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Resumo 

 

 

O presente estudo é uma análise das infecções nosocomiais, problema de saúde 

mundial que tem agravado o estado de saúde de pacientes internados e aumentado os 

custos do poder público com esse serviço. Com esse artigo de revisão, perceberam-se 

agentes que contribuem para o desenvolvimento das infecções, como, as más condições 

de higiene e o uso indiscriminado de antibióticos, sendo os mais relevantes. 

 

Palavras-chave: Infecções nosocomiais; bactérias resistentes; antibióticos; 

mutação. 
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1. Introdução 

 

O presente estudo destina-se a conhecer a evolução das infecções nosocomiais, 

através de uma análise feita em artigos de revisão. Este trabalho analisa desde a criação 

dos hospitais até os dias atuais, os pontos principais e mais polêmicos desse problema 

de saúde pública e também as providências tomadas para solucionar o problema. 

A utilização indiscriminada de antibióticos é um dos motivos que possibilita a 

constante mutação das bactérias. A partir dessa consideração, o trabalho aborda a 

importância da conscientização dos profissionais de saúde em relação aos cuidados que 

devem ser observados na administração de antibióticos para que haja controle da 

mutação das bactérias. 

Os objetivos desse estudo são: conhecer o histórico das infecções nosocomiais; 

analisar as providências tomadas em cada época e sua importância para o controle e 

tratamento das infecções; entender a adaptação das bactérias ao meio ambiente e as 

mutações que as tornam antibiótico-resistente. 
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2. Revisão Bibliográfica: Histórico das Infecções Nosocomiais 

 

 

2.1 Histórico das infecções nosocomiais 

As infecções nosocomiais vêm se crescendo ao longo do tempo e começaram a 

ser estudadas a partir da criação dos hospitais, que no início eram locais destinados ao 

abrigo de pobres, peregrinos, inválidos e doentes; pessoas estigmatizadas pela 

sociedade. Com o intuito de desenvolver o capitalismo industrial foram criados os 

primeiros hospitais gerais, tornando esses locais acessíveis à população, com o objetivo 

de recuperar a força de trabalho (NICHIATA et al., 2004). 

Essa visão de abrigo sendo modificada para um ambiente que busca a 

recuperação da saúde não tornou esses locais totalmente propícios para tal função, pois 

ainda continuavam com condições precárias de higiene, o que por sua vez, contribuía 

para a proliferação das infecções. Em 1863, a criadora da enfermagem moderna, 

Florence Nightingale, estabeleceu os primeiros critérios para os cuidados ao paciente 

enfatizando a atenção com a limpeza no ambiente hospitalar. Demonstrou com o 

conhecimento que se tinha até aquele momento que as transmissões das doenças 

poderiam ser diminuídas com a melhoria das condições de higiene e limpeza. 

Proporcionando assim, ar puro, luz e a separação dos pacientes infectados dos não 

infectados (NICHIATA et al., 2004).  

Apenas com os estudos e o estabelecimento das causas microbiológicas das 

doenças que foram demonstradas pelos estudos de Pasteur e Koch, entre 1877 a 1897, 

que iniciou o reconhecimento dos agentes causadores das doenças que com o passar do 

tempo deu origem a bacteriologia, imunologia e epidemiologia. A partir desse estudo e 

de pesquisas posteriores é que se estabeleceram as causas e os agentes causadores das 

infecções (NICHIATA et al., 2004).  

Com a evolução das pesquisas e do conhecimento científico, foram criadas 

tecnologias como a antibioticoterapia, assepsia, desinfecção e esterilização, que levaram 

a maior preservação da saúde do paciente e passaram a ter um controle mais eficiente da 

infecção com os novos tratamentos e redução da contaminação. 

Segundo Trevizan et al. (2002) esse problema sempre foi de ordem mundial, e 

no Brasil não foi diferente. Assim, pode-se observar como o cuidado com o controle e a 
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preocupação em solucionar o problema se apresentou em cada década, de 50 a 90 

(TREVIZAN et al., 2002). 

O reconhecimento internacional da infecção hospitalar “moderna” iniciou-se já 

na década de 40, com uma característica endógena e multirresistente, com o surgimento 

de uma pandemia de Staphylococcus aureus (BRASIL, 1985). 

Esse foi um período pós-guerra que possibilitou o desenvolvimento de muitas 

tecnologias médico-hospitalares, surgimento de novos medicamentos, assim como, 

mudanças na característica diagnóstica e terapêutica. Portanto, quando se acreditava que 

o problema das infecções hospitalares haviam sido superadas com o surgimento da 

penicilina aliada a analgesias, surge nesse cenário essa pandemia (LACERDA, 1987). 

Nas décadas de 50 e 60 a produção científica acerca desse tema ainda é bem 

limitada, crescendo na década de 70 e tendo seu ápice na década de 80. O motivo para 

essa pouca produção nas duas primeiras décadas está relacionada ao baixo quantitativo 

de veículos de publicação, sendo de difícil divulgação, acrescentando-se o fato de que a 

infecção hospitalar só se torna uma preocupação nacional a partir da década de 80 

(LACERDA, 1987). 

A preocupação em buscar solução para o problema no âmbito internacional 

iniciou-se na década de 50 nos países mais desenvolvidos, com evidências de infecção 

hospitalar endógena e multirresistente, porém no Brasil o reconhecimento dessa nova 

característica de infecção só ocorreu por volta da década de 70, pois relaciona-se com o 

desenvolvimento da sociedade brasileira e as políticas de saúde pública (TREVIZAN et 

al., 2002). 

Realizando uma análise por várias décadas podemos observar as produções 

científicas que ocorreram nesses períodos e também quais as estratégias foram tomadas 

em cada época para tentar solucionar o problema. 

Na década de 50 e 60 estava-se concluindo um período de predominância das 

assistências meramente preventivas. Nesse período haviam poucos hospitais e Santas 

Casas de Misericórdia. Os cuidados nesse momento eram voltados ao ambiente e 

procedimentos de antissepsia (BRAGA & PAULA, 1981). 

Na década de 60, com o desenvolvimento econômico e uma industrialização 

acelerada, ocorre um aumento da urbanização, levando a um aumento na demanda por 

assistência médica, que até o momento era realizado de uma forma desigual por várias 

instituições. Nesse período o Brasil estava passando pelo momento político da ditadura 

militar, essa forma de governo busca melhorar a assistência à saúde era a unificação dos 
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institutos de aposentadoria e pensão, criando assim o Instituto Nacional de Previdência 

Social (INPS). A partir de então, iniciam-se os financiamentos para a iniciativa privada, 

sendo criados desde então vários hospitais com verbas quase que exclusivamente 

pública. Com isso, chegavam ao país novas tecnologias médicas que aumentaram as 

atividades desse setor, iniciando os primeiros transplantes e por conseqüência o 

aumento intensivo no uso de antibióticos e imunossupressores (LUZ, 1979).  

Na década de 70, o Brasil continuava em plena ditadura militar e cada vez mais 

houve um aumento na demanda por assistência a saúde. Na década anterior, a tentativa 

do governo em resolver os conflitos da saúde foi a criação do INPS e a uniformização 

dos benefícios, porém isso não ocorreu da maneira que se pretendia, pois essa mudança 

não significou melhoria na qualidade da assistência. O modelo de assistência passou a 

ser curativo, especializado e tecnicista, conforme o interesse do Estado, que nesse 

momento expande as fronteira das indústrias farmacêutica e de equipamentos 

hospitalares para multinacionais (OLIVEIRA & TEIXEIRA, 1989) . 

Percebe-se que houve aumento na quantidade de hospitais, mas não uma 

melhora na qualidade da assistência oferecida. Agrava-se o fato de não haver uma 

rigorosa fiscalização dessa assistência (OLIVEIRA & TEIXEIRA, 1989). 

Durante essa época muitas mortes ocorriam devido a baixa qualidade, porém 

como ocorria de forma isolada, sem muita divulgação, a população não tinha ciência da 

gravidade do problema. 

Com o advento da tecnologia da informação, que otimizou a circulação das 

notícias, esse cenário muda, a mídia expõe com tons catastróficos, notícias que 

preocupam a população, como por exemplo: “Infecção é a quarta causa de morte no 

país, Folha de São Paulo, 1980”, “Pesquisador diz que infecção hospitalar mata 150 mil 

por ano”, Jornal do Brasil, 1981 (LACERDA, 1987). 

Com todas essas notícias sendo veiculadas, vários grupos da sociedade exigem 

uma solução para o problema. A resposta que tiveram naquele momento é que isso 

ocorria no mundo todo e que no Brasil não seria diferente. Embora algumas ações 

tenham sido adotadas, como padronização de produtos e procedimentos de desinfecção, 

esterilização e produtos anti-sépticos, contribuindo para algumas melhorias, os casos 

continuavam a acantecer (LACERDA, 1987). 

Pode-se imaginar que com o desenvolvimento dessas técnicas de controle das 

infecções o problema deixaria de existir, porém não é isso que se observa nos dias 

atuais. É certo que grandes epidemias foram controladas, porém esse problema ainda é a 
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causa de prolongamentos no tempo das internações e muitas complicações no que se 

refere às infecções no ambiente hospitalar (LACERDA, 1987). 

 

2.1.1 Infecções nosocomiais no século 21 

Até o momento observou-se muitos acontecimentos em relação a infecções 

hospitalares, e pode-se imaginar que com a entrada no século 21 esse cenário iria 

mudar, pois com a era da tecnologia, do desenvolvimento científico esses problemas 

deixariam de existir, porém não é isso que ocorreu, a cada dia é divulgado na mídia 

surtos de infecção, mortes ocasionadas por infecções adquiridas no ambiente hospitalar. 

Uma característica interessante em se observar é que mesmo se investindo muito em 

estudos para esse controle, a cada dia novos surtos acontecem e surgem cada vez mais 

agentes infecciosos causadores desse tipo de infecção. 

O ministério da saúde define infecção hospitalar como a infecção adquirida 

após a admissão, que tenha sua manifestação durante a internação ou após a alta 

hospitalar, podendo estar relacionada com a própria internação ou com os 

procedimentos realizados no hospital (VILLAS BOAS & RUIZ, 2004). 

Atualmente, um dos grandes problemas provocados pelas infecções 

nosocomiais está relacionada ao ambiente cirúrgico, embora a ciência tenha avançado 

muito nesse campo esse problema ainda é causa de muitos óbitos e prolongamento no 

tempo de internação. A infecção cirúrgica é considerada hoje o maior problema no que 

se refere às salas de cirurgias (VILLAS BOAS & RUIZ, 2004). 

Em um estudo realizado no período de 1999 a 2002 no Hospital Federal do Rio 

Grande do Norte, pode ser verificar que quanto mais complicada a cirurgia e com maior 

presença de secreções purulentas e tecidos contaminados maior será o risco se adquirir 

infecção hospitalar e também quanto mais se utiliza métodos invasivos mais aumenta 

essas chances, como por exemplo, de 621 pacientes analisados no estudo e que tiveram 

infecção hospitalar 14% (426 pacientes) fizeram uso de sonda vesical de demora, 5,7% 

cateter venoso central (180 pacientes), 5% drenos cavitários (156 pacientes), 

traqueostomia 0,92% (29 pacientes). Todos esses métodos invasivos causam infecção 

por servirem de transporte de bactérias para dentro do organismo. (MEDEIROS et al., 

2003). 

Na pesquisa realizada sobre infecção hospitalar como causa da morbidade e 

mortalidade em população idosa, pelos professores Dr. Paulo José Fortes Villas Bôas e 



13 

 

 

Tânia Ruiz em um hospital universitário mostram que a maior ocorrência de infecção 

observada nesse estudo é no trato urinário (40,8 a 42%), pneumonia (11 a 32,9%), 

infecção do sítio cirúrgico (8 a 24%) e sepsis (5 a 9,2%). (VILLAS BOAS & RUIZ, 

2004). 

A ocorrência de infecções hospitalares aumenta o tempo de internação em 

aproximadamente quatro dias, além de aumentar os custos na internação e também a 

mortalidade nessa população estudada. As causas da susceptibilidade dessa população 

às infecções são dadas pelas alterações fisiológicas do envelhecimento, diminuição da 

resposta imunológica e realização de procedimentos invasivos. (VILLAS BOAS & 

RUIZ, 2004). 

Uma situação atual, que gera discussão, é o impacto da resistência bacteriana no 

contexto da infecção hospitalar como conseqüência do uso indiscriminado de 

antibióticos, o que está fazendo pressão seletiva nas bactérias e tornando-as 

multiresistentes. Outro fator é o crescimento de técnicas invasivas que cada vez mais dá 

espaço para que as bactérias entrem no organismo já debilitado e possam se multiplicar, 

causando infecções que muitas vezes não podem ser combatidas com antibióticos 

convencionais, pois essas bactérias já sofreram mutação. (GARRISON & WILSON, 

1994) 

2.2 Multiresistência bacteriana. 

As bactérias estão em todos os locais e fazem parte do cotidiano das pessoas, 

sendo muitas vezes benéficas a nossa saúde, contribuindo também com nossa proteção. 

Porém, também há bactérias que são vilãs da nossa saúde, causando infecções e 

doenças. 

As bactérias têm um tempo de vida relativamente curto, desta forma elas se 

adaptam facilmente às mudanças do ambiente. Quando os antibióticos são introduzidos 

em determinado ambiente, as bactérias que ali estão se adaptam a esse contato tornando-

se com o tempo resistentes. A oportunidade de contato das bactérias com antibióticos 

facilita a aquisição de mecanismos de resistência (SANTOS, 2004). 

A resistência é inevitável e irreversível, uma vez que o contato da bactéria com o 

antibiótico possibilita resistência nas células bacterianas, dificultando assim o combate 

às mesmas. A causa desse contato se dá pelo uso indevido de antibióticos da população, 

bem como, o uso de antibióticos na produção de alimentos para animais e na 

agricultura, aumentando e muito a resistência a esses medicamentos. 
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Atualmente esse é um problema de saúde pública que afeta todo o mundo, e se 

agrava a cada dia com o uso indiscriminado de antibióticos. Em estudos realizados na 

Europa e América do Norte encontramos os seguintes resultados, Staphylococcus 

aureus resistente a meticilina (MRSA), Streptococcus pneumoniae não suceptível a 

penicilina (PNSSP), Enterococos resistente a vancomicina (VRE) e Enterobacteriaceae 

produtoras de beta-lactamase de espectro ampliado (ESBL), essas bactérias resistentes 

estão reproduzindo-se com facilidade e disseminando-se pelos hospitais, trazendo 

assim, prejuízos a população (SANTOS, 2004). 

A comunidade científica está preocupada com o problema encontrado, não 

apenas em países subdesenvolvidos, mas também em países desenvolvidos. A aposta 

agora é na educação e conscientização de médicos e profissionais de saúde, sobre a 

importância de realizarem cuidados básicos, como a lavagem adequada das mãos, bem 

como o uso prudente de antibióticos, a fim de diminuir o desenvolvimento de bactérias 

resistentes no ambiente hospitalar. 

Nos hospitais ocorre muito o fenômeno de resistência, porque se utiliza 

freqüentemente a antibioticoterapia e também é um local onde possui muitas bactérias, 

essa junção de situações propicia a ocorrência de resistência bacteriana. 

Muitas infecções causadas por bactérias resistentes muitas vezes não podem ser 

tratadas com antibióticos existentes, pois os agentes patológicos já se tornaram 

resistentes a esses medicamentos, o que causa grandes problemas a população. Por esse 

motivo é que podemos considerar um problema de saúde pública, pois se não houver 

um controle as conseqüências serão devastadoras para a humanidade. 

Hoje em dia tem três circunstâncias que estão envolvidas nas infecções 

hospitalares. A primeira é o uso excessivo de antimicrobianos no ambiente hospitalar. A 

segunda é a quebra de técnicas básicas no controle de infecção hospitalar por parte dos 

profissionais de saúde, como por exemplo, a lavagem adequada das mãos. A terceira 

força é formada pelos pacientes hospitalizados com sistema imunológico debilitado 

(NEVES, 1988). 

O que precisa ser entendido é que a internação hospitalar não é um passaporte 

para a saúde, e que esse ambiente é uma forte e importante fonte de agentes infecciosos, 

são fontes de bactérias antibiótico-resistêntes, que a cada dia se multiplicam causando 

grandes prejuízos.  
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O que ocorreu durante algum tempo após a criação dos antibióticos é a crença de 

que eles eram a solução para todos os problemas infecciosos e isso trouxe aos médicos 

uma sensação de segurança em resolver os problemas de saúde, fazendo com que esses 

medicamentos fossem utilizados de forma indiscriminada. Tudo isso, relacionado ao 

marketing da indústria farmacêutica, colocava os medicamentos como solução para os 

problemas de infecções, o que levou a realidade atual, onde a cada dia se desenvolvem 

mais antibióticos e também mais resistências, sendo uma luta constante que não se sabe 

ao certo onde culminará (BARCAT, 2006). 

 

2.2.1 Bactérias resistentes disseminadas no ambiente hospitalar. 

Como já citado anteriormente, o ambiente hospitalar embora seja destinado a 

cuidar e tratar enfermidades ele também é vilão no que se refere a transmissão de 

patógenos. Um estudo realizado na escola de enfermagem da USP em dezembro de 

2010, que tinha por objetivo de realizar um levantamento bibliográfico de artigos 

publicados LILACS, MEDLINE, Science Direct, SCOPUS e ISI Web of Knowledge, 

entre 2000 e 2008, concluiu que no ambiente hospitalar, embora seja mantida uma 

rigorosa limpeza, entra-se facilmente bactérias resistentes, nos locais mais comuns 

como: telefones, monitores, macas, mesas, torneiras, etc. Entre as bactérias mais 

encontradas estão: Staphylococcus aureus resistente à meticilina, Clostridium difficile, 

Acine-to-bacter baumannii e Enterococcus resistentes à vancomicina. O que se pode 

observar é que mesmo mantendo um controle da infecção nos pacientes, fazendo uso 

controlado de antibióticos e ter uma boa higiene do local, ocorre essa disseminação, 

pois ao menos que o paciente esteja isolado, ele transitará por vários locais e terá 

contato com pessoas e objetos ocorrendo assim uma troca de microorganismos. Deste 

modo, os cuidados básicos preconizados pela CCIH (Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar) devem ser cumpridos, para que possa pelo menos diminuir a disseminação 

desses patógenos. O modo mais comum de transmissão desses microorganismos ocorre 

por transmissão cruzada através das mãos dos profissionais que acabam transmitindo de 

um paciente a outro, ou de um paciente a algum local (OLIVEIRA & QUÉSIA, 2010).  

Outro modo de disseminação de bactérias no ambiente hospitalar, é através de 

formigas, que tornam-se vetoras e transportadoras de bactérias nesse ambiente. Esses 

insetos alem de transportar bactérias ainda criam uma via de dispersão das mesmas no 

ambiente hospitalar e também externo (RODOVALHO et al., 2007). 
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2.3 Mecanismos de resistência bacteriana. 

A resistência de microorganismo a determina droga pode ser intrínseca ou 

adquirida. A resistência adquirida é aquela que faz parte das características naturais do 

microorganismo passada a prole, sendo parte da herança genética do microorganismo 

(GOLD et al., 1996). 

A resistência adquirida ocorre quando surge a resistência em determinados 

microorganismo que anteriormente eram sensíveis a droga que está e contato. Isso pode 

ocorrer por alterações estruturais e/ou bioquímicas das células bacterianas, uma simples 

mudança estrutural pode tornar essa bactéria resistente (GOLD et al., 1996). 

É importante observar que a ação dos antibióticos é exercer uma pressão 

seletiva nas bactérias, matando as que estão mais sensíveis. Porém, ocorre que as 

bactérias que estão mais resistentes sobrevivem e se reproduzem fazendo com que essa 

resistência surja em maior número de indivíduos (TOWNER & DAVID, 1997). 
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Considerações Finais 

 

De acordo com o que foi apresentado, este trabalho é resultado de um estudo 

realizado em artigos de revisão que objetivavam estudar as infecções nosocomiais. Com 

esse estudo, o que se observa é a situação preocupante que desde tempos remotos até a 

atualidade vem causando problemas à saúde do ser humano. 

Não se pode deixar de observar as mudanças que ocorreram ao longo do 

tempo. No início os hospitais eram locais sem a menor higiene e organização, mesmo 

porque na época que foram criados não se conhecia a importância da higiene para 

manutenção da saúde. Esse foi o primeiro passo para buscar o controle das infecções 

nosocomiais. 

O grande marco para a busca do controle dessas infecções foi a criação e 

utilização dos antibióticos, que durante um tempo conseguiu controlar esse problema, 

porém não se conhecia até o momento a capacidade das bactérias em se tornarem 

resistentes. 

Hoje, o que se tem é uma grande diversidade de antibióticos e ótimas estruturas 

hospitalares. Porém, mesmo com essa realidade não se conseguiu o objetivo almejado, 

pois as bactérias estão em constante adaptação e tornam-se resistentes a esses 

antibióticos, continuando a ser causa das infecções nosocomiais.  
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