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INFORMAÇÕES PARA O PACIENTE E VISITANTE
O QUE É INFECÇÃO RELACIONADA À
ASSISTÊNCIA À SAÚDE (IRAS)?
É a infecção que o paciente contrai (pega)
durante os cuidados recebidos em um
hospital ou outro serviço de saúde, que
não estava presente ou em incubação no
momento da internação. Incubação é um
período que começa quando o paciente
entra em contato com microrganismo até
o momento em que apresenta a doença.
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Esquema demonstrando a transmissão de microrganismos.
Fonte: Guia da Agência de Controle de Infecção Hospital, Austrália, 2004.

Os microrganismos podem ser transmitidos
do ambiente hospitalar para o paciente,
para o profissional de saúde e para os
equipamentos e instrumental cirúrgico e
vice – versa.
QUE CUIDADOS DEVEMOS TER COM AS
MÃOS AO ENTRAR NOS SERVIÇOS DE
SAÚDE?
As mãos transmitem microrganismos do
paciente para o visitante, do visitante para o
paciente, do profissional de saúde para o
paciente, do paciente para o profissional de
saúde e de um paciente para outro.
Por isso é importante lavar as mãos para
evitar essa transmissão. Elas podem ser
higienizadas de duas formas: com água e
sabão ou álcool gel. Para tanto, o serviço de
saúde deve disponibilizar:
• papel toalha para secar as mãos;
• porta papel toalha;
•dispensadores de sabonete líquido;
• sabonete líquido;
• lixeira com abertura da tampa acionada
com pedal.
Atenção: não é recomendado o uso de
secadores elétricos dentro dos serviços de
saúde por risco de contaminar as mãos com
microrganismos.
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Anéis, alianças, relógios e pulseiras
devem ser retirados para lavar as mãos
adequadamente. As mãos devem ser
lavadas:
• ao chegar no quarto do paciente;
• quando estiverem visivelmente sujas;
• antes e após tocar no paciente;
• antes e após ir ao banheiro;
• antes e após as refeições;
• e outros que forem necessários.
Para garantir que todas as partes das
mãos sejam limpas existe um passo-apasso que segue abaixo:

Fonte: Anvisa, 2007
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