexto da segurança do doente. É neste sentido que as instituições 

governamentais, como a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a DGS (2012), têm 

desenvolvido e divulgado um conjunto de recomendações de boas práticas, as precauções 

básicas de controlo de infeção (PBCI), que devem ser um hábito entre os profissionais de 
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saúde, e a adesão à sua prática um desafio a ser atingido (Lima, Tavares, Freitas, 

Espíndula & Prado, 2011). 

Este estudo tem como finalidade compreender as razões e atitudes dos profissionais de 

saúde na adesão às PBCI no sentido de estudar estratégias de mudança de atitude e 

aperfeiçoamento de competências que motivem ainda mais a adesão às PBCI e contribuir 

para a melhoria da qualidade de cuidados prestados.  

Como futura enfermeira especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica na área de 

enfermagem à pessoa em situação crítica, pensa-se que a realização deste trabalho trará 

vantagens para a aquisição de competências nesta aérea. Por conseguinte, este tema foi 

uma de forma a mobilizar conhecimentos e competências para otimizar os cuidados de 

enfermagem à pessoa em situação crítica. Não descurando a prevenção e controlo de 

infeção dada a complexidade das situações muitas vezes com necessidade de recurso a 

medidas invasivas, para a manutenção da vida da pessoa em situação crítica e/ou falência 

orgânica.  

Como preconizado pelo Regulamento n.º 429/2018, de 16 de julho de 2018, a respeito 

das competências específicas do Enfermeiro Especialista em Enfermagem Médico-

Cirúrgica na área de enfermagem à pessoa em situação crítica, no seu artigo 3.º é 

preceituado que este profissional tem de maximizar “a prevenção, intervenção e controlo 

da infeção e de resistência a Antimicrobianos perante a pessoa em situação crítica e/ou 

falência orgânica, face à complexidade da situação e à necessidade de respostas em tempo 

útil e adequadas” (p. 19359). 

A existência de pouco trabalho empírico sobre o tema também torna este trabalho 

pertinente, dado que a maior parte dos estudos encontrados se debruça apenas sobre a 

higienização das mãos e não sobre as PBCI, na generalidade. 

Com base nestas considerações, pela relevância e atualidade da problemática das PBCI, 

emergiu a seguinte questão de investigação: “Quais as razões, atitudes, e crenças dos 

profissionais de saúde de uma unidade de saúde da zona Norte do país relativamente ao 

uso das precauções básicas de controlo de infeção?”.  

Para este estudo foi definido como objetivo geral compreender as razões, atitudes e 

crenças que motivam os profissionais de saúde na tomada de decisão para a adesão às 
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precauções básicas de controlo de infeção. Como objetivos específicos definiram-se os 

seguintes: 

 Descrever as razões, atitudes e crenças dos profissionais de saúde sobre a tomada 

de decisão para o uso das PBCI; 

 Enunciar os fatores que na perspetiva dos profissionais de saúde estão 

relacionados com a tomada de decisão para adesão ou não adesão as PBCI; 

 Identificar as necessidades e motivações dos profissionais de saúde para a adesão 

às PBCI. 

Este trabalho está estruturado em duas partes, constando da primeira o enquadramento 

teórico, para sustentar teórica e empiricamente a problemática em estudo. Na segunda 

parte, referente ao estudo empírico, apresenta-se o percurso metodológico, onde é 

definido o tipo de estudo, a população/amostra, o instrumento de recolha de dados, a 

análise e discussão dos resultados. O trabalho termina as conclusões mais relevantes, 

limitações encontradas e sugestões.  

Com este estudo procurou-se conhecer e analisar a adesão dos profissionais de saúde de 

uma unidade saúde da zona norte do país às PBCI e compreender os fatores que se 

relacionam com essa adesão no sentido de estudar estratégias de mudança de atitude, 

vocacionadas para a realidade institucional em que o estudo se desenvolve, numa espiral 

de melhoria contínua, desenvolvimento de saberes e aperfeiçoamento de competências. 
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

2.1. A infeção associada aos cuidados de saúde 

 

A IACS pode ser definida como “infeção adquirida pelos doentes em consequência dos 

cuidados e procedimentos de saúde prestados e que pode, também, afetar os profissionais 

de saúde durante o exercício da sua atividade” (DGS, 2007, p.4). Referem-se a situações 

clínicas que resultam de reações orgânicas à presença de agentes infeciosos ou das suas 

toxinas, sem evidência de que a infeção está presente ou em fase de incubação, no 

momento do internamento. Estas podem ser originadas por agentes infeciosos endógenos 

ou exógenos. As IACS endógenas resultam de fontes do organismo, por norma, 

colonizado por microrganismos, como, por exemplo, pele, nariz, boca, trato 

gastrointestinal; as exógenas são causadas por fontes externas ao doente, sendo exemplos, 

o ambiente profissionais de saúde, as visitas, o equipamento e os dispositivos médicos 

(DGS, 2009). 

Os agentes infeciosos propagam-se ao ser humano ou animais através duma série de 

passos conhecidos por “cadeia de infeção”. Os seis elos da cadeia de infeção são: o agente 

infecioso, o reservatório, a porta de saída, o modo ou via de transmissão, a porta de 

entrada e o hospedeiro suscetível. Só pode ocorrer infeção quando todos os passos da 

cadeia estiverem presentes pois ao ser quebrado um dos elos da cadeia, interrompe-se o 

ciclo (Manual de Controlo da Infeção, Administração Regional de Saúde do Norte, 2013). 

Segundo Ferreira (2011), a relação encontrada entre os microrganismos do ambiente 

hospitalar e as infeções hospitalares baseia-se na interação entre o doente, o espaço físico, 

os equipamentos e os artigos envolvidos na prestação de cuidados e na presença inevitável 

de microrganismos, tanto no próprio doente como em tudo o que o rodeia. 

A OMS reconhece que a IACS dificulta o tratamento adequado de doentes em todo o 

mundo, sendo também reconhecida como uma causa importante de morbilidade e 

mortalidade, bem como do consumo acrescido de recursos quer hospitalares, quer da 

comunidade (DGS, 2007). 
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A DGS (2007) reconhece que a IACS é um problema nacional de grande acuidade, 

afetando não só a qualidade de prestação de cuidados, mas também a qualidade de vida 

dos doentes e a segurança dos doentes e dos profissionais, aumentando exponencialmente 

os custos diretos e indiretos do sistema de saúde.  

A IACS assume cada vez maior importância em Portugal e no Mundo, pois elevando-se 

a esperança de vida à custa de tecnologias cada vez mais avançadas e invasivas, e havendo 

um maior número de doentes em terapêutica imunossupressora, o risco de infeção 

também aumenta. Estudos internacionais demonstram que cerca de um terço das infeções 

adquiridas durante a prestação de cuidados são certamente evitáveis (PNCI, 2008).  

O impacto da IACS verifica-se a vários níveis; nomeadamente, agravam a incapacidade 

funcional, o sofrimento, o stresse emocional do doente, a qualidade de vida, sendo mesmo 

uma das principais causas de morte, onde os custos económicos são consideráveis (Lima, 

2008). 

As IACS incluem-se, hoje, entre as complicações mais frequentes da hospitalização. 

Constituem um problema de saúde devido à elevada morbi-mortalidade e custos 

associados. Trata-se de uma problemática para a qual existem métodos de estudo 

validados, pelo que a prevenção é fundamental, devendo ser uma das componentes 

críticas de qualquer programa de segurança do doente (Pina, Silva & Ferreira, 2010). 

Nem todas as IACS são evitáveis, todavia, uma proporção significativa pode ser 

prevenida com o envolvimento dos profissionais de saúde na adesão às boas práticas no 

contexto da prevenção e controlo de infeção (Curtis, 2008). Estas exacerbam o 

prognóstico da doença de base, prolongando os internamentos, associando mais doenças 

às que já estavam presentes e aumentam a mortalidade, bem como aumentam os custos 

relacionados com a saúde (Direcção-Geral da Saúde, 2015). Acentuam a pressão geradora 

de RAM pelo maior uso de antibióticos, inviabilizam a qualidade dos cuidados e são a 

principal ameaça à segurança dos cidadãos. No relatório global sobre a vigilância das 

RAM, a Organização Mundial de Saúde, em 2015, refere mesmo que este é um problema 

de saúde pública (Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 

Antimicrobianos, 2017). 

As IACS são um problema atual da maior relevância, não só pela implicação direta na 

morbimortalidade dos doentes, como também pelo grande impacto socioeconómico que 
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lhes é atribuído. Por serem potencialmente preveníveis, o conhecimento da etiopatogenia 

e do padrão de resistência dos agentes destas infeções em diferentes contextos clínicos 

ajudará, certamente, à planificação das melhores estratégias de segurança, profilaxia e 

tratamento. No ano de 2016 assistiu-se, a nível mundial, a um aumento da consciência 

para os problemas das IACS, culminando com a reunião de alto nível no âmbito da 

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), que colocou este tema 

como uma das maiores ameaças à saúde das populações, justificando dotação de meios 

compatíveis (Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 

Antimicrobianos, 2017). 

 

2.2. Evolução histórica do controlo da infeção 

 

As IACS foram diagnosticadas pela primeira vez durante a chamada “Revolução de 

Pasteur” por investigadores, incluindo Ignaz Semmelweis, Florence Nightingale e Joseph 

Lister. Durante o século XXI, devido ao desenvolvimento de terapias imunossupressoras, 

a necessidade de controlar as infeções hospitalares tornou-se numa realidade emergente. 

Por conseguinte, as IACS têm sido sistematicamente abordadas em países desenvolvidos. 

Desde os meados da década de 1990, o termo “infecção hospitalar” foi substituído pelo 

termo IACS, sendo esta designação um conceito amplo que incorpora infeções adquiridas 

e associadas a atividades de prestação de cuidados em qualquer ambiente (Padoveze & 

Fortaleza, 2014).  

Como se tem vindo a expor, as IACS têm um grande impacto na mortalidade hospitalar, 

duração da hospitalização e custos. O crescente número de condições que levam à 

hospitalização de pessoas que apresentam condições clínicas cada vez mais graves e 

imunossupressão, para além do aumento da resistência a agentes antimicrobianos, 

enfatiza a importância do controlo das IACS e a sua gestão em termos de saúde pública. 

Além disso, os países em desenvolvimento apresentam taxas elevadas de IACS, que pode 

ser 20 vezes maior do que a observada em países desenvolvidos. Os fatores associados à 

falta de recursos humanos qualificados, juntamente com uma estrutura física inadequada 

para os serviços de saúde e um conhecimento limitado das medidas de controlo das IACS 

contribuem para esse cenário (Allegranzi, Bagheri-Nejad, Combescure, Graafmans, 

Attar, Donaldson & Pittet, 2011). 
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Depois de reconhecer que as IACS são um problema de saúde pública, como referem 

Toledo, Arend, Pilonetto, Oliveira, Luhm, Working & Group in Healthcare Associated 

Infections (2012), a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomendou que as 

autoridades de saúde designassem uma agência para a gestão de um programa de saúde 

em todos os países, que deveria estar alinhado com outras metas de saúde. Deste modo, 

as discussões sobre as ações programáticas são essenciais para reconhecer os avanços 

produzidos até ao momento, identificando-se os desafios e para se propor estratégias 

capazes de ampliar o potencial dessas ações no controlo das IACS. 

Na década de 2000, de acordo com Ferreira (2011, p. 19), apesar dos avanços na 

prevenção e controlo da infeção hospitalar, aumentou a sua ocorrência, tendo diversos 

fatores explicado este fenómeno mundial, nomeadamente,  

“o desenvolvimento económico e tecnológico, o aumento da esperança média de vida, o elevado 

número de doentes internados com maior risco de adquirirem uma infeção, o maior uso de 

procedimentos diagnóstico e terapêuticos invasivos e, ainda, o uso indiscriminado de antibióticos, 

provocando alterações na epidemiologia hospitalar que favorece a emergência de cepas 

multirresistentes. Perante este cenário, hoje, as CCI investem e intensificam a VE, monitorizando 

estes microrganismos, promovendo uma rápida adoção das medidas de prevenção e controlo”.  

A dimensão exata do peso das IACS para os sistemas de saúde, de acordo com o 

Observatório Português dos Sistemas de Saúde (2018, P. 44) “é difícil de caracterizar e 

quantificar, dada a dificuldade de agregação de dados confiáveis e comparáveis à escala global. Os países 

de médio e baixo rendimento carecem, frequentemente, de sistemas adequados de vigilância 

epidemiológica. Os países que os têm debatem-se, por vezes, com a complexidade e falta de critérios 

padronizados para o diagnóstico de infeções”. 

De acordo com o mesmo organismo, a emergência e o progressivo aumento, nos últimos 

anos, “da prestação de cuidados de saúde em regime de ambulatório e em unidades de 

doentes crónicos fora dos hospitais”, resultaram numa maior complexidade em relação 

análise da extensão epidemiológica das IACs. Observatório Português dos Sistemas de 

Saúde (2018, p. 45) estima que “a proporção de doentes que vem da comunidade mas que 

teve exposição prévia recente aos cuidados de saúde e da qual resultará o episódio 

infecioso, possa ascender aos 50%”.  

 Diferentes fatores estão relacionados com a grandeza do problema de saúde pública à 

escala global nomeadamente   
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“(i) hospedeiros mais susceptíveis à infeção porque mais idosos e com elevados índices de 

comorbilidade;  

(ii) emergência de agentes multirresistentes aos antimicrobianos;  

(iii) elevada complexidade de cuidados de saúde prestados que acontecem, frequentemente, em 

unidades de cuidados intensivos e/ou com recursos a técnicas e dispositivos invasivos,  

(iv) infraestruturas, recursos humanos, materiais e processos organizacionais que dificultam o 

controlo das infeções nos vários cenários de prestação de cuidados;  

(v) maior circulação de doentes entre os diferentes níveis de cuidados, nomeadamente, unidades 

de cuidados continuados e unidades hospitalares” (Observatório Português dos Sistemas de Saúde, 

2018, p. 45). 

Neste sentido Patrício (2017, p. 1) afirma “que o ideal seria que as pessoas não adoecessem; 

adoecendo, que fossem tratadas sem necessidade de hospitalização; hospitalizadas, que tivessem alta o mais 

rápido possível, pois, como reconhecem os especialistas, o hospital é um local insalubre por vocação”. 

A nível nacional infeção hospitalar foi abordada pela primeira vez em 1930 pela Direção 

Geral de Saúde e, posteriormente em 1979, pela Direção Geral dos Hospitais. Foi 

recomendado o controlo da infeção em todas as unidades de saúde, pela circular 

normativa N.º 8/86 de 25.03.86. Depois em 1993, a circular normativa N.º 4/93 de 

10.02.93 da Direção Geral dos Hospitais, difundiu a necessidade da criação das CCI para 

tentar minimizar os índices de infeção hospitalar mas só em 1996 e de acordo com o 

estabelecido no artigo 1º do Despacho do Diretor-Geral da Saúde, de 23.08.96, publicado 

no Diário da República nº 246, de 23.10.96, II Série, é criada efetivamente a CCI, que 

tem como objetivos: prevenir, detetar e controlar as infeções nos estabelecimentos de 

saúde, promovendo ações neste âmbito, em articulação com os vários departamentos, 

serviços, unidades e demais órgãos técnicos. 

A 14 de maio de Maio de 1999, pelo despacho do diretor geral de saúde foi criado o 

Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Infeção (PNCI) que foi divulgado pela 

circular Informativa da Direção Geral de Saúde N.º20/GAB/DG de 30.07.99 com o 

objetivo de dar a conhecer a verdadeira dimensão do problema e promover as medidas 

necessárias para a prevenção de infeção através da identificação e modificação das 

práticas de risco. Este programa que veio substituir o Projeto de Controlo de Infeção 

(1988-1998) foi de seguida transferido para o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo 

Jorge. 
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O PNCI insere-se no Plano Nacional de Saúde 2004-2010 e resulta do relatório da 

Comissão para a Formulação do Programa Nacional de Prevenção das Infeções 

Nosocomiais, criada por despacho do Alto-Comissário da Saúde, de 30 de Setembro de 

2005. A 10 de Outubro de 2006, através do Despacho n.º 256/2006, o PNCI foi transferido 

para a Direcção-Geral da Saúde (DGS), tendo ficado integrado na Divisão da Segurança 

Clínica, da Direção da Qualidade Clínica, e centra-se na melhoria da qualidade dos 

cuidados e na promoção da segurança dos utilizadores e profissionais das unidades de 

saúde. Com o intuito de tornar a prestação de cuidados de saúde mais segura, o Ministério 

da Saúde reformulou o PNCI, passando a denominar-se de Programa Nacional de 

Prevenção e Controlo da Infeção Associada aos Cuidados de Saúde, que através de uma 

sistematização de registos, análise, interpretação e informação de retorno sobre a infeção 

nas unidades de saúde, tem como objetivo conhecer a realidade nacional e promover a 

longo prazo a diminuição da incidência da IACS (DGS, 2007). 

Em 2007 pelo despacho nº14 178, publicado em diário da república 2ª série, nº 127 de 4 

de Julho é aprovado o Programa Nacional de Prevenção e Controlo da Infeção Associada 

aos Cuidados de Saúde (PNCI) por considerar que a Infeção associada aos cuidados de 

saúde é um problema de extrema relevância pois a sua ocorrência leva a uma consequente 

aumento da morbilidade e mortalidade, aumento dos dias de internamento e necessidade 

de recorrer a terapêuticas mais agressivas e dispendiosas. 

Em 2013 pelo despacho nº 2902 de 22 de fevereiro, publicado no Diário da República, 2ª 

série, nº 38, de 22 de fevereiro foi determinada a criação do Programa de Prevenção e 

Controlo de Infeções e Resistência aos Antimicrobianos (PPCIRA) por considerar que 

existe evidência que Portugal é um dos Países da União Europeia com uma das mais 

elevadas taxas de infeção associada aos cuidados de saúde, que a nossa pática de 

prescrição antibiótica apresenta dismorfias passiveis de correção, que a taxa de resistência 

a antimicrobianos é preocupante, e a perceção de que todos estes problemas estão 

intimamente relacionados e têm de ser abordados de forma global e integrada. Este 

programa tem como objetivos gerais a redução da taxa de infeção associada aos cuidados 

da saúde, a promoção do uso correto de antimicrobianos e a diminuição da taxa de 

microrganismos com resistência a antimicrobianos. Para atingir estes objetivos são 

criados os grupos de coordenação regional e local do PPCIRA, substituindo os primeiros 

os Grupos Coordenadores Regionais de Prevenção e Controlo de Infeção e os segundos 

as Comissões de Controlo de Infeção. 
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Pelo despacho nº 3844 – A/2016 publicado em Diário da República, 2ª série – Nº 52 – 15 

de março de 2016 o XXI Governo Constitucional identificou a necessidade de combater 

as IACS por serem responsáveis de custos que ascendem a cerca de 300 milhões de euros 

anuais, só na componente de infeções hospitalares. A PPCIRA tem como intervenções 

principais a campanha de precauções básicas de controlo de infeção, o programa de apoio 

à prescrição antibiótica e a vigilância epidemiológica de IACS, de consumo 

antimicrobianos e de resistência a antimicrobianos. Para este processo de vigilância 

epidemiológica são necessários dados e indicadores pois só o conhecimento por parte das 

unidades de saúde desses dados relativos a infeções associadas aos cuidados de saúde 

prestados, resistência bacterianas e consumo de antibióticos permite a definição e 

implementação de ações de melhoria. Assim foi determinada a criação de um grupo de 

trabalho interistuticional, que integra a Direção-Geral de Saúde, o Instituto Nacional de 

Saúde Doutor Ricardo Jorge, I.P., o IINFARMED – Autoridade Nacional do 

Medicamento e Produtos de Saúde, I.P., e a Administração Central do Sistema de Saúde, 

I.P. 

Conforme a DGS (2017), a taxa de infeção é avaliada periodicamente com base em 

estudos de prevalência que estimam o total de infeções adquiridas pelos doentes 

internados em determinado período de tempo. Para além dos estudos de prevalência, que 

divulgam a taxa de infeção num determinado momento, há estudos de incidência que 

mensuram continua e sistematicamente as taxas de infeção, sendo estes últimos os estudos 

mais fiáveis.  

Em 2012, foi realizado um estudo de prevalência de infeção e consumo de 

antimicrobianos nos hospitais à escala europeia que registou que 10,5% dos doentes 

internados em Portugal tinham adquirido infeção em internamento, enquanto a 

percentagem no conjunto dos países europeus era de 6,1%. Na mesma população, em 

Portugal 45,3% dos doentes estavam a ser tratados com antibióticos, enquanto na Europa 

essa percentagem era de 35,8% (DGS, 2017).  

Em 2013, um estudo análogo a nível dos cuidados continuados verificou taxas de infeção 

de 10,4% em Portugal e 3,4% na Europa, enquanto os doentes medicados com 

antibióticos correspondiam respetivamente a 9,5% e 4,4% dos participantes (DGS, 2017).  

No início de 2015, a Fundação Gulbenkian e o Ministério da Saúde lançaram o programa 

“STOP Hospital Infection!”, contemplando doze hospitais portugueses, visando não só 

melhorar o banco de dados de várias IACS, mas também reduzir a sua taxa de prevalência. 
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Nos últimos anos, as autoridades de saúde têm feito esforços para introduzir programas 

de vigilância ativa e estratégias de controlo das infeções para reduzir a incidência de 

IACS. Ainda assim, as IACS continuam a ser associadas a maiores custos médicos, maior 

tempo de internamento e aumento nas taxas de mortalidade (Fernandes, Silva, Cruz & 

Paiva, 2015). 

Em 2017 foram realizados outros estudos de prevalência de infeção em Hospitais e em 

UCCI, com valores provisórios tendencialmente favoráveis, a prevalência de IACS no 

PPS II, após validação, foi de 7,8%, comparativamente a 2012 que foi de 10,5%. 

Coordenados pelo Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 

Antimicrobianos (PPCIRA), funcionam regularmente os seguintes programas de 

vigilância epidemiológica da incidência de IACS em rede europeia e nacional: “1. 

Unidades de cuidados intensivos de adultos (HAI-Net UCI); 2. Infeção nosocomial da 

corrente sanguínea (VE-INCS); 3. Infeção do local cirúrgico (HAI-Net SSI); 4. Infeção 

adquirida em UCI neonatais (VE-UCIN)” (DGS, 2017, p. 7).  

Em conformidade com a DGS (2017), nos últimos anos tem-se verificado uma tendência 

global de descida da incidência destas IACS monitorizadas em Portugal, sendo a evolução 

das taxas de incidência destas infeções mais relevantes a pneumonia associada à 

intubação endotraqueal em UCI de adultos em 2016 de 7,1 por 1000 dias de intubação. 

No que se refere à infeção associada a cateter intravascular central (CVC) em UCI de 

adultos, a taxa de incidência por 1000 dias de cateter foi de 0,9. 

Em Portugal, o PPCIRA colocou o foco na implementação de dois inquéritos de 

prevalência de infeção de âmbito europeu, em Hospitais de Agudos e em Unidade de 

Cuidados Continuados Integrados (UCCI) com os respetivos estudos de validação. Estes 

estudos abrangeram quase a totalidade dos hospitais e das UCCI, focando-se nas IACS, 

no consumo de antimicrobianos e nas estruturas de controlo de infeção existentes. Foram 

também realizadas auditorias através de inquéritos de resposta voluntária, onde todos os 

níveis de cuidados foram incluídos.  

O Despacho n.º 3844-A-2016, de 15 de março (DGS), anunciou a política nacional de 

pay per performance na área de prevenção e controlo de infeção (Índice Nacional do 

PPCIRA), tendo determinado a criação de um grupo de trabalho interinstitucional, a 

integrar a Direcção-Geral da Saúde, o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, o 

INFARMED e a ACSS, no âmbito do PPCIRA, com o objetivo de melhorar o 
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conhecimento, por parte das unidades de saúde, dos seus dados relativos a infeções 

associadas aos cuidados prestados, resistências bacterianas e consumo de antibióticos, 

permitindo a definição e implementação e ações de melhoria. 

Neste âmbito é importante referir a cultura de segurança e a segurança do doente, uma 

vez que são os alicerces da prestação de cuidados de excelência, nos quais todos os 

cuidados de saúde se inspiram (Kear & Ulrich, 2015). A cultura de segurança do doente 

nas organizações de saúde depende de diversos factores organizacionais e humanos. Esta 

é definida como a redução do risco de danos, como os eventos adversos relacionados com 

as IACS, a um mínimo aceitável (Andrés, Hernández, Pereira, Valencia-Martín et al.. 

2018).  

A cultura da segurança do doente consiste no produto de valores, atitudes, perceções, 

competências e padrões de comportamento individuais e dos grupos, que determinam o 

compromisso com a gestão da saúde e a cultura de segurança na organização, bem como 

o estilo e a competência da gestão para minimizar o dano durante os cuidados de saúde, 

desenvolvendo estratégias específicas que garantam a segurança do doente (Wang, Liu, 

You, Xiang, Hu, Zhang et al., 2014). O seu desenvolvimento e melhoria afetam 

diretamente os cuidados mais seguros, sendo, por isso, considerado um elemento-chave 

da estratégia de segurança do doente no Sistema Nacional de Saúde. 

O acesso a cuidados de qualidade é um direito do utente “sendo que a segurança é um dos 

elementos fundamentais da qualidade em saúde” (Despacho n.º 1400-A/2015, de 10 de 

fevereiro de 2015, p. 3882). Pode mesmo dizer-se que a segurança é um fator essencial 

para a credibilidade dos cidadãos no sistema de saúde e no Sistema Nacional de Saúde, 

em particular. 

Sousa (2014) refere o quanto a importância do tema da segurança pela visibilidade do 

problema, para os doentes e profissionais de saúde, para os gestores e responsáveis 

políticos, mas também para a sociedade em geral; pelo impacto clínico, económico e 

social que tem, mas também pelos ganhos potenciais que dela podem surgir. 

A efetivação de uma cultura de segurança possibilita a aquisição direta de resultados na 

redução de eventos adversos, como as IACS, e custos associados, alcançando também 

benefícios, nomeadamente o aumento da produtividade do serviço e a satisfação dos 

profissionais de saúde e dos doentes (Mohammadreza, Sogand & Omid, 2010). Através 

de uma cultura de segurança pode prover-se os serviços de soluções complexas e 
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integradas, na medida em que envolve um número significativo de pessoas, fomentando-

lhes perspetivas, metas e prioridades comuns, um meio capaz de oferecer respostas 

sustentadas (Vogus, Sutcliffe & Weick, 2010). 

2.3. Precauções básicas de controlo de infeção 

A transmissão dos microrganismos ocorre de três formas distintas: por contacto, por via 

aérea e por transmissão por veículos comuns. A transmissão por contacto pode ser direta, 

indireta ou por gotículas. Na direta há um contacto físico entre a fonte e o doente, como, 

por exemplo, o contacto pessoa-pessoa. A transmissão por via indireta refere-se à que 

ocorre através de um objeto inanimado, sendo exemplo um estetoscópio anteriormente 

contaminado por um doente. A transmissão por gotícula dá-se através do ar, quando a 

fonte e o doente estão próximos, sob a forma de espirros e tosse. A transmissão por via 

aérea refere-se àquela em que a disseminação de microrganismos ocorre pela suspensão 

no ar, sendo inalados por um hospedeiro dentro da mesma sala ou até a longa distância 

do doente fonte. Objetos inanimados contaminados, nomeadamente a alimentação, a água 

ou até os medicamentos, podem ser vetores para a transmissão de um agente microbiano 

aos doentes (Rocha, 2015).  

O risco de transmissão de infeção pode ocorrer em qualquer momento da prestação de 

cuidados ao doente. A presença de dispositivos invasivos, como o cateter vesical, o cateter 

intravenoso, o tubo endotraqueal, entre outros, aumenta o risco de transmissão de infeção. 

A sobrelotação de doentes nas unidades, a impossibilidade de ter profissionais exclusivos 

para prestar cuidados aos doentes infetados, as transferências frequentes de doentes para 

outras unidades de cuidados e a acumulação de doentes imunocomprometidos em unidade 

específicas, como as unidades de cuidados intensivos, são algumas das condições que 

facultam o desenvolvimento de infeções (DGS, 2010). 

Em locais de prestação de cuidados existe um elevado número de microrganismos que 

habitam em reservatórios como a pele e as membranas de mucosas dos indivíduos, 

doentes ou não e ainda em reservatórios inanimados. O processo infecioso pode ser 

despoletado pelo aumento da virulência do agente ou da sua concentração numérica. No 

entanto, para que a infeção surja, pressupõe-se a existência de uma ponte entre o 

reservatório, habitat desse agente e o hospedeiro. Essa ponte pode ser feita quer por 
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contacto direto entre pessoas, quer por contacto indireto, através de alimentos, objetos 

inanimados e mesmo por vetores (Mohamad, Hage, Obeid, Yasmin, Halim et al., 2016).  

Não se deve esquecer que o profissional de saúde, ao prestar cuidados sem higienizar as 

mãos entre doentes, pode ser um intermediário neste processo. A quebra da cadeia, por 

parte do hospedeiro, deve-se à sua suscetibilidade à infeção que pode estar relacionada 

com fatores não modificáveis como os de ordem psico-emocional, enquanto inibidores 

da resistência à infeção ou com procedimentos médicos e invasivos. Estudos recentes 

reforçam a ideia de que a maioria das infeções resulta de complicações naturais dos 

doentes, com desequilíbrios entre a sua flora microbiana e o seu sistema imunitário. Este 

desequilíbrio advém, para lá da doença que levou ao internamento, de procedimentos 

invasivos ou imunossupressores a que, correta ou incorretamente, foram submetidos. Daí 

se depreende que as infeções resultam de interações complexas e de múltiplos fatores 

causais que interagem diferentemente. Assim, algumas infeções são evitáveis, outras não, 

e é nos fatores evitáveis que se centra a prevenção e controlo das IACS (European Centre 

for Disease Prevention and Control, 2013). 

Segundo o PPCIRA da DGS1, as precauções básicas têm como objetivo principal a 

prevenção da transmissão cruzada de microrganismos, de um portador são ou doente, para 

outro, de forma direta ou indireta, através de medidas aplicáveis a todos os intervenientes 

nos cuidados de saúde (doentes/profissionais/visitantes).  

As Precauções Básicas de Controlo de Infeção (PBCI) referem-se a  

“um conjunto de boas práticas desenvolvidas e padronizadas, a implementar consoante os 

procedimentos clínicos e os seus riscos inerentes, tendo como objetivo a prevenção da transmissão 

cruzada de infeções associadas aos cuidados de saúde (IACS)” (PPCIRA, 2018, p. 6).  

As PBCI têm como finalidade 

 “garantir a segurança dos cidadãos, dos profissionais de saúde e de todos os que entram em 

contacto com os serviços de saúde. Aplicam-se, assim, a todos os doentes independentemente de 

se conhecer o seu estado infecioso, sendo que a sua implementação constitui uma estratégia 

primária de eficácia comprovada, na minimização do risco de infeção” (PPCIRA, 2018, p. 6). 

                                                           
1 Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e Resistência aos Antimicrobianos (2013). Orientações 

Programáticas do PPCIRA. Disponível em https://www.dgs.pt/programa-de-prevencao-e-controlo-de-

infecoes-e-de-resistencia-aos-antimicrobianos/estrategia-multimodal-pbci.aspx 
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Assumem-se como recomendações de boa prática que devem ser adotadas por todos os 

profissionais, na prestação de cuidados de saúde, a todos os doentes, independentemente 

do seu diagnóstico ou estado infecioso (PPCIRA, 2018). 

A Campanha das Precauções Básicas de Controlo de Infeção foi promovida em maio de 

2014 e justifica-se dado que o seu conjunto constitui os padrões de boas práticas nos 

cuidados de saúde seguros e de qualidade. A sua implementação tem eficácia comprovada 

na minimização do risco de infeção. O Órgão de Gestão de cada unidade de saúde é 

responsável por fornecer formação e treino aos profissionais sobre as PBCI. Cada 

profissional de saúde é responsável por adquirir conhecimento básicos sobre as PBCI, a 

cadeia epidemiológica da infeção e avaliação do risco, selecionar o equipamento de 

proteção individual (EPI) apropriado em função do contacto previsto e o risco esperado 

e fazer o ensino ao doente e familiares/visitantes. 

Segundo a Norma nº 029/2012 de 28/12/2012, atualizada a 31/10/2013 (DGS, 2013), na 

admissão à unidade de saúde, deve assumir-se que todo o doente está potencialmente 

colonizado ou infetado com microrganismos “problema” e podem constituir-se 

reservatório ou fonte potencial para transmissão cruzada de infeção. 

A aplicação das PBCI durante a prestação de cuidados é determinada pelo nível de 

interação entre o prestador de cuidados e o utente e o grau de exposição previsto ao sangue 

ou outros fluidos orgânicos. 

Ao nível da Estratégia Multimodal de Promoção das Precauções Básicas em Controlo de 

Infeção, desde 2014 que é recomendado que todas as unidades de saúde efetuem uma 

auditoria interna anual à qualidade dos processos e das estruturas das Precauções Básicas 

em Controlo de Infeção.  

 “na análise de 10 padrões de processos (colocação dos doentes, utilização de equipamentos de 

proteção individual, higiene das mãos, etiqueta respiratória, práticas seguras na preparação e 

administração de injetáveis, exposição de risco no local de trabalho, manuseamento seguro da 

roupa, recolha segura de resíduos, tratamento do equipamento clínico e controlo ambiental) e de 2 

padrões de estrutura (conhecimento das PBCI e recursos), qualquer que seja a tipologia de unidade 

de saúde em análise” (PPCIRA, 2018, p. 8).  

Importa referir que, em 2016, foi implementado o projeto-piloto para a monitorização do 

Uso de Luvas de forma inclusa com a Estratégia Multimodal de Promoção das Precauções 

Básicas em Controlo de Infeção, com posterior alargamento a todas as unidades de saúde 

interessadas no ano de 2017. A monitorização do uso de luvas nas instituições de saúde 
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assenta na avaliação de três padrões: “seleção/colocação das luvas, uso/substituição das 

luvas e remoção das luvas” (PPCIRA, 2018, p. 9). O mesmo organismo refere que, em 

Portugal, entre 2016 e 2017 foi registado em todos os padrões um aumento na taxa de 

cumprimento. 

No que se refere às PBCI, estas são compostas por 10 itens que englobam: 

 

Colocação de doentes:  

Na admissão do doente a unidade de saúde deve ser avaliado o risco de transmissão de 

agentes infeciosos, de forma sistemática e atualizada de acordo com a situação clínica. 

Doentes que representem um risco acrescido de transmissão cruzada devem ser colocados 

num local que minimize esse risco como quarto individual ou local afastado das zonas de 

maior circulação. Representa um risco acrescido de transmissão cruzada a presença de 

sintomas respiratórios; diarreia, traqueostomia e estado confusional num doente que 

deambula. 

 

Higiene das mãos: 

É considerada uma das medidas mais importantes para a redução da transmissão de 

agentes infeciosos entre doentes, durante a prestação de cuidados. 

Antes de proceder à higiene das mãos as unhas devem manter-se curtas e limpas, sem 

verniz, sem extensões ou outros artefactos; os adornos devem ser removidos; os cortes e 

abrasões devem estar cobertos com penso impermeável; expor os antebraços (o 

fardamento não deve ter mangas compridas). 

A higiene das mãos deve ser feita antes do contacto com o doente; antes de procedimentos 

limpos/antissépticos; após o risco de exposição a fluidos orgânicos; após contactar o 

doente ou com a sua unidade; após a remoção de equipamento de proteção individual; 

para a higienização das mãos devem ser utilizadas soluções antisséticas de base alcoólica 

com emoliente da pele, que devem estar disponíveis em local próximo de cada doente. Se 

as mãos estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com matéria orgânica e, no caso 

de procedimentos a doentes com infeções gastrointestinais, as mãos devem ser lavadas 

com água e sabão. 
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Segundo a DGS (2017, p. 6), “a higiene das mãos por parte dos profissionais é a medida 

mais eficaz, mais simples e mais económica de prevenir as IACS. A adesão das unidades 

de saúde à monitorização das práticas de higiene das mãos tem vindo a aumentar de forma 

gradual” tendo-se verificado, ainda segundo o mesmo organismo, em 2016, um aumento 

desta adesão, principalmente a nível dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) e 

das Unidades de Cuidados Continuados Integrados (UCCI). A taxa de adesão dos 

profissionais à higiene das mãos foi, no referido ano, de 73%.  

 

Etiqueta respiratória:  

É composta por um conjunto de medidas individuais a cumprir por doentes, visitantes, 

profissionais de saúde, voluntários e comunidades em geral, destinadas a conter as 

secreções respiratórias, de forma a minimizar a transmissão de agentes infeciosos por via 

aérea ou através de gotículas. 

Devem ser cumpridas as seguintes medidas: cobrir a boca e o nariz ao espirrar ou tossir; 

utilizar um toalhete de uso único para conter as secreções respiratórias, o qual deve ser 

prontamente, eliminado num contentor de resíduos; em alternativa poderá tossir ou 

espirrar para o braço evitando a dispersão de partículas e a consequente contaminação das 

mãos; higienizar as mãos após contacto com secreções respiratórias; evitar tocar nas 

mucosas dos olhos, boca ou nariz. 

 

Utilização de EPI: 

Os EPI devem proporcionar proteção adequada aos profissionais de saúde, de acordo com 

o risco associado ao procedimento a efetuar.  

As luvas devem ser adequadas ao utilizador e ao procedimento a que se destinam, usadas 

quando se antecipa a exposição a sangue ou outros fluidos orgânicos, removidas 

imediatamente após o uso em cada doente e/ou após o uso em cada doente e/ou após o 

procedimento e substituídas, se há perfuração ou rutura. No que respeita à adesão à 

monotorização do udo das luvas, e em conformidade com a DGS (2017), esta teve início 

em 2016 pelos profissionais de saúde nas diversas unidades de saúde, tendo-se registado 

uma adesão de 74 instituições, das quais, 39,0% correspondem a hospitais públicos. 

Quanto ao nível de cumprimento dos três padrões de uso de luvas (seleção/ colocação, 
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uso/substituição e remoção das luvas), nos hospitais públicos aderentes, evidencia-se um 

IGQ de 80,7%. 

Os aventais devem ser utilizados durante os procedimentos que envolvam contacto direto 

com o doente, utilizados para proteção dos uniformes/fardas quando se considera 

provável a contaminação, substituídos no final do procedimento e entre doentes. 

As batas de manga comprida devem ser usadas quando existe risco acrescido de salpicos 

de sangue ou fluidos orgânicos, substituídas no final do procedimento e entre doentes. 

A proteção ocular/facial deve ser usada quando existe risco de projeção de salpicos de 

fluidos orgânicos para a face, e, sempre durante procedimentos geradores de aerossóis; 

Os óculos pessoais não conferem proteção ocular adequada. 

A máscara cirúrgica deve ser usada quando há risco de salpicos de fluidos orgânicos para 

a mucosa respiratória, bem ajustada a face (cobrindo totalmente a boca e nariz) e 

adequada à finalidade. 

O calçado deve ser antiderrapante, limpo e deve apoiar e cobrir todo o pé, a fim de evitar 

a contaminação com sangue e outros fluidos orgânicos ou lesão com material corto 

perfurante. 

A cobertura do cabelo deve ser bem ajustada à cabeça e cobrir todo o cabelo; utilizada 

nas áreas protegidas e durante procedimentos assépticos; utilizada durante procedimentos 

potencialmente geradores de grande quantidade de aerossóis e salpicos de fluidos 

orgânicos. 

 

Descontaminação do equipamento clínico: 

O equipamento clínico utilizado nos doentes pode ficar contaminado com fluidos 

orgânicos e agentes infeciosos e, de forma indireta, contribuir para a transmissão cruzada, 

através das mãos dos profissionais que os podem propagar entre doentes, durante os 

procedimentos. Este equipamento também pode constituir fonte de infeção se 

inadequadamente descontaminado. 

Devem ser consultadas as recomendações do fabricante, tanto na utilização como no 

método de descontaminação e quem é o responsável pelo procedimento. 
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A descontaminação do equipamento reutilizável deve ser efetuada após contaminação 

com sangue e fluidos orgânicos; após cada utilização e a intervalos regulares predefinidos, 

como parte do procedimento de limpeza; antes da inspeção, manutenção e reparação. 

O equipamento clínico é classificado como: de uso único – usar uma vez e eliminar; de 

uso num único doente – pode ser reutilizado no mesmo doente; reutilizável – destinado a 

ser usado mais do que uma vez e/ou em mais do que um doente, devendo ser 

descontaminado obrigatoriamente entre doentes, e entre utilizações no mesmo doente. 

 

Controlo ambiental: 

As áreas partilhadas por diferentes doentes (enfermarias, salas de tratamento ou de 

exames) podem ficar contaminadas com substâncias orgânicas durante a prestação de 

cuidados. 

Para evitar que as áreas de prestação de cuidados funcionem como reservatórios para a 

transmissão de microrganismos devem estar definidas um conjunto de práticas seguras: 

os gestores dos serviços asseguram que a área clínica é segura para a prática de cuidados, 

o que inclui a limpeza e manutenção ambiental; os profissionais devem ter conhecimento 

dos horários e frequência da limpeza, e, conhecer as suas responsabilidades específicas 

no processo; o derrame de sangue e fluidos orgânicos é considerado um evento de risco, 

pelo que deve ser removido logo que possível, de forma segura, por profissionais 

treinados para o efeito, e de acordo com as normas instituídas; o ambiente de prestação 

de cuidados deve estar livre de objetos e equipamentos desnecessários a fim de facilitar a 

limpeza, encontrar-se limpo, seco e em bom estado de conservação, ser limpo 

regularmente de acordo com as especificações. 

 

Manuseamento seguro da roupa: 

Toda a roupa usada deve ser considerada como contaminada e manuseada com cuidado 

de forma a não contaminar o ambiente ou o fardamento e a roupa limpa deve ser 

acondicionada numa área reservada para o efeito. 

A roupa limpa à acondicionada numa área reservada para o efeito, de preferência em 

armários fechados. 
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Os sacos de roupa suja não devem ser cheios a mais de 2/3 da sua capacidade, a fim de 

serem corretamente encerrados. Devem ser colocados num local apropriado e fechado, ao 

abrigo do calor, bem ventilado e inacessível a crianças e animais. 

Toda a roupa suja deve ser considerada como contaminada, ser depositada de imediato 

após a remoção, em contentor que deverá estar disponível junto do local de produção. 

 

Recolha segura de resíduos: 

Os resíduos provenientes da prestação de cuidados de saúde devem ser triados e 

eliminados junto ao local de produção, e separados imediatamente de acordo com os 

grupos a que pertencem.  

Depois de acondicionados no saco e/ou contentor, os resíduos não devem ser 

manipulados. 

Tanto os sacos de recolha de resíduos, como os contentores de corto perfurantes, não 

devem ser cheios até mais de 2/3, de modo a possibilitar o seu encerramento seguro. 

Os contentores (reutilizáveis e com saco a forrar o seu interior) para recolha de resíduos 

junto ao local de produção, devem ser facilmente higienizáveis e mantidos limpos e 

devem permitir a sua abertura sem o uso das mãos. 

 

Práticas seguras na preparação e administração de injetáveis: 

Na preparação e administração de injetáveis deve-se usar técnica asséptica para evitar a 

contaminação do material de injeção estéril; não administrar medicamentos a múltiplos 

doentes usando a mesma seringa, mesmo que a agulha ou cânula tenham sido mudadas; 

usar sempre que possível embalagem de dose única para medicamentos injetáveis; se for 

necessário usar embalagens de doses múltiplas, tanto a agulha/cânula, como a seringa 

e/ou sistema e prolongamentos usados para aceder à embalagem, devem estar estéreis. 
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Exposição a agentes microbianos no local de trabalho: 

O risco de exposição a agentes microbianos transmissíveis pelo sangue e fluidos 

orgânicos é um dos riscos mais importantes a que os profissionais de saúde estão sujeitos. 

Todos os profissionais devem conhecer os procedimentos a seguir no caso de ocorrer 

exposição significativa. Considera-se exposição significativa traumatismo percutâneo 

com cortantes ou perfurantes contaminados, exposição de feridas ou outras lesões da pele 

e exposição de mucosas a salpicos de sangue ou outros fluidos orgânicos de risco. 

As PBCI destinam-se a prevenir a transmissão cruzada proveniente de fontes de infeção 

conhecidas ou não. Essas potenciais fontes de infeção incluem o sangue e outros fluidos 

orgânicos (excluindo o suor), pele não íntegra, mucosas, assim como qualquer material 

ou equipamento do ambiente de prestação de cuidados, passível de contaminação com as 

referidas fontes. Aplicam-se a todos os utentes independentemente de se conhecer o seu 

estado infecioso. O princípio subjacente às PBCI é de que “não há doentes de risco, mas 

sim, procedimentos de risco”. A ênfase é dada para as precauções a implementar 

consoante os procedimentos clínicos e os seus riscos inerentes (DGS, 2012, p.10).  

2.4. Fatores de adesão às normas de PBCI: estado da arte 

Tendo-se como ponto de partida uma pesquisa avançada de artigos na plataforma B-on e 

Google académico, utilizando os termos “Controlo”, “Prevenção”, “Precauções” 

“Infeção” e “Profissionais de Saúde”, constatou-se que, em geral, os fatores que 

influenciam a adesão dos profissionais de saúde às PBCI podem dividir-se em três tipos: 

fatores individuais – tomada de consciência, perceção do risco, perceção da eficácia das 

medidas de proteção, crenças e valores, conhecimento, subjetividade, relações 

interpessoais; fatores relacionados com o trabalho - carga de trabalho, obstáculos do 

trabalho; e fatores organizacionais - disponibilidade de EPI, estrutura física, supervisão, 

ações gerenciais (Cunha, Camponogara, Freitas, Pinno, Dias & Cesar 2017; Ferreira, 

Peixoto, Paiva, Silva, Rezende & Barbosa, 2017). 

De acordo com o estudo de Porto e Marziale (2016), cujos autores analisaram os motivos 

e as consequências da baixa adesão às PBCI pela equipa de enfermagem, ficou 

demonstrado que os motivos da baixa adesão evidenciados se relacionam com as práticas 



Precauções Básicas de Controlo de Infeção: Perspetiva dos Profissionais de Saúde 

 

23 

deficitárias de educação permanente, comportamentos de risco de trabalhadores, 

fornecimento de material e equipamentos de proteção inadequados e condições de 

trabalho inadequadas. As consequências são os acidentes e as doenças do trabalho.  

O PPCIRA implementou, em 2014, uma Estratégia Multimodal para promoção das PBCI, 

agregando a Estratégia Multimodal de Promoção da Higiene das Mãos, ao conjunto das 

PBCI (Fernandes et al., 2016). No sentido de dar continuidade à promoção da higiene das 

mãos e abordar as restantes PBCI, de uma forma padronizada, consistente e que pudesse 

ajudar os Grupos de Coordenação Local do PPCIRA e todos os profissionais de saúde a 

identificar as inconformidades neste conjunto das boas práticas e introduzir estratégias de 

intervenção para melhoria. A “Campanha das PBCI” e insere-se na vigilância 

epidemiológica de processos e de estruturas (Fernandes, Silva, Palos, Neves, Valente, 

Pacheco & Cruz, 2016). 

Contudo, as PBCI só serão realmente eficazes se, associado à sua implementação, existir 

um maior empenho para motivar e treinar os profissionais tendo em conta, que a resolução 

do problema não está centralizada em recomendações inatingíveis para prevenção e 

controlo de infeções, mas no somatório de cada atitude profissional realizada de forma 

consciente, participativa e responsável (Lima, TavaresFreitas, Espíndula & Prado, 2011). 

Apesar de todos os esforços, de desenvolvimento e de investimento no controlo e 

prevenção das IACS, observa-se que os índices de infeção continuam elevados. Numa 

realidade em que surgem novos problemas como a multirresistência de microrganismos 

constitui um desafio para todos os profissionais de saúde o controlo das infeções (Santos, 

Cabral, Brito, Madeira, Silva & Martins, 2008). 

Assim, só com uma atitude da prevenção e conhecimento de boas práticas se pode atuar 

no campo do controlo da infeção e na melhoria dos cuidados de saúde. A adesão ao uso 

de equipamentos de proteção está intimamente relacionada à perceção que os 

profissionais têm acerca dos riscos a que estão expostos e da suscetibilidade a esses riscos. 

Mas, o facto de os profissionais terem conhecimento sobre os riscos, no ambiente de 

trabalho, nem sempre garante a adesão ao uso de medidas protetoras. Em geral, esse 

conhecimento não se transforma numa ação segura de prevenção de acidentes e doenças 

ocupacionais, o que evidencia a necessidade de ações mais efetivas para mudar essa 

realidade (Neves, 2017). 
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Saloojee e Steenhoff (2001), no seu artigo de reflexão sobre o papel dos profissionais de 

saúde na prevenção e controlo de infeção, reconhecem que ainda permanece um desafio 

a identificação de mecanismos promotores da adesão dos profissionais às práticas 

recomendadas, apesar da evidência científica. 

A prática baseada na evidência tem surgido como uma fórmula para a melhoria da 

qualidade dos cuidados de enfermagem. Não obstante, é sempre necessário que o 

enfermeiro seja claro e cuidadoso na sua aplicação, ou seja, o profissional deve parar para 

refletir sobre o impacto dos seus cuidados em nome da saúde e o porquê. Pode considerar-

se que uma prática reflexiva é uma componente chave dos cuidados de saúde baseados 

na evidência, o verdadeiro carácter para uma boa prática profissional (e.g., a adesão às 

PBCI para a prevenção e controlo de infeção), implicando a reflexão sobre pressupostos 

considerados como certos e que norteiam a prática do dia-a-dia, com os quais avaliamos 

o impacto e os resultados das interações e intervenções nos doentes (Craig & Smith,

2004). 
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3. METODOLOGIA   

 

A metodologia reflete o caminho traçado pelo investigador, de modo a obter respostas às 

questões de investigação formuladas, com base no problema identificado e nos objetivos 

delineados para o estudo (Fortin, Côté & Filion, 2009). Assim, neste capítulo será 

apresentada a metodologia utilizada neste estudo, escolhida de forma a responder aos 

objetivos equacionados, sendo o objetivo geral compreender as razões, atitudes e crenças 

que motivam os profissionais de saúde na tomada de decisão para a adesão às PBCI. Mais 

especificamente, (i) Descrever as razões, atitudes e crenças dos profissionais de saúde 

sobre a tomada de decisão para uso das PBCI; (ii) Enunciar os fatores que, na perspetiva 

dos profissionais de saúde, estão relacionados com a tomada de decisão para adesão ou 

não adesão as PBCI; (iii) Identificar as necessidades e motivações dos profissionais de 

saúde para a adesão as PBCI. 

Dos objetivos supracitados, emergiram as seguintes questões de investigação: 

- Quais as razões, atitudes e crenças dos profissionais de saúde sobre a tomada de decisão 

para o uso das PBCI? 

- Quais os fatores que, na perspetiva dos profissionais de saúde, estão relacionados com 

a tomada de decisão para adesão ou não adesão as PBCI; 

- Que necessidades e motivações têm os profissionais de saúde para a adesão as PBCI? 

 

3.1. Tipo de estudo 

 

Por forma a responder adequadamente às questões enunciadas, escolheu-se realizar um 

estudo de natureza qualitativa. A investigação qualitativa, na área da saúde, oferece ao 

investigador a possibilidade de alcançar e aprofundar a maneira pela qual os indivíduos 

pensam e reagem face a determinadas situações; de o aproximar dos sentimentos, valores, 

crenças e atitudes desses indivíduos, o que vai permitir conhecer em profundidade a 
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experiência vivida de forma única e singular por cada pessoa (Polit, Beck & Hungler, 

2004; Streubert & Carpenter, 2002).  

A investigação qualitativa pretende descrever ou interpretar, sendo preocupação do 

investigador a compreensão ampla do fenómeno em estudo, observando, descrevendo e 

interpretando o meio e o fenómeno como se apresentam, como é vivido e relatado pelos 

participantes, sem procurar exercer controlo (Fortin et al., 2009). Esta abordagem, no 

presente estudo, tenta compreender a adesão às PBCI através da perspetiva dos 

profissionais de saúde, permitindo-nos aprofundar e compreender de forma ampla o 

problema em estudo. 

Quanto ao tipo de estudo, elegeu-se o exploratório e descritivo, pois permite atender ao 

significado da experiência vivida pelos participantes e possibilita descobrir 

progressivamente temas e categorias que permitem explorar e descrever o fenómeno em 

estudo (Coutinho, 2011; Fortin et al., 2009). Optou-se por este tipo em detrimento do 

estudo fenomenológico que, apesar de explicar as perceções da experiência humana, é 

mais um modo de pensar ou de perceber do que um método (Streubert & Carpenter, 2002).   

Tendo em conta que este estudo é de natureza qualitativa, o mesmo pode ser visto como 

humanístico, pois, segundo Bogdan e Bikklen (1994), quando os investigadores estudam 

os sujeitos de uma forma qualitativa tentam conhecê-los como pessoas e experimentar o 

que eles experimentam na sua vida diária (não reduzem a palavra e os atos a equações 

estatísticas). Os investigadores interessam-se mais pelo processo de investigação do que 

unicamente pelos resultados ou produtos que dela decorrem. Ainda segundo os autores 

citados, em investigação qualitativa, o plano de investigação é flexível. 

Bogdan e Biklen (1994, p. 132) apresentam as cinco principais características da 

investigação qualitativa:  

“1. A situação natural constitui a fonte dos dados, sendo o investigador o instrumento-chave 

da recolha de dados;  

2. A sua primeira preocupação é descrever e só secundariamente analisar os dados;  

3. A questão fundamental é todo o processo, ou seja, o que aconteceu, bem como o produto 

e o resultado final;  

4. Os dados são analisados intuitivamente, como se se reunissem, em conjunto, todas as 

partes de um puzzle;  

5. Diz respeito essencialmente ao significado das coisas, ou seja, ao ‘porquê’ e ao ‘quê’”.  

A investigação qualitativa é “descritiva”, devendo a mesma ser rigorosa e resultar 

diretamente dos dados recolhidos. Os dados incluem as transcrições das entrevistas. 

Como tal, deve analisar-se os dados recolhidos, respeitando, tanto quanto possível, a 
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forma segundo a qual foram registados ou transcritos (Bogdan & Biklen, 1994). Neste 

tipo de estudo, ainda segundo os mesmos autores, o investigador é o “instrumento” de 

recolha de dados; a validade e a fiabilidade dos dados dependem muito da sua 

sensibilidade, conhecimento e experiência. A questão da objetividade do investigador 

constitui o principal problema da investigação qualitativa, cuja preocupação central não 

é a de saber se os resultados são suscetíveis de generalização, mas sim a de que outros 

contextos e sujeitos a eles podem ser generalizados. 

Foram estes os princípios orientadores seguidos para a opção pela realização de um estudo 

qualitativo, designadamente com recurso à entrevista semiestruturada. As respostas 

obtidas através das entrevistas foram alvo de análise de conteúdo de acordo com os 

princípios de Bardin (2015).  

Segundo o alcance temporal, esta investigação é do tipo transversal, uma vez que a 

obtenção dos dados ocorreu num único momento a cada participante. 

 

3.2. Participantes 

 

Neste estudo, os participantes foram 18 profissionais de saúde em exercício de funções 

numa unidade de saúde do Norte do país na primeira quinzena de dezembro de 2017, 

período em que se procedeu à colheita de dados, que aceitaram participar no estudo de 

forma livre e esclarecida. Foi salvaguardada a sua identidade, na transcrição das 

entrevistas e na apresentação e discussão dos resultados através de um código 

alfanumérico. Os critérios de inclusão foram: tempo de exercício profissional igual ou 

superior a seis meses na unidade de saúde escolhida e situada na zona norte do país.  

Na investigação qualitativa, a escolha das participantes não acontece de forma aleatória, 

obedece a uma série de critérios para garantir que as suas características dão resposta aos 

objetivos do estudo (Fortin et al., 2009). 

Desta forma, o número de participantes (médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, 

técnicos de saúde) foi definido tendo em conta o princípio de saturação teórica de dados, 

na análise qualitativa das entrevistas. 
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3.3. Instrumento de colheita de dados  

 

O instrumento de colheita de dados que mais se adequou ao tipo de estudo e nos permitiu 

atingir os objetivos foi a entrevista semiestruturada (cf. Anexo I). A entrevista é um modo 

particular de comunicação verbal, que se estabelece entre o investigador e os participantes 

(população ou amostra), com o objetivo de colher dados que respondam às questões de 

investigação formuladas (Fortin et al., 2009). 

Neste estudo optou-se por uma entrevista com questões abertas para permitir recolher 

dados referentes às questões de investigação formuladas. Os profissionais de saúde que 

aceitaram entrar neste estudo, fizeram-no de forma livre, voluntária e esclarecida, 

expressando a aceitação através do preenchimento de uma declaração. As entrevistas 

tiveram uma duração média de cerca de trinta minutos e foram gravadas em áudio, tendo 

sido posteriormente transcritas assegurando a confidencialidade, a proteção e o 

anonimato da informação. A colheita de dados foi realizada em local e momento acordado 

entre a entrevistadora e as participantes, optando-se por um momento que não coincidisse 

com o horário de trabalho. 

  
 

3.4. Procedimentos formais e éticos 

 

A investigação qualitativa implica um conjunto de considerações éticas relacionadas com 

o consentimento informado, o anonimato e a segurança na obtenção e armazenamento de 

dados, entre outros (Streubert & Carpenter, 2002). 

A qualquer investigação em que os sujeitos são seres humanos estão subjacentes questões 

morais e éticas que podem entrar em conflito com o rigor da mesma (Fortin et al., 2009), 

pelo que um estudo de investigação implica a responsabilidade pessoal e profissional de 

assegurar a solidez ética do mesmo. 

Para a concretização deste estudo, foi solicitada autorização ao Presidente do Conselho 

de Administração da unidade de saúde escolhida para a realização do estudo e situada na 

zona Norte do país e submetido à aprovação da Comissão de Ética desta mesma unidade 

de saúde (Anexo IV).  
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Aos entrevistados foram explicados os objetivos e a finalidade da pesquisa, garantindo-

se o anonimato dos dados e a liberdade de participação, momento em que foi solicitada a 

assinatura da declaração de consentimento livre e informado (Anexo II). Os dados 

recolhidos que serviam unicamente para o uso exclusivo do presente estudo não 

constituíram despesa ou risco para os participantes.  

 

3.5. Método de análise dos dados  

 

Recorreu-se à técnica de análise de conteúdo de acordo com a proposta de Bardin (2015) 

para o tratamento dos dados obtidos através da entrevista semiestruturada.  

De acordo com Bardin (2015), tudo o que é dito ou escrito é suscetível de ser submetido 

a uma análise de conteúdo. Procura-se, assim, conhecer o lado “oculto” das palavras, 

utilizando procedimentos sistemáticos, evidenciando os indicadores que permitam inferir 

sobre uma outra realidade com o objetivo de fornecer mais informações ao leitor crítico 

da mensagem. Segundo Bardin (2015), a análise de conteúdo é descrita como um conjunto 

de técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) 

que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/receção 

(variáveis inferidas) destas mensagens. A análise de conteúdo pode ser de dois tipos: 

análise dos “significados” (análise temática) e análise dos “significantes” (análise dos 

procedimentos). No que diz respeito a esta pesquisa, a técnica de análise eleita foi a 

análise categorial temática. Esta técnica permitiu-nos condensar os dados, categorizando-

os e uniformizando-os de forma a tornar mais acessível a análise das respostas e suas 

interpretações. O mesmo autor refere que a análise temática funciona por operações de 

desmembramento do texto em unidades, em categorias segundo reagrupamentos 

analógicos, refere ainda que é rápida e eficaz na condição de se aplicar a discursos diretos 

(significações manifestas) e simples. 

A maioria dos procedimentos de análise organiza-se à volta de um processo de 

categorização (Bardin, 2015). A categorização é operação de classificação de elementos 

constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento 

segundo o género (analogia, com os critérios previamente definidos). As mensagens 
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provenientes das entrevistas podem ser agrupadas tendo em conta diferentes categorias, 

assim, em análise de conteúdo, a mensagem pode ser submetida a uma ou várias 

dimensões de análise (Bardin, 2015). A categorização é um processo de tipo estruturalista 

e comporta duas etapas: - o inventário (isolar os membros); - a classificação: (repartir os 

elementos e organizar as mensagens). No momento em que estamos a efetuar uma análise 

de conteúdo e decidimos codificar as respostas, devemos elaborar um sistema de 

categorias.  

Assim, a análise das entrevistas foi feita através da técnica análise de conteúdo, que 

consiste na organização das informações, sem, todavia, se induzirem desvios no material 

em análise, mas de tal forma que permita revelar “índices invisíveis ao nível dos dados 

brutos” (Bardin, 2015, p. 117). Esta pode ser realizada de duas formas: segundo um 

sistema de categorias existente ou segundo um sistema de categorias que emerge “da 

classificação analógica e progressiva dos elementos” (Bardin, 2015, p. 119), ou seja, a 

definição das categorias pode ser feita a priori ou a posteriori. Delineou-se, desta feita, 

uma abordagem exploratória, com uma categorização a priori, tendo-se em conta as 

questões do Guião da Entrevista (Anexo I). Importa referir que não foi usado qualquer 

programa estatístico no tratamento das entrevistas. 

As entrevistas foram transcritas para um documento do Word, com registo textual de tudo 

o que as entrevistadas disseram e exprimiram. De modo a facilitar a análise e a 

interpretação dos dados transcritos, recorreu-se a alguns símbolos, nomeadamente 

reticências dentro de parênteses quando se retirou um excerto da transcrição original por 

se considerar que não tinha relevância para o estudo em questão. No decorrer das 

entrevistas foi atribuído um código a cada participante (por exemplo, E1) para designar 

cada um dos profissionais de saúde entrevistado. Fez-se uma leitura cuidadosa de cada 

entrevista, seguida de uma releitura para eliminar informação irrelevante para o estudo e 

compreender melhor o material analisado, a fim de fazer a sua análise descritiva.  
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Apresentam-se, nesta secção, os resultados e respetiva discussão a partir das entrevistas 

realizadas. As questões norteadoras da entrevista tiveram por base os temas mencionados 

na bibliografia que sustêm teoricamente este estudo. Após a audição das entrevistas para 

conseguirmos identificar as categorias, procedemos à transcrição das mesmas para 

suporte escrito respeitando na íntegra a linguagem utilizada pelos participantes. 

Seguidamente as entrevistas foram lidas por diversas vezes e, a partir daí, procedemos à 

análise dos dados. Os discursos foram transcritos e analisados segundo o método de 

análise de conteúdo, com categorias identificadas através de um modelo de análise 

construído para o efeito, baseado na problemática que emergiu da literatura consultada 

(Streubert & Carpenter, 2002). Os resultados serão apresentados separadamente, de 

acordo com as categorias definidas à partida e extraídas das entrevistas, e através das 

quais se procura responder aos objetivos previamente enunciados.  

A revisão da literatura e o nosso enquadramento conceptual permitiram-nos encontrar 

sustentabilidade para definir as categorias apresentadas. 

 

 

Caracterização sociodemográfica e profissional das participantes 

Participaram neste estudo 18 profissionais de saúde, sendo todas do género feminino, 

maioritariamente enfermeiras (n=13; 72,2%). Quanto à idade, a maioria (n=9; 50,0%) 

situa-se na faixa etária dos 42-50 anos, seguindo-se as que possuem idade compreendida 

entre os 36-41 anos (n=5; 27,8%), com 22,2% (n=4) na faixa etária dos 29-35 anos. No 

que se refere ao estado civil, estão em maioria as participantes casadas (n=12; 66,7%). 

Verifica-se que 44,4% (n=8) possuem a licenciatura, e 33,3% (n=6) licenciatura e 

especialidade. Quanto aos anos de exercício profissional, destacam-se as participantes 

com 20-32 anos (n=8; 44,4%), seguindo-se com 12-19 anos (n=7; 39,0%). Por fim, 

verifica-se que a maioria das participantes trabalha 35 horas semanais (n=11; 61,0%) (cf. 

Tabela 1).  
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Tabela 1: 

Caracterização sociodemográfica e profissional das participantes 

Variáveis  n % 

 Grupos etários  

29-35 anos 4 22.2 

36-41 anos 5 27,8 

42-50 anos 9 50,0 

Género  

   

Feminino 18 100,0 

Estado civil 

Casada 12 66,7 

Divorciada 2 11,1 

Solteira   4 22,2 

Categoria profissional 

Enfermeira  13 72,2 

Assistente operacional 3 16,7 

Médica 2 11,1 

Formação académica  

Licenciatura 8 44,4 

Licenciatura + especialidade 6 33,3 

Licenciatura + pós-graduação 1 5,6 

Licenciatura + mestrado 1 5,6 

 12.º ano  2 11,1 

Anos de Exercício 

profissional 
5-10 anos 3 16,6 

 12-19 anos 7 39,0 

 20-32 anos 8 44,4 

Horas de exercício 

profissional/semana 

35 horas 11 61,0 

40 horas 7 39,0 
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Objetivo i): Descrever as razões, atitudes e crenças dos profissionais de saúde sobre o 

uso das PBCI;  

Entendimento sobre as PBCI 

Procurou-se saber o que as profissionais de saúde entendem por PBCI, o que se constituiu 

como categoria de análise, da qual emergiram quatro subcategorias (cf. Tabela 2), 

nomeadamente: (a) boas práticas que garantam a segurança do doente e dos profissionais 

de saúde e a sua implementação para prevenção da transmissão cruzada de 

microrganismos (n=8), medidas básicas de precaução/controlo de infeção (n=8), 

procedimentos para evitar/minimizar o risco de infeção hospitalar (n=2).  

 Na globalidade, todas as profissionais de saúde revelam conhecimentos sobre as PBCI, 

cujas respostas demonstram que estas se assumem como um foco da segurança dos 

doentes e dos profissionais de saúde. As unidades de registo expressam que as PBCI são 

recomendações de boa prática a serem adotadas por todos os profissionais, na prestação 

de cuidados de saúde, e que as mesmas se aplicam a todos os utentes independentemente 

do seu diagnóstico ou estado infecioso, tendo como objetivo a prevenção da transmissão 

cruzada de IACS. Consideram ser de elevada importância, atendendo ao facto de que não 

se deve, como refere um dos entrevistados:  

“Potencializar complicações ao utente que não advenham da própria patologia. O ambiente 

hospitalar constitui um meio propicio a contrair infeções associadas aos cuidados de saúde 

(constituindo focos extra de infeção que podem por em causa a própria vida do utente já com co 

morbilidades associadas), sendo as PBCI, medidas básicas que previnem a exposição dos utentes 

a este risco” (E7). 

Verificou-se que algumas das profissionais de saúde referiram explicitamente o conjunto 

das boas práticas, referenciando algumas das medidas dos dez padrões de qualidade: 

E3 “…a nível da higienização dos serviços, o uso de equipamento de proteção individual, …fazer 

rastreio dos doentes para minimizar a contaminação, os materiais, as normas que são emanadas 

pela Joint Comition”. 

E4 “Tem a ver com o uso das luvas, o uso de material de proteção principalmente no que diz 

respeito aos isolamentos, no manuseamento do material que utilizamos, na lavagem das mãos 

principalmente, …na colocação dos doentes a nível de isolamento a maneira como ficam 

dispostos”.  
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E5 “Claro que aqui vou ter que falar na lavagem das mãos que penso que é das mais importantes 

e nós profissionais de saúde estamos advertidos para isso e temos os maiores cuidados ou pelo 

menos tentamos, mas há outras coisas como o uso de luvas individualizado para cada doente 

principalmente nos posicionamentos e noutros cuidados em que há o toque com o doente, a 

separação do material corto-perfurante, colocado nos devidos contentores, a colocação dos doentes 

nas enfermarias, neste caso quando há o isolamento de contacto que devem na janela, mais 

afastado, e com separação de biombo, colocar contentor com saco do lixo branco e o ensino aos 

familiares no sentido de cumprir e praticarem a lavagem das mãos, ter o desinfetante sempre nas 

enfermarias para quando fazem a visita ao doente e sempre que saem devem fazer essa técnica, a 

separação também das roupas se houver algum tipo de contaminação, mas mesmo se não houver, 

acho que é importante haver a separação das roupas contaminadas (…)”.  

E7 “As medidas implicam desde a higienização das mãos, ao uso correto do vestuário até a 

utilização dos equipamentos de proteção individual (luvas, mascaras, aventais). Inclui, o 

cumprimento de técnica limpa em procedimentos não invasivos e uso de técnica asséptica em 

procedimentos invasivos. Neste grupo, uma vez que me incluo no grupo de realidade cirúrgica 

considero ainda como medida de precaução básica de controlo de infeção o banho com 

clorohexidina no pré-operatório, 12 horas antes da cirurgia e no dia da cirurgia”. 

E11 “…no que diz respeito à colocação dos doentes, higiene das mãos, etiqueta respiratória, 

utilização de equipamento de proteção individual, manuseamento seguro de roupa, recolha segura 

de resíduos, exposição a agentes microbianos no local de trabalho”. 

Importa referir que a E12 enfatizou que esta é uma “área de extrema importância” 

no seu desempenho, sendo as PBCI, “sem dúvida, um conjunto de medidas básicas 

de preocupação individual organizacional e mundial, isto pelo impacto assustador 

que o seu incumprimento pode ter quer na mortalidade quer na morbilidade e as 

suas consequências na economia de uma instituição ou País”. 
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Tabela 2: 

Tabela representativa do tema “Entendimento sobre as PBCI” com categorias e subcategorias  

Categoria Subcategorias  
Unidades de registo  Frequência 

Entendimento sobre 

as PBCI 

Boa prática e sua 

implementação para 

prevenção da transmissão 

cruzada de microrganismos 

E1 “…não existem doentes de risco, mas sim 

procedimentos de risco que têm como base uma boa 

prática e implementação dessas práticas básicas para 

evitar as infeções cruzadas”. 

E5 “São as recomendações das boas práticas que nós 

profissionais devemos ter perante os doentes e a nossa 

prestação de cuidados de saúde…”. 

E8 “…existem para prevenir a transmissão de fontes de 

infeção”. 

E9 “É o mínimo exequível para prevenir as infeções 

cruzadas”. 

E13 “…conjunto de procedimentos de boas práticas que 

devem ser sempre tidas em conta na prestação de cuidados 

para garantir a segurança dos doentes e dos profissionais 

de saúde e destinam-se a todos os doentes 

independentemente do seu diagnóstico ou estado 

infecioso”. 

E14 “As precauções básicas para minimizarmos a questão 

das infeções cruzadas hospitalares”. 

E15 “São as medidas que todos os profissionais de saúde 

devem implementar para prevenir e minimizar a 

transmissão de organismos hospitalares e consequentes 

infeções nosocomiais”. 

E16 “…é a forma de evitar infeções cruzadas”. 

8 

Conjunto de medidas 

básicas de 

precaução/controlo de 

infeção 

E2 “…medidas de precaução de controlo de infeção”. 

E7 “São um conjunto de medidas que visam reduzir o 

risco de infeção associado aos cuidados de saúde”. 

E4 “…as PBCI são os procedimentos que nós temos no 

dia-a-dia com a nossa profissão…”. 

E10 “São as medidas a ter no nosso desempenho 

profissional de forma a evitar/controlar infeções. 

E11 … significam um conjunto de precauções básicas de 

controlo de infeção…”. 

E12 “…um conjunto de medidas básicas de preocupação 

individual organizacional e mundial…”. 

E17 “É a higienização das mãos, separação correta de 

lixos, tratamento adequado da roupa suja, limpeza correta 

da unidade do doente e dispositivos médicos”. 

E18 “…são práticas básicas de prestação de cuidados ao 

doente, tão importantes como a higiene diária ou como a 

medicação que se prescreve…”. 

8 

Procedimentos que se 

adotam para 

evitar/minimizar o risco de 

infeção hospitalar 

E3 “São todos os procedimentos que se adotam para que 

se minimize o risco de infeção hospitalar…”.  

E6 “São os medidas que devem ser tomadas por todos os 

profissionais de saúde de forma a reduzir/evitar infeções 

hospitalares”. 

2 

 

 

Importância do cumprimento das PBCI para a prevenção e controlo de infeção  

 

Como todas as profissionais de saúde atribuíram muita importância ao cumprimento das 

PBCI para a prevenção e controlo de infeção, considerando uma prioridade, como forma 

de garantir a segurança do doente e a sua própria segurança, optou-se por apresentar os 
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resultados de forma descritiva, exemplificando com algumas unidades de registo. 

Verificou-se que as profissionais de saúde argumentaram que não há doentes de risco, 

mas sim procedimentos de risco, tornado o cumprimento das PBCI de extrema 

importância. A corroborar o E12 referiu que “a prevenção é a melhor forma de combate 

ao flagelo das infeções hospitalares e tudo que daí advém. Toda a cadeia é importante e 

claro que quebra sempre no momento mais fraco, naquele em que não damos a devida 

atenção num determinado momento do nosso dia-a-dia”. 

Algumas das profissionais de saúde, como forma de demonstrarem a importância das 

PBCI, referiram alguns dos procedimentos que, realizados no seu quotidiano profissional, 

como podemos observar nos seus testemunhos: 

E3 “…sempre que possível eu pratico quer em isolamentos, quer em termos de processos 

invasivos, sempre que seja possível, claro que numa emergência quando há guerra não se limpam 

armas, mas isso é uma situação pontual, no dia-a-dia faço por cumprir as normas e procedimentos 

corretos para minimizar essas infeções”. 

E5 “Dou muita mesmo, por vários motivos, também para me proteger a mim e sinto-me mal até 

de estar num doente, nem sempre lavo as mãos, mas desinfeto que é a mesma coisa, lavar ou 

desinfetar, mas sinto mesmo necessidade. Acontece-me isso no dia-a-dia porque, por exemplo, 

vou pôr uma nebulização, cai um bocadinho, fico com as mãos a colar, tenho sempre esse habito 

e muitas vezes até nas enfermarias falta papel, pode até faltar um dia mas no geral temos sempre 

papel, mas é uma coisa que dou muita importância porque pensamos que um dia podemos ser nós 

numa cama ou o nosso familiar, mas não é só por isso, tem a ver com a nossa ética profissional e 

obviamente que é uma coisa que já nos está na cabeça, quase que é mecânico que faço isso, 

diariamente, embora não estou a dizer que haja alguma falha porque a gente é chamada as vezes 

de repente e pode as vezes falhar mas tento cumprir o máximo que posso”. 

E7 “Desde os cuidados em enfermaria de três unidades que devem ser mantidos individuais a cada 

utente sem risco de contaminação. Não devemos nós, como profissionais, sermos um veículo de 

transmissão e condução de infeção, mas sim um meio de prevenção desse mesmo risco”. 

 

E8 – “É muito importante colocar em prática o descrito na norma não só para o nosso bem-estar 

mas também para quem nos rodeia, através do uso correto de equipamento de proteção individual 

como as luvas, avental, máscara, a lavagem das mãos, troca frequente de luvas e entre elas lavagem 

das mãos com solução alcoólica e uma boa higienização dos equipamentos e materiais com os 

produtos adequados”. 

Apesar de atribuírem muita importância às PBCI, duas das profissionais de saúde 

relataram que nem sempre as cumprem ou por questões de pressa ou pela falta de 
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condições no local de serviço “Dou importância, às vezes confesso que não cumpro a 

100%, mas às vezes sei lá é com a pressa” (E2); “…apesar de saber a importância das 

PBCI, nem sempre se consegue cumprir com estas precauções por falta de condições 

inerente ao local de trabalho” (E8). 

 

Pensamento e sentimento perante a observação do não cumprimento das PBCI por 

parte de colegas  

 

Procurou-se saber o que pensam e sentem as profissionais de saúde se observam colegas 

que não cumprem as PBCI, o que se constituiu como categoria, da qual emergiram as 

seguintes subcategorias: sentimentos perante a falta de cumprimento (n=7), onde se 

enquadram a tristeza perante o não cumprimento, a preocupação, o receio, o nojo e a 

revolta. A E13 referiu a necessidade de os profissionais de saúde se colocarem no lugar 

do doente. Para quatro profissionais de saúde, é necessário chamar à atenção/apelar ao 

sentido de responsabilidade. De acordo com a E8, quando observa um colega que não 

cumpre as PBCI, ensina-o como e quando fazer, enquanto a E9 relata que não faz juízos 

de valor. Apurou-se também que há entrevistadas (n=4) que consideram que o não 

cumprimento das PBCI por parte de colegas se assume como 

negligência/irresponsabilidade.  

De acordo com a E1, a equipa de enfermagem procura sempre implementar e executar na 

sua prática profissional diária as PBCI. Contudo, salvaguarda que, devido ao excesso de 

trabalho, há determinadas situações pontuais nas quais se verifica uma quebra e a não 

implementação dos 10 padrões de qualidade. 

Na opinião da E3, “ninguém cumpre 100% todos os procedimentos”, todavia, no seu 

serviço há um constante incentivo lavagem das mãos, o que se deve à existência de uma 

vigilância e a própria chefia impôs o cumprimento dos procedimentos dessas práticas. 

Ressalva que “há pessoas que aderem mais mas isso também depende da carga de trabalho 

e da disponibilidade de cada um, mas de um modo geral penso que o serviço cumpre 

isso”.  

A E5 referiu que, no seu serviço é quase impensável não se cumprir as PBCI, uma vez 

que o mesmo dispõe de “muitos isolamentos de contacto, muitas patologias dos doentes 
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que até, as vezes, não é que sejam contagiosas, mas ficamos com alguma vontade de estar 

desinfetados porque vamos tocar noutro doente”. 

Importa ressalvar que dois dos profissionais de saúde não referiram explicitamente o que 

pensam e o que sentem face ao incumprimento das PBCI por parte de um colega, tendo 

um deles alegado que “Quem paga é o doente, tudo o que se lhe possa transmitir por uma 

não correta prática quem vai sofrer e ter sempre consequências será sempre o doente” 

(E4) e outra referiu que “Quando não cumprem as precauções estão a por em risco todos 

e não só eles. São veículos de transmissão (E10). 

A maioria das profissionais de saúde deixou transparecer que é necessária uma reflexão 

sobre as causas que estão subjacentes ao não cumprimento das PBCI. 
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Tabela 3: 

 Pensamento e sentimento perante a observação do não cumprimento das PBCI por parte de colegas 

Tema Categorias  
Unidades de registo  Frequência 

Pensamento e 

sentimento perante a 

observação do não 

cumprimento das 

PBCI por parte de 

colegas 

Sentimentos perante a falta 

de cumprimento 

E1 “…Sinto-me um bocadinho triste porque acaba por não 

colocar o doente em segurança, acabamos por não estarmos nós 

mas também em segurança”. 

E2 “É preocupante, mesmo que o doente não esteja com 

medidas de isolamento, qualquer doente que tu vais prestar 

cuidados se não desinfetas as mãos, vais passar as mãos por 

muitos sítios”. 

E6 “Sinto indignação e penso nos riscos e consequências que o 

incumprimento das mesmas acarreta”. 

E7 “Muita preocupação… Na minha prática diária não verifico 

com tanta frequência situações de não cumprimento pelos 

profissionais de enfermagem, contrariamente, às vezes, verifico 

pelos médicos e pelos assistentes operacionais. O que ainda me 

suscita maior preocupação”. 

E15 “Preocupação, receio…algum nojo”. 

E16” Sinto-me triste e penso que o colega não está a pensar bem 

no que está a fazer e os riscos que corre ele e o doente e a 

equipa”. 

E18 “Revolta…”. 

 

7 

Colocar-se no lugar do 

doente 

E3 “…eu penso hoje eu sou enfermeira mas amanhã eu sou uma 

doente e posso estar ai numa cama e de facto se eu quero que 

para mim as coisas sejam feitas corretamente com certeza penso 

que nós também devíamos fazer as coisas corretamente para 

minimizar as infeções nos outros”. 

1 

Chamar à atenção/apelar ao 

sentido de responsabilidade  

E5 “…eu não vejo muito isso, mas quando vejo, pode ser às 

vezes porque ou fomos interrompidos no tratamento e pode 

haver um esquecimento …acontece até mais com alunos, estou 

sempre a chamar a atenção quando estão a dar a medicação, pelo 

menos de doente para doente que façam o procedimento de 

desinfeção das mãos, também com os auxiliares, mas acho que 

os nossos até estão advertidos, não quer dizer que o façam 

sempre, mas no geral eu vejo fazer quase sempre, mas sou 

pessoa para chamar a atenção com algum cuidados porque é um 

colega mas se for uma coisa mesmo grave eu não consigo 

deixar”. 

E11 “Por se tratar de um tema tão importante não fico 

indiferente quando observo e presencio o não cumprimento, por 

isso tenho de apelar aos colegas o sentido de responsabilidade”. 

E14 “…no meu serviço como já é hábito fazer as auditorias, 

principalmente da lavagem das mãos, sempre que vou fazer 

auditorias ou estou a auditar que lhes digo agora vou começar a 

auditar no sentido… para que tenham o alerta mais presente e 

mais cuidado em relação a lavagem das mãos. Há colegas 

novos, a equipa está a mudar e a colegas que não estão ainda 

alerta e é nesses casos que é necessário reforçar…”. 

E18 “…no caso de colegas mais novos chamo atenção, no caso 

de colegas mais velhos essa chamada de atenção nem sempre se 

realiza”. 

4 

Ensinar como e quando 

fazer   

E8 “O que penso e sinto digo na hora e se vir alguém a não o 

fazer ou fazer mal eu digo como se faz e quando deve fazê-lo 

pois o cumprimento das precauções é extremamente 

importante”. 

1 

Não fazer juízos de valor  

E9 “Não faço juízos de valor, e se observar, decerto esse colega 

terá um bom motivo para não as cumprir, todos erramos, eu 

inclusive”. 

1 

Negligência/ 

irresponsabilidade 

E7 “…refletirmos, com a formação/divulgação/informação 

disponibilizada na atualidade é impensável que haja 

desconhecimento das medidas de PBCI. Atuação sem uso das 

recomendações, na minha opinião, traduz negligência…”.  

E12 “Penso que é irresponsabilidade, desinteresse e falta de 

conhecimento, apesar de pensar que hoje em dia só quem 

realmente não se preocupa com a realidade das infeções 

4 
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hospitalares é que não cumpre as medidas de precaução quer 

para o utente quer para o próprio prestador de cuidados”. 

E13 “Penso que é uma irresponsabilidade e sinto que o 

cumprimento das PBCI deve estar incutido em todos os 

profissionais de saúde”. 

E17 “Penso que não têm responsabilidade e brio profissional na 

sua prática, pequenas atitudes que podem levar a grandes 

consequências”. 

 

 

Objetivo ii): Enunciar os fatores que na perspetiva dos profissionais de saúde estão 

relacionados com a tomada de decisão para adesão ou não adesão as PBCI;  

 

Fatores que influenciam a adesão ou não adesão dos profissionais de saúde às PBCI 

 

No que se refere aos fatores que influenciam a adesão ou não adesão dos profissionais de 

saúde às PBCI, o que se constituiu como categoria (cf. Tabela 4), emergiram 10 

subcategorias para a não adesão às PBCI, das quais reuniram mais consenso por parte das 

profissionais de saúde o Excesso/sobrecarga de trabalho/disparidade de rácio profissional 

de saúde/doente (n=7), falta de tempo/disponibilidade (n=7), falta de 

formação/informação (n=5) e falta de material e de condições físicas (n=4). Como 

justifica a E4,  

“Basicamente é muitas vezes a gente ter uma carga de trabalho muito elevada, termos muitos 

doentes e não ter disponibilidade para cumprir todos os passos que devíamos cumprir”. 

Todavia, importa referir que duas profissionais de saúde referiram um dos fatores 

responsáveis pela não adesão das PBCI é a falta de atenção por constantes interrupções 

pelos médicos e familiares, outros dois relataram a desmotivação face ao zelo no trabalho. 

A E2 atribuiu a não adesão ao esquecimento e a E14 o stresse.  

No que se refere ao fatores que influenciam a adesão às PBCI, emergiram 12 

subcategorias, designadamente: qualidade dos cuidados prestados, formação/informação, 

incentivo e persistência do Enfermeiro Chefe, auditorias realizadas pela CCI, bem-estar 

do utente, brochuras/cartazes informativos, fatores de ordem pessoal/profissional, 

condições de trabalho adequadas, medo de contágio, conhecimento das PBCI, 

disponibilidade mental e tempo para pôr em prática as PBCI.   
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Tabela 4: 

 Fatores que influenciam a adesão ou não adesão dos profissionais de saúde às PBCI 

Categoria Subcategorias  
Unidades de registo  Frequência 

Fatores que 

influenciam a não 

adesão dos 

profissionais de 

saúde às PBCI 

Excesso/sobrecarga de 

trabalho/disparidade de 

rácio profissional de 

saúde/doente 

E1 “Excesso de trabalho… exaustão … excesso de doentes”.”. 

E3 “Basicamente é, muitas vezes, a gente ter uma carga de 

trabalho muito elevada… termos muitos doentes …”. 

E4 “…pela sobrecarga de trabalho não conseguirmos…”. 

E7 “…o excesso de volume de trabalho… escassez de recursos 

humanos podem estar na base da não adesão as recomendações 

das PBCI”. 

E9 “…excesso de nº horas de cuidados…rácio muito elevado de 

doentes/Enfª…”. 

E10 “…a elevada carga de trabalho…o número diminuído de 

enfermeiros por turno”. 

E17 “…excesso de trabalho… falta de recursos humanos”. 

7 

Falta de material e de 

condições físicas 

E2 “Alguma falta de material…”. 

E16 “São a falta de material, as condições físicas das 

instalações…”. 

E17 “falta de materiais…”. 

E18 “Falta de condições…”. 

4 

Esquecimento  
E2 “…esquecimento”. 

 
1 

Falta de 

tempo/disponibilidade 

E2 “Alguma falta de tempo também…”. 

E3 “…muitas vezes é a falta de tempo…não ter disponibilidade 

para cumprir todos os passos que devíamos cumprir”. 

E4 “Falta de tempo, não ter tempo…”. 

E5 “Se calhar o principal é o tempo uma vez que temos um 

serviço complicado, está sempre ou quase sempre lotado…”. 

E9 “A escassez de tempo para o seu cumprimento…”. 

E14 “…sermos mais rápidos a tratar os doentes, a falta de tempo 

…muitas vezes influenciam a não adesão às PBCI”.  

E18 “Falta de tempo…”. 

7 

Falta de atenção por 

constantes interrupções 

pelos médicos e familiares 

E4 “…a falta de atenção por estarmos sempre a ser 

interrompidos pelos médicos ou familiares e acabamos por dar 

atenção ao que nos estão a dizer e esquecemos de cumprir 

algumas práticas”. 

E5 “…temos um serviço complicado, está sempre ou quase 

sempre lotado com muitos familiares a mistura que estão 

sempre a solicitar-te ajuda e muitas vezes estas a dar medicação 

e tens que interromper para falar com a pessoa…, uma 

interrupção de familiares que necessitam muitas vezes 

ajuda…”. 

2 

Falta de 

formação/informação 

E8 “Acho que devia haver mais e melhor formação no assunto 

para todos os profissionais de saúde internos ou externos ao 

meio hospitalar”. 

E11 “…a falta de reciclagem na formação sobre esta temática 

de carater obrigatório…”. 

E15 “…fazer formação e auditorias…”. 

E16 “…falta de informação”. 

E18 “… falta de informação”. 

5 

Desmotivação face ao zelo 

no trabalho 

E11 “…a desmotivação de alguns colegas perante o zelo no seu 

posto de trabalho”. 

E17 “Desmotivação…”. 

2 

Stresse 
E14 “…o stresse muitas vezes influenciam a não adesão às 

PBCI”.  
1 

Falta de interiorização  

E15 “se não interiorizarmos e levarem isso como um momento 

ou uma prática sem sentido não conseguem perceber o sentido 

e o objetivo e as pessoas acabam por não adquirir isso como 

prática mesmo e acabam por mecanizar e depois vão 

esquecendo …Tem a ver com a interiorização do porque de 

estar a fazer isto, qual é o sentido”. 

1 

Falta de auditorias  
E15 “…falta de auditorias…”. 

1 



Apresentação dos resultados 

42 

 

Fatores que 

influenciam a 

adesão dos 

profissionais de 

saúde às PBCI 

Qualidade dos cuidados 

prestados 

E6 “Qualidade dos cuidados prestados”. 
1 

Formação/informação 

E7 “A formação e a informação adequadas considero serem 

meios adequados para a adesão ao cumprimento das 

medidas…”. 

1 

Incentivo e persistência da 

Enfª Chefe 

E9 “O incentivo e a persistência da Enfª Chefe…”. 
1 

Auditorias realizadas pela 

CCI 

E9 “…as auditorias realizadas pela CCI…”. 
1 

Bem-estar do utente 
E9 “…o bem-estar do utente…”. 

1 

Brochuras/cartazes 

informativos 

E9 “…as brochuras/cartazes informativos”. 
1 

Fatores de ordem 

pessoal/profissional 

E12 “Essencialmente fatores de ordem pessoal e profissional 

dado ser um tema muito abordado…”. 
1 

Condições de trabalho 

adequadas  

E12 “…as condições existentes são adequadas, podendo muito 

pontualmente haver rutura de material”. 
1 

Medo de contágio  
E13 “…medo de doenças que nos possam transmitir os 

doentes…”. 
1 

Conhecimento das PBCI 
E15 “O conhecimento das mesmas…”. 

1 

Disponibilidade mental  
E15 “… Disponibilidade mental …”. 

1 

Tempo para pôr em prática 

as PBCI 

E15 “…tempo para as pôr em prática”. 
1 

 

Aspetos inerentes ao serviço que facilitam ou dificultam a adesão às PBCI  

 

Esta categoria encontra-se subdivida em dois indicadores de resposta, nomeadamente 

aspetos inerentes ao serviço que facilitam a adesão às PBCI e aspetos que dificultam a 

adesão (cf. Tabela 5).  

Assim, no que se refere aos aspetos dificultadores da adesão às PBCI no serviço onde as 

profissionais de saúde exercem, emergiram sete subcategorias, destacam-se a rutura de 

material (n=6), não separação de doentes contaminados e não contaminados (n=5) carga 

de trabalho/escassez de tempo (n=4), falta de condições de espaço (n=4), falta de recursos 

humanos (n=3), falta de formação/informação específica (n=3). De acordo com a E2 

constitui-se também como fator dificultador da adesão às PBCI no seu serviço o facto de 

o material de proteção se encontrar na enfermaria. De acordo com a E14, está inerente o 

fator características pessoais dos profissionais de saúde, o que influencia 

significativamente a sua adesão às PBCI. Importa ressalvar que, segundo a E3, a carga de 

trabalho não permite que, por exemplo, a lavagem das mãos seja realizada de acordo com 

as normas, sendo esta 
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 “uma das práticas que tem que se ter sempre em conta, porque de facto nós profissionais levamos 

por ai fora tudo e mais alguma coisa e contaminamos, mas se não há tempo muitas vezes saltam-

se os passos”. 

Quanto aos aspetos facilitadores da adesão às PBCI no seu serviço, emergiram 11 

subcategorias, designadamente: a redução da disparidade de rácio enfermeiro/doente, 

existência de carros de preparação e administração de terapêutica, execução de 

procedimentos invasivos na sala de tratamentos, existência de Kits de execução de 

tratamentos de feridas - dissecção e Kelly, acesso ao EPI, existência de solução alcoólica 

na enfermaria/corredor, bom senso dos profissionais de saúde, existência de material, 

formação em serviço, auditorias e existência de informação afixada e protocolos, todas 

com uma unidade de registo.   

 

Tabela 5: 

 Aspetos inerentes ao serviço que facilitam ou dificultam a adesão às PBCI 

Categoria Subcategorias  
Unidades de registo  Frequência 

Aspetos inerentes 

ao serviço que 

dificultam a 

adesão às PBCI 

Não separação de doentes 

contaminados e não 

contaminados  

E2 “O que dificulta é, por exemplo, estarem na mesma 

enfermaria doentes isolados com doentes não isolados”. 

E3 “…no isolamento … agora que temos muitas infeções que 

requerem isolamento muito deles estão ai no meio da enfermaria 

… Agora com a nova norma que vai ser implementada as coisas 

estão melhores, mas não deixa de se ter os doentes numa 

enfermaria onde eu cuido de um doente que não está infetado, 

cuido de um doente que está infetado e há o risco muito 

acrescido de haver uma transmissão entre doente e para doente”. 

E5 “…é muito difícil trabalhar com isolamentos de contacto e 

com doentes que não estão em isolamento no mesmo espaço”. 

E8 “…inúmeros isolamentos em qualquer enfermaria o que 

dificulta a disposição de doentes e a higienização das 

instalações e equipamentos”. 

E13 “…os doentes muito próximos uns dos outros…”. 

5 

Carga de trabalho/escassez 

de tempo  

E3 “Basicamente é a carga de trabalho, porque muitas vezes 

quando a gente tem o serviço mais cheio e tem-se muito 

trabalho, muitas vezes a gente não cumpre porque não tem 

tempo…”. 

E9 “…a escassez de tempo para o seu cumprimento, rácio muito 

elevado de doentes/Enfª/nº horas de cuidados”. 

E10 “O que dificulta é a carga horária e o stresse…”. 

E13 “…a falta de tempo, o ser um serviço de urgência e 

emergência e até o próprio stresse de fazer as coisas muito 

rapidamente”. 

4 

Rutura de material  

E4 “…não existir um saco branco em todas as enfermarias”. 

E6 “Por vezes, a falta de material”. 

E12 “…rutura de material…”.  

E15 “…ausência de solução alcoólica nas enfermarias… 
ausência frequente de material protetor nos serviços…”. 

E16 “…a falta de material…”. 

E17 “…Nem todas as enfermarias têm desinfectantes”. 

6 

Falta de condições de 

espaço 

E11 “No serviço onde trabalho nos dias de maior afluência de 

gente tenho dificuldade em cumprir conforme deveria ser todas 

as precauções de infeção, uma vez que não temos condições de 

espaço para garantir o seu cumprimento”. 

E13 “…a falta de espaço…”. 

E16 “…falta de condições físicas das instalações…”. 

4 
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E17 “Enfermarias pequenas, para mobilizar uma maca, tem que 

mobilizar as outras…”. 

Falta de recursos humanos 

E12 “…o rácio de profissionais/trabalho emergente podem ser 

um fator de dificuldade…”. 

E16 “…falta de pessoal…”. 

E17 “…falta de recursos humanos…” 

3 

Características pessoais dos 

profissionais de saúde 

E14 “É mesmo as características de cada um… porque sem 

dúvida se se interiorizar… e não vou dizer que as pessoas que 

têm anos de enfermagem …mas também dos assistentes 

operacionais e da parte médica que nunca aderem. São sempre 

a franja dos profissionais de saúde que em termos de adesão têm 

sempre a mais baixa. Nos assistentes operacionais já com mais 

alguma idade que não percebem…”. 

1 

Falta de 

formação/informação 

específica 

E15 “…falta de formação específica sobre o tema”. 

E16 “…falta de informação”. 

E17 “…falta de formação”. 

3 

 

Aspetos inerentes 

ao serviço que 

facilitam a adesão 

às PBCI 

Redução da disparidade de 

rácio enfermeiro/doente 

E5 “…O que pode facilitar era ter se calhar menos doentes, mas 

isso se calhar é impossível, já estávamos mais concentrados 

naqueles doentes, já chegamos a ter 9 e 10 doentes no turno da 

tarde e 6 no turno da manhã”. 

1 

Existência de carros de 

preparação e administração 

de terapêutica 

E7 “…existirem dois carros de preparação e administração de 

terapêutica, com todo o material necessário para técnica de 

punção venosa, colheitas de espécimenes para análise, bem 

como preparação da terapêutica, dotados de recolha de 

resíduos…”. 

1 

Execução de procedimentos 

invasivos na sala de 

tratamentos 

E7 “A execução de procedimentos invasivos (colocação de 

cateteres venosos centrais, drenos torácicos, execução de 

tratamentos de feridas) na sala de tratamentos e não em 

enfermaria …”. 

1 

Existência de Kit´s de 

execução de tratamentos de 

feridas - dissecção e Kelly 

E7 “…A existência de Kit´s de execução de tratamentos de 

feridas com campo cirúrgico esterilizado com conjunto de 

pinças (dissecção e Kelly)” 

1 

Acesso ao EPI 
E8 “…temos o acesso ao equipamento de proteção 

individual…”. 
1 

Existência de solução 

alcoólica na 

enfermaria/corredor 

E8 “…temos o acesso à solução alcoólica nas enfermarias e no 

corredor para a prática frequente da lavagem das mãos”. 1 

Bom senso dos 

profissionais de saúde 

E9 “facilita o bom senso de cada um…”. 
1 

Existência de material 
E10”… o que facilita é a existência de material.” 

1 

Formação em serviço 
E13 “…a formação em serviço…”. 

1 

Auditorias  

E13 “…aquando das auditorias, as precauções básicas de 

controlo de infeção, apesar de discretas, os colaboradores 

tomam atitudes mais assertivas do que o habitual”. 

1 

Existência de informação 

afixada e protocolos  

E14 … a informação existente desde cartazes, panfletos, 

protocolos que se encontram disponíveis em todas as salas…”. 
1 

 

Objetivo iii): Identificar as necessidades e motivações dos profissionais de saúde para a 

adesão as PBCI.  

 

Mudanças importantes no serviço para haver maior adesão às PBCI  

Procurou-se saber que mudanças as profissionais de saúde consideram importantes no seu 

serviço para haver maior adesão as PBCI, o que constituiu a sexta categoria, da qual 
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emergiram nove subcategorias, tendo reunido mais consenso a proposta de criação de 

melhores condições físicas, materiais e humanas (n=9), como, por exemplo, a criação de 

uma equipa “que tratasse só dos doentes infetados, que houvesse condições ambientais e 

físicas” (E3), colocação de sacos brancos nas enfermarias, pois, como refere a E4, “muitas 

vezes … queremos desalgaliar um doente ou outro procedimento, ou levamos um carro, 

mas às vezes não é tão fácil…levar e andar pelo corredor com o material contaminado…”. 

A E7 sugere a “individualização adequada das unidades, com cortinas adequadas”, bem 

como a “existência de carros ou Kit’s próprios com material especifico para técnicas 

invasivas específicas, reduzindo o risco de contaminação com a manipulação excessiva 

de material e com reservatórios para triagem adequada de resíduos (algaliação, colocação 

de sonda nasogástrica)”. Para a E13, deveria ter-se “um rácio de profissionais/utentes 

adequados”, acrescentando ainda que se deveria “evitar a sobrelotação dos serviços, haver 

brigadas de limpeza durante todo o dia, mantendo o ambiente e as superfícies limpas e 

secas”. Em conformidade com a E15, as mudanças que podem levar a uma maior adesão 

às PBCI no seu serviço passam pela “correção da ausência de material e melhoria global 

das condições de trabalho para permitir e facilitar a aceitação dos trabalhadores da 

mudança de procedimentos”. 

Outra sugestão que reuniu consenso por parte de sete profissionais de saúde foi a 

realização de mais formação/sensibilização/auditorias (n=7), sendo também de salientar 

a alusão a uma melhor gestão dos doentes infetados (n=5).  

Na opinião da E3,  

“Devia haver sensibilização a nível da população para estes problemas porque cada vez há mais 

situações destas, porque cada vez mais o uso e abuso dos antibióticos vai fazer com que haja mais 

microorganismos resistentes a antibióticos e, se não se fizer nada, isto é o descalabro porque os 

antibióticos são prescritos empiricamente. Há certas situações que as pessoas têm que 

compreender, mas para isso tem que haver sensibilização da população para a importância de se 

prevenir, porque não é só mau para o doente, é mau para quem está porque transporta 

microorganismos e pode infetar outras pessoas, tudo isso é um elo que tem que ser seguido e não 

pode ser quebrado”. 

De acordo com duas profissionais de saúde, uma das mudanças a ser operada no seu 

serviço passa por evitar-se o número excessivo de visitas aos doentes, como refere a E3 

“não compreenderem a importância de se cumprir os procedimentos para prevenção e 

controlo de infeções associadas aos cuidados de saúde”. Na opinião da E11 e da E12 para 

que haja uma maior adesão às PBCI, ter-se-á de proceder à dentificação/responsabilização 
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pelo incumprimento das mesmas “com o objetivo de aperfeiçoar, desenvolver e passar a 

ser prática correta em cada procedimento que sejam necessárias as respetivas precauções 

e nunca com caráter de punição” (E12). A E1 considera que deverá haver uma mudança 

de comportamentos, argumentando que nem todos os profissionais de saúde “estão alerta 

ou conhecem essas precauções básicas”. A E7 também sugere uma “triagem adequada 

dos resíduos junto à unidade de cada utente”, tendo também proposto a E10 que haja um 

“envolvimento de toda a equipa multidisciplinar” e a E13 sugere “um programa de 

prevenção e controlo de infeção ativo, dando enfoque às resistências antimicrobianas”. 

Tabela 6: 

 Mudanças importantes no serviço para haver maior adesão às PBCI 

Categoria Subcategorias 
Unidades de registo Frequência 

Mudanças 

importantes no 

serviço para haver 

maior adesão às 

PBCI 

Mudança de comportamentos 

E1 “Mudança de comportamentos e acho que se calhar nem 

todos estão alerta ou conhecem essas precauções básicas. Se 

calhar usamos muito a nível dos isolamentos identificados, mas 

não nos doentes do dia-a-dia”. 

1 

Melhor gestão dos doentes 

infetados 

E2 “…por os doentes isolados sozinhos”. 

E3 “…O rastreio tem de começar na urgência e de facto existe 

a noma, principalmente para MRSA e ERC mas criarem mais 

isolamentos para este tipo de doentes, não mete los nas 

enfermarias… O ideal era haver um espaço físico só para os 

doentes infetados…”. 

E4 “…fazer os isolamentos dentro dos próprios quartos, mesmo 

que estes tenham um biombo ou a cortina como proteção… E 

acho que numa enfermaria existirem doentes isolados com 

doentes que não têm nenhuma infeção que contamine vai acabar 

por contaminar os outros doentes”. 

E5 “…seria isolar [os doentes]…”. 

E8 “…junção de doentes [contaminados] num só sítio de 

maneira a podermos organizar o trabalho da melhor maneira”. 

5 

Criação de melhores 

condições físicas, materiais e 

humanas  

E3 “…criarem mais condições… haver uma equipa que tratasse 

só dos doentes infetados, que houvesse condições ambientais e 

físicas”.  

E4 “…colocar sacos brancos nas enfermarias…”. 

E7 “Individualização adequada das unidades, com cortinas 

adequadas… Existência de carros ou Kit’s próprios com 

material específico…”. 

E9 “Mais Enfermeiros escalados por turno”. 

E13”… -Ter um rácio de profissionais/utentes adequados. 

Evitar a sobrelotação dos serviços. Haver brigadas de limpeza 

durante todo o dia, mantendo o ambiente e as superfícies limpas 

e secas”. 

E15” Correção da ausência de material e melhoria global das 

condições de trabalho para permitir e facilitar a aceitação dos 

trabalhadores da mudança de procedimentos”. 

E16 “Haver mais pessoal, tanto enfermeiros, como auxiliares e 

melhores condições estruturais e físicas das enfermarias”. 

E17 “… mais recursos humanos”. 

E18 “Espaço, menos doentes, mais pessoal para trabalhar…”. 

9 

Evitar o número excessivo de 

visitas aos doentes  

E3 “…o número excessivo de visitas, não cumprirem, a gente 

explicar-lhe e as pessoas não compreenderem a importância de 

se cumprir os procedimentos para prevenção e controlo de 

infeções associadas aos cuidados de saúde”. 

E4 “…também em relação às visitas, porque, muitas vezes, não 

cumprem, embora muitas vezes alertadas acabam por não 

cumprir.…”. 

2 

Formação/sensibilização/ 

auditorias 

E6 “Formação e sensibilização aos médicos e auxiliares”. 
7 
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E11 “…toda a gente fazer formação e ser responsabilizada pelo 

não cumprimento”. 

E12 “Sem dúvida manter e reforçar a formação na área…”. 

E13 “Haver palestras/debates, ações de sensibilização nos 

próprios serviços, a partilha de experiencias, a 

formação/informação/educação dos profissionais, utentes, 

cuidadores e visitantes”. 

E14 “O reforço das auditorias e da formação”. 

E17 “Mais formação…”. 

E18”… Mais ações de formação, mas obrigatórias”. 

Triagem adequada dos 

resíduos 

E7 “…triagem adequada dos resíduos junto a unidade de cada 

utente”. 
1 

Mais envolvimento da equipa 

multidisciplinar 

E10 “…haver envolvimento de toda a equipa multidisciplinar”. 
1 

Identificação/responsabilizaç

ão pelo incumprimento das 

PBCI 

E11 “…toda a gente…ser responsabilizada pelo não 

cumprimento”. 

E12 “…Tomar postura de identificação e responsabilização do 

incumprimento das precauções com o objetivo de aperfeiçoar e 

desenvolver e passar a ser prática correta em cada procedimento 

que sejam necessárias as respetivas precauções e nunca com 

caráter de punição”. 

2 

Existência de programa de 

prevenção e controlo de 

infeção ativo  

E13 “…Ter um programa de prevenção e controlo de infeção 

ativo, dando enfoque às resistências antimicrobianas”. 1 

 

Opinião sobre a formação e informação disponível no serviço sobre as PBCI 

 

No que se refere à opinião das profissionais de saúde acerca da formação e informação 

disponível no serviço sobre as PBCI, o que se constituiu como categoria 7, emergiram 

duas subcategorias (cf. Tabela 7).  

Assim, apura-se que, segundo nove profissionais de saúde, apesar de já haver formação e 

informação disponível no serviço, deveria haver ainda mais informação e formação. 

Neste âmbito, a E1 ressalva que  

“apesar de que a informação está disponível na internet, é uma questão de nós procurarmos e 

querermos saber mais. A nível de panfletos há muito sobre a higienização das mãos, há agora sobre 

as novas medidas de isolamento, mas, se calhar mais formação acerca da etiqueta respiratória e a 

preocupação da desinfeção do material clínico”. 

Esta é uma opinião partilhada pela E5, segundo a qual:  

“…a formação, há sempre formação, o profissional pode estar sempre informado, pode adquiri-la 

sozinha, não concordo que não há formação, todos nós tivemos formação sobre a lavagem das mãos. 

Em relação aos isolamentos, é uma coisa que agora se está a passar mais mas também de qualquer 

forma fomos informados que iria haver camas na mesma enfermaria com doentes isolados, 

obviamente que não houve uma formação específica, mas nós, como profissionais, sabemos que temos 

que usar sempre, pode as vezes falhar alguma coisa mas no geral sabemos os cuidados a ter, aqui o 

principal contra não é a formação, mas a falta de tempo para o fazer. Mas é sempre importante fazer 
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uma reciclagem dos cuidados a ter e também penso que é muito importante dar a formação ou informar 

os familiares porque também acho que cometem muitos erros, muitas vezes ficam assustados, embora 

tenha um dígito informativo mas há muitas pessoas que não sabem ler ou interpretar e é aí que também 

se gasta muito tempo”. 

A E12 argumentou que, em relação à formação, esta  

“…devia ser de caráter obrigatório com regularidade definida pela instituição e a todos os 

colaboradores…Todos os colaboradores devem ter presente que as precauções básicas de controlo de 

infeção são um conjunto de medidas de abordagem multidisciplinar, medidas que devem ser 

perseverantes, transversais, consistentes e, mais uma vez, reforço com conhecimento ou informação 

da cadeia de transmissão de infeção, tudo com o objetivo da segurança efetiva do utilizador dos nossos 

cuidados o doente”. 

Verifica-se que 12 profissionais de saúde consideram que, no seu serviço, existe formação 

e informação, salvaguardando que, muitas vezes, a não adesão às PBCI se deve não à 

falta de formação ou informação disponível, mas à falta de tempo para o seu 

cumprimento. De acordo com a E3, 

“Existem as normas que estão instituídas na prevenção e controlo de infeção, penso que as pessoas 

têm conhecimento, existe a pasta da CCI que está ai que agora é a PPCIRA. A nova norma que também 

saiu também toda a gente a conhece. A formação, desde há 2 anos, acho que que a PPCIRA não fez 

formação sobre as PBCI, mas frequente e anualmente vai-se divulgando e faz-se a monitorização 

dessas PBCI”. 
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Tabela 7: 

 Opinião sobre a formação e informação disponível no serviço sobre as PBCI 

Categoria Subcategorias 
Unidades de registo Frequência 

Opinião sobre a 

formação e 

informação 

disponível no 

serviço sobre as 

PBCI 

Necessidade de mais 

formação/informação 

E1 “Acho que devia haver mais formação e informação…mais 

formação acerca da etiqueta respiratória e a preocupação da 

desinfeção do material clínico”. 

E2 “Acho que devia haver mais”. 

E4 “Acho que devia haver mais sempre, pelo menos uma vez ou 

duas por ano para nos irmos relembrando de algumas coisas que 

são esquecidas…”. 

E8 “…em relação à formação, deveria ser feita todos os anos 

para todos os profissionais”. 

E11 - A formação poderia ser melhorada através de cartazes e 

chamadas de atenção, pois nunca é demais relembrar no dia a 

dia os bons hábitos…”. 

E12 “Relativamente à formação, devia ser mais e de caráter 

obrigatório com regularidade definida pela instituição e a todos 

os colaboradores…”. 

E15 “Muito insuficiente e frequentemente incorreta. Os folhetos 

acoplados aos quartos de isolamento são os mesmos, 

independentemente do tipo de isolamento instituído 

(respiratório, contacto, neutopénico)”. 

E17 “…devia haver mais formação para melhorar a 

aprendizagem e desempenho”. 

E18 “Insuficiente”. 

9 

Existência de formação e 

informação  

E3 “…frequente e anualmente vai-se divulgando e faz-se 

monitorização dessas PBCI”. 

E5 “Há sempre formação, o profissional pode estar sempre 

informado, pode adquiri-la sozinha, não concordo que não há 

formação, todos nós tivemos formação sobre a lavagem das 

mãos… aqui o principal contra  não é a formação, mas a falta 

de tempo para o fazer…”. 

E6 “Suficiente”. 

E7 “Considero uma formação muito adequada, desde longa 

data. Cumprindo várias etapas: Formação, Auditorias e 

Divulgação de resultados”. 

E8 “Existem folhetos de informação ao nível da higienização 

das mãos…”. 

E9 “Demasiada informação e formação regrada, todos somos 

conhecedores das PBCI, apenas não temos tempo para cumpri-

las na íntegra”. 

E10 “Acho que é suficiente”. 

E12 “…Em relação à informação, esta encontra-se na norma da 

DGS e que todos deveriam ler e conhecer…”. 

E13 “Muita informação, alguma formação, mas a verdade é que 

nunca é demais, pois ainda se vê e pratica alguma negligência 

nas PBCI”. 

E14 “A formação e informação são adequadas”. 

E16 “Existe bastante informação, mas o problema é que não 

existe tempo suficiente para o consultar ao pormenor”. 

E17 “A informação no serviço é suficiente…”. 

12 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Com este estudo pretendemos objetivo geral compreender as razões, atitudes e crenças 

que motivam os profissionais de saúde na tomada de decisão para a adesão às precauções 

básicas de controlo de infeção e identificar as necessidades destes profissionais de saúde 

de forma a planear uma intervenção dirigida à adesão às PBCI e de melhoria de qualidade 

de cuidados prestados.  

Assim, numa amostra constituída por 18 profissionais de saúde, enfermeiras, médicas e 

assistentes operacionais, verificou-se que, no seu entendimento, as PBCI se referem a 

boas práticas que garantem a segurança do doente e dos profissionais de saúde, a serem 

implementadas para a prevenção da transmissão cruzada de microrganismos, sendo 

medidas básicas de precaução/controlo de infeção e procedimentos para evitar/minimizar 

o risco de infeção hospitalar. Estas respostas estão em conformidade com o preconizado

pelo PPCIRA (2018), segundo o qual as PBCI, são recomendações de boa prática que 

devem ser adotadas por todos os profissionais, na prestação de cuidados de saúde, a todos 

os doentes, independentemente do seu diagnóstico ou estado infecioso. Os resultados 

obtidos demonstram que as profissionais de saúde entrevistadas têm noção que as PBCI 

objetivam travar a transmissão cruzada e reduzir a ocorrência de IACS, aplicando-se a 

todos os doentes independentemente de se conhecer o estado infecioso dos mesmos, tendo 

atribuído muita importância ao seu cumprimento para a prevenção e controlo de infeção, 

considerando uma prioridade, um meio de garantir a segurança do doente e a sua própria 

segurança. Verificou-se que as profissionais de saúde têm noção que não há doentes de 

risco, mas sim procedimentos de risco, tornando o cumprimento das PBCI de extrema 

importância, indo ao encontro do preconizado pela DGS (2013).  

Importa referir que, embora atribuam muita importância às PBCI, duas profissionais de 

saúde relataram que nem sempre as cumprem ou por questões de tempo ou pela falta de 

condições no local de serviço. As normas e as guidelines no âmbito da prevenção e do 

controlo da infeção são acessíveis e de conhecimento dos profissionais de saúde, apesar 

de a sua adesão não ser a espectável (Silva, 2013; Chenoweth, 2015). Kear (2015) relata 

estudos que demonstram a problemática da não adesão às medidas de prevenção e 

controlo de infeção. 
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Procurou-se saber o que pensam e sentem as profissionais de saúde se observam colegas 

que não cumprem as PBCI, tendo-se constatado que estas relataram sentimentos como a 

tristeza, a preocupação, o receio, a revolta, considerando o seu incumprimento um ato de 

negligência/irresponsabilidade, referindo, uma delas, a necessidade de os profissionais de 

saúde se colocarem no lugar do doente. Para quatro profissionais de saúde, é 

imprescindível chamar à atenção/apelar ao sentido de responsabilidade.  

No entanto, salvaguardam que, em muitos casos, o incumprimento das PBCI se deve a 

fatores como: o excesso/sobrecarga de trabalho/disparidade de rácio profissional de 

saúde/doente, falta de material e de condições físicas, esquecimento, falta de 

tempo/disponibilidade, falta de atenção por constantes interrupções pelos médicos e 

familiares, falta de formação/informação, desmotivação face ao zelo no trabalho, stresse, 

falta de interiorização e falta de auditorias. De acordo com a The Joint Commission Center 

for Transforming Healthcare (2015), é essencial definirem-se as barreiras ao 

cumprimento das PBCI, específicas de cada instituição de saúde, sendo essa informação 

deveras importante para criar intervenções específicas para as respetivas necessidades. 

No estudo de Fuller, Besser, Savage, McAteer, Stone e Michie (2014) ficou demonstrado 

que a maioria das explicações relatadas pelos profissionais de saúde para a não adesão às 

PBCI se relacionam com três domínios comportamentais, designadamente: 

memória/atenção/tomada de decisão, conhecimento e contexto ambiental/recursos 

humanos e materiais. Oliveira, Paula, Iquiapaza e Lacerda (2012) referem que o 

incumprimento das PBCI tem inerente fatores materiais, sociais e comportamentais e 

institucionais. Os fatores materiais abrangem a disponibilização de produtos e de 

infraestruturas; os fatores sociais e comportamentais dividem-se em intrapessoais e 

interpessoais. A nível intrapessoal salientam a formação, os conhecimentos e a 

personalidade dos profissionais de saúde. Os fatores interpessoais têm implícitas a 

identidade social, a preocupação com a opinião de terceiros e o papel na sociedade. Em 

termos de fatores institucionais, ressalvam o feedback, a carga laboral, o reconhecimento 

e o encorajamento na participação em programas de cumprimento das PBCI, estando estes 

fatores relacionados com a cultura de segurança da própria instituição, atividades de 

formação, motivação e co-responsabilização pelo controlo das IACS. 

No que concerne aos fatores que que influenciam a adesão dos profissionais de saúde às 

PBCI, apurou-se que algumas profissionais de saúde referiram a preocupação com a 

qualidade dos cuidados prestados, a formação/informação que possuem, o incentivo e a 



Discussão dos resultados 

53 

persistência da Enfermeira Chefe, as auditorias realizadas pela CCI, o bem-estar do 

utente, o fato de existirem brochuras/cartazes informativos, os fatores de ordem 

pessoal/profissional, existência de condições de trabalho adequadas, o medo de contágio, 

o conhecimento das PBCI, a disponibilidade mental e disponibilidade de tempo para as

pôr em prática. No seu estudo, Gonçalves (2012) avaliou a perceção dos profissionais de 

saúde no que se refere aos fatores que influenciam a adesão às boas práticas no âmbito da 

prevenção e controlo das IACS, tendo identificado a formação e a informação como 

fatores facilitadores. As infraestruturas dos serviços, o excesso de trabalho, o stresse 

laboral e as crenças pessoais assumiram-se como fatores dificultadores do cumprimento 

das PBCI. O mesmo estudo demonstra também que a interação entre as equipas de 

trabalho e as comissões de controlo da infeção foram aspetos valorizados como 

facilitadores da adesão das PBCI. 

Procurou-se saber mais especificamente os aspetos inerentes ao serviço, em que cada 

profissional de saúde exerce funções, que facilitam ou dificultam a adesão às PBCI, 

verificando-se que foi reiterante a carga de trabalho/escassez de tempo, a falta de recursos 

humanos e materiais, bem como referenciaram a falta de formação/informação específica, 

as características pessoais dos profissionais de saúde e a não separação de doentes 

contaminados e não contaminados. Neste sentido, importa referir que alguns estudos 

demonstram que é fundamental a existência de condições institucionais e formação 

contínua, resultante de momentos de formação formal e informal, tendo subjacente uma 

abordagem crítica e reflexiva, de modo a poder-se promover a transformação dos 

profissionais de saúde na sua prática do dia-a-dia no que se refere à adesão às PBCI 

(Bakke, 2010; Headley, 2011). Kear (2015) referencia a comunicação, o trabalho em 

equipa, o registo do erro, a perceção do conceito de segurança do doente, rácios, 

transições de cuidados e aprendizagem organizacional. 

Face a estes resultados refere-se que as profissionais de saúde entrevistadas, ao 

apresentarem estes conhecimentos sobre os fatores inibidores da não adesão às PCBI no 

seu serviço e o facto de acreditarem na sua importância do seu cumprimento, na sua 

prática profissional, tornam-se elementos importantes ao nível da prevenção e controlo 

da infeção, assim como ao nível da sua segurança e do doente. Considera-se que o 

conhecimento e a sensibilização para esta temática devam ser introduzidos com bastante 

ênfase na formação contínua, com consequente transferência para a prática, para que as 

recomendações sejam compreendidas e valorizadas durante a atividade profissional. Uma 
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das premissas que resulta no sucesso da alteração das práticas é o conhecimento. Neste 

sentido, como refere Cardoso (2015), as atividades de educação são formas de partilhar 

conhecimentos e estabelecer novas compreensões, pelo que as abordagens a desenvolver 

relativas às PBCI necessitam ser recuperadas e trabalhadas. 

O estudo de Trinkoff, Alison, Johantgen, Storr, Gurses, Liang e Han (2011) demonstra 

que a sobrecarga de trabalho, os horários subjacentes, a falta de equipamento e o facto de 

os profissionais de saúde terem de realizar atividades diferentes no mesmo momento 

desempenham um importante contributo para os resultados adversos que se verificam ao 

nível do controlo das IACS, o que corrobora os resultados apurados no presente estudo. 

De acordo com as profissionais de saúde há aspetos facilitadores da adesão às PBCI no 

seu serviço, como a redução da disparidade de rácio enfermeiro/doente, a existência de 

carros de preparação e administração de terapêutica, a execução de procedimentos 

invasivos na sala de tratamentos, a existência de Kits de execução de tratamentos de 

feridas - dissecção e Kelly, o acesso ao EPI, a existência de solução alcoólica na 

enfermaria/corredor, o bom senso dos profissionais de saúde, a existência de material, a 

formação em serviço, as auditorias e a existência de informação afixada e protocolos. 

Rodrigues (2016) refere que o clima institucional seguro, a participação ativa a nível 

institucional e individual, a eficácia individual/institucional e a parceria com os doentes 

e utilizadores dos serviços são fatores promotores de adesão às PBCI. 

Importa salvaguardar que, através da proximidade frequente com a pessoa doente, os 

profissionais de saúde encontram-se em contacto direto com potenciais microrganismos 

patogénicos, o que implica uma postura constante de prevenção e de proteção, 

nomeadamente através das PBCI e medidas como a utilização dos EPI’s (Fernandes, 

Silva, Cruz & Paiva, 2015). Cada instituição de saúde é responsável por fornecer os EPI’s 

em qualidade e quantidade suficientes aos procedimentos necessários, contudo é da 

responsabilidade de cada profissional de saúde selecionar as barreiras protetoras mais 

apropriadas em função do contacto previsto, objetivando quebrar a cadeia epidemiológica 

da transmissão cruzada da infeção, sabendo adequar as barreiras protetoras aos 

procedimentos (Ferreira, 2011). 

Procurou-se também saber a opinião das profissionais de saúde acerca das mudanças tidas 

como importantes no seu serviço para haver maior adesão às PBCI, tendo-se apurado uma 

diversidade de medidas, nomeadamente: mudança de comportamentos, melhor gestão dos 

doentes infetados, criação de melhores condições físicas, materiais e humanas, evitar o 
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número excessivo de visitas aos doentes, mais formação/sensibilização/auditorias, uma 

triagem adequada dos resíduos, mais envolvimento da equipa multidisciplinar, a 

identificação/responsabilização pelo incumprimento das PBCI e a existência de programa 

de prevenção e controlo de infeção ativo. Neste âmbito, Cardoso (2015) defende que as 

medidas a serem implementadas para uma maior adesão às PBCI por parte dos 

profissionais de saúde passam pelo desenvolvimento de programas de vigilância 

epidemiológica, que abranjam a formação dos profissionais de saúde, assim como a 

elaboração e divulgação de um guia de boas práticas, através das comissões de controlo 

e de infeção hospitalar. A dotação de serviços com mais e melhores recursos deve ser 

também uma prioridade na implementação de medidas de prevenção.   

Verificou-se também que, apesar de já haver formação e informação disponível no serviço 

sobre as PBCI, uma grande parte das entrevistadas considera que deveria haver ainda 

mais informação e formação. De acordo com a DGS (2013), os dirigentes das instituições 

de saúde necessitam de garantir a existência de sistemas e de recursos que facilitem a 

implementação das PBCI e a monitorização do seu cumprimento, por parte de todos os 

profissionais de saúde. Devem também assegurar que todos os profissionais recebem 

formação e treino sobre todos os componentes das PBCI, bem como verificar se todos os 

profissionais têm acesso às normas existentes e se estão disponíveis todos os recursos 

necessários para implementar, monitorizar e assegurar o cumprimento integral das 

normas. 

Importa ainda ressalvar que a não adesão às PBCI é um problema real, com repercussões 

objetivas em danos para os profissionais de saúde e para os doentes, cuja extensão é difícil 

de quantificar. Neste âmbito, a adesão equivale a manter atitudes adequadas, exigindo 

dos profissionais de saúde motivação e conhecimento técnico, mesmo sabendo que, na 

prática, muitas vezes a relação presente entre o conhecimento e a atitude pode não ser a 

mais pretendida (Soares, 2017). 
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6. CONCLUSÕES

Os objetivos enunciados para este trabalho de investigação foram (i) Descrever as razões, 

atitudes e crenças dos profissionais de saúde sobre a tomada de decisão para uso das 

PBCI; (ii) Enunciar os fatores que, na perspetiva dos profissionais de saúde, estão 

relacionados com a tomada de decisão para adesão ou não adesão as PBCI; (iii) Identificar 

as necessidades e motivações dos profissionais de saúde para a adesão as PBCI. 

Após uma análise atenta à apresentação dos resultados obtidos e discussão dos mesmos e 

tendo em conta os objetivos formulados para este estudo, referem-se agora as conclusões 

consideradas mais pertinentes.  

Quanto ao entendimento das profissionais de saúde sobre as PBCI, estas consideraram a 

boa prática e sua implementação para prevenção da transmissão cruzada de 

microrganismos, o conjunto de medidas básicas de precaução/controlo de infeção e os 

procedimentos que se adotam para evitar/minimizar o risco de infeção hospitalar. 

Todas as profissionais de saúde atribuíram muita importância ao cumprimento das PBCI 

para a prevenção e controlo de infeção, considerando uma prioridade para garantia da 

segurança do doente e da sua própria segurança. 

No que se refere ao que pensam e sentem se observam colegas que não cumprem as PBCI, 

a maioria das profissionais de saúde referiu sobretudo sentir tristeza perante o não 

cumprimento, preocupação, receio, nojo e revolta. Uma das profissionais de saúde 

considera mesmo que cada profissional de saúde se deve colocar no lugar do doente. 

Algumas profissionais de saúde, quando presenciam o não cumprimento das PBCI, 

relataram que chamam o colega à atenção, apelando ao sentido de responsabilidade. Uma 

delas mencionou que ensina como e quando fazer, enquanto outra referiu que não faz 

juízos de valor, justificando que se um colega não cumpre as PBCI é porque terá “bom 

motivo para não as cumprir”, acrescentando que é suscetível todos errarem, incluindo ela 

própria. Verificou-se ainda que algumas entrevistadas consideram o não cumprimento 

das PBCI um ato de negligência/irresponsabilidade.  

Em relação aos fatores que influenciam a adesão ou não adesão dos profissionais de saúde 

às PBCI, os que reuniram mais consenso por parte das entrevistadas foram o 

excesso/sobrecarga de trabalho/disparidade de rácio profissional de saúde/doente, a falta 
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de tempo/disponibilidade, a falta de formação/informação e a falta de material e de 

condições físicas.  

Concluiu-se também que, no que se refere aos aspetos dificultadores da adesão às PBCI 

no serviço onde as profissionais de saúde exercem, se destacaram a rutura de material, a 

não separação de doentes contaminados e não contaminados, a carga de trabalho/escassez 

de tempo, a falta de condições de espaço, a falta de recursos humanos e a falta de 

formação/informação específica.  

Foram apontados como aspetos facilitadores da adesão às PBCI no serviço onde exercem 

as entrevistadas: a redução da disparidade de rácio enfermeiro/doente, existência de 

carros de preparação e administração de terapêutica, execução de procedimentos 

invasivos na sala de tratamentos, existência de Kits de execução de tratamentos de feridas 

- dissecção e Kelly, acesso ao EPI, existência de solução alcoólica na enfermaria/corredor, 

bom senso dos profissionais de saúde, existência de material, formação em serviço, 

auditorias e existência de informação afixada e protocolos.   

Em conformidade com a maioria das profissionais de saúde, a criação de melhores 

condições físicas, materiais e humanas assume-se como uma das mais importantes 

mudanças a ser operada no seu serviço para haver maior adesão as PBCI.  

Concluiu-se que várias profissionais de saúde referem que, apesar de já haver formação 

e informação disponível no serviço, deveria haver ainda mais informação e formação na 

área, mas salvaguardaram que, muitas vezes, a não adesão às PBCI se deve não à falta de 

formação ou informação disponível, mas à falta de tempo para o seu cumprimento. 

Assim, consideramos que, as categorias “Entendimento sobre as PBCI”, “Importância do 

cumprimento das PBCI para prevenção e controle de Infeção” e “Pensamento e 

sentimento perante a observação do não cumprimento das PBCI por parte de colegas 

permitiram dar resposta ao primeiro objetivo previamente enunciado: “Descrever as 

razões, atitudes e crenças dos profissionais de saúde sobre o uso das PBCI”. 

As categorias “Fatores que influenciam a adesão ou não adesão dos profissionais de saúde 

às PBCI” e “Aspetos inerentes ao serviço que facilitam ou dificultam a adesão às PBCI”, 

na nossa perspetiva permitiu responder ao segundo objetivo: “Enunciar os fatores que na 

perspetiva dos profissionais de saúde estão relacionados com a tomada de decisão para 

adesão ou não adesão as PBCI” 
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Por último as categorias “Mudanças importantes no serviço para haver maior adesão às 

PBCI” e “Opinião sobre a formação e informação disponível no serviço sobre as PBCI” 

permitiu responder ao objetivo “Identificar as necessidades e motivações dos 

profissionais de saúde para a adesão as PBCI” 

Na elaboração deste trabalho encontraram algumas limitações, sendo uma delas o facto 

de não se ter conseguido uma amostra mais dilatada, o que poderia ter dado uma maior 

visibilidade ao fenómeno em estudo. Por outro lado, o facto de se ter feito a recolha de 

dados durante o turno de trabalho ou no final do turno pode ter condicionado as respostas 

das participantes. Embora estando-se consciente destas limitações, considera-se que as 

opções metodológicas foram as mais adequadas ao tipo de estudo desenvolvido, tendo o 

mesmo permitido um conhecimento mais concreto da perspetiva das profissionais de 

saúde em relação às PBCI. 

Em termos de implicações para a prática clínica, este estudo permitiu uma reflexão sobre 

os comportamentos dos profissionais de saúde no uso das PBCI. A tomada de consciência 

e a autorreflexão do profissional são importantes, bem como a perceção que deve ter da 

realidade objetiva e subjetiva. Os profissionais, ao apresentarem estes conhecimentos e 

acreditarem na importância dos mesmos, na sua prática, tornam-se elementos 

fundamentais ao nível da prevenção e controlo da infeção, assim como ao nível da 

segurança. Promover o conhecimento sobre as PBCI é uma importante estratégia para a 

adesão às mesmas, pois permite e facilita uma compreensão para além da aparente 

perceção. Assim, sugere-se que a sensibilização para o cumprimento das PBCI seja uma 

constante no plano de formação profissional.  

Este estudo pode funcionar como propulsor para estudos de investigação do tipo 

investigação-ação, no sentido de criar e implementar programas de desenvolvimento para 

o uso das PBCI. Acredita-se que o conhecimento e a sensibilização para esta temática

devam ser introduzidos com bastante ênfase na formação académica inicial e consequente 

transposição para a prática, sob pena das recomendações não serem compreendidas e 

valorizadas durante a atividade profissional. 
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ANEXOS 





ANEXO I 

GUIÃO DE ENTREVISTA 

Código do Participante: ____________ 

Data: ___/ ___/ ______ Hora de início: __________ Hora de término: ________ 

Questões: 

1) Descreva o seu entendimento sobre as PBCI.

2) Na sua prática do dia-a-dia que importância da ao cumprimento das PBCI para a

prevenção e controlo de infeção?

3) O que pensa e sente se observa colegas que não cumprem as PBCI?

4) Quais os fatores que, na sua opinião influenciam a adesão ou não adesão dos

profissionais de saúde às PBCI?

5) Existem, na sua opinião, aspetos inerentes ao serviço onde trabalha que facilitam

ou dificultam a adesão dos profissionais às PBCI? Quais?

6) Que mudanças considera importantes no seu serviço para haver maior adesão as

PBCI?

7) Qual a sua opinião sobre a formação e informação disponível no seu serviço

sobre as PBCI?



 

 

 

  



ANEXO II 

CONSENTIMENTO INFORMADO 



 

 

  



ANEXO III 

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA RECOLHA DE DADOS



 

 

 

  





 

 

 





 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 



ANEXO IV 

AUTORIZAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA/ CONSELHO DE 

ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR






