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INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE (Iras)
LEGISLAÇÃO APLICADA
1. Lei Federal nº 9.431 de 1997
Instituiu a obrigatoriedade da existência da CCIH e de um Programa de Controle de
Infecções Hospitalares (PCIH)
2. Portaria nº 2.616, de 12 de maio de 1998
Institui as diretrizes e normas para a prevenção e o controle das infecções
hospitalares e o Programa de Controle de Infecção Hospitalar
3. Manual de Critérios Diagnósticos de Infecções Relacionadas à Assistência à
Saúde- (IRAS) ANVISA 2013.

INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE (Iras)
LEGISLAÇÃO APLICADA
4. Caderno Básico de Controle de Infecção Hospitalar – ANVISA 2000.

5. Cartilha Higienização das Mãos – ANVISA.
6. Nota técnica ANVISA 01/2013 (KPC).
7. Diagnóstico das IRAS ANVISA 2013
8. Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. ANVISA 2017

INFECÇÃO RELACIONADA À ASSISTÊNCIA À SAÚDE (Iras)
Conceito
É a infecção adquirida durante a hospitalização e que não estava presente ou em
período de incubação por ocasião da admissão do paciente.

Importância:
• São responsáveis por aumento de custos, do tempo de internação e da
morbimortalidade;
• Indicadores de IRAS podem ser utilizados como medida de qualidade da
assistência;
• Segurança do paciente.

Relevância do Tema na Atualidade
Em 1998 o Ministério da Saúde emitiu a Portaria 2616, que institui as
diretrizes e normas para a prevenção e o controle das infecções hospitalares
e o Programa de Controle de Infecção Hospitalar. Essa portaria é bastante
cobrada em provas e nessa aula vamos detalhar essa portaria.

1. (AOCP2015) Qual é a Portaria do Ministério da Saúde que dispõe
sobre a normatização do Programa de Controle de Infecção Hospitalar
(PCIH)?
a) Portaria nº 2.616, de 12 de maio de 1998.
b) Portaria nº 2.615, de 01 de maio de 1998.
Letra A
c) Portaria nº 2.616, de 12 de maio de 2000.
d) Portaria nº 3.088, de 23 de janeiro de 2011.

Relevância do Tema na Atualidade
2012: instituída a Comissão Nacional de Prevenção e Controle de Infecções
Relacionadas à Assistência a Saúde (CNCIRAS), com a finalidade de assessorar a
Diretoria Colegiada da ANVISA na elaboração de diretrizes, normas e medidas
para prevenção e controle de Infecções Relacionadas a Assistência a Saúde
(IRAS).

2013 (Portaria nº 529/2013) Programa Nacional de Segurança do Paciente
(PNSP) o qual contempla no seu escopo as IRAS. RDC /Anvisa nº 36 que Institui
ações para a segurança do paciente em serviços de saúde dentre as quais
aquelas voltadas para a prevenção e controle das IRAS.
2017 a ANVISA lançou o Manual Medidas de prevenção de Infecção
Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS)

Programa de controle de Infecção Hospitalar - PCIH
É um conjunto de ações que objetivam a redução da incidência e da
gravidade das infecções hospitalares.
Para a adequada execução do PCIH, os hospitais deverão constituir
CCIH, órgão de assessoria à autoridade máxima da instituição e de
execução das ações de controle de IH.
Obs.: A CCIH é ligada a direção do hospital.
Todos os membros da CCIH serão de nível superior.

COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

Membros

Membros

Consultores

Executores

CCIH

COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR
Membros Consultores
Os membros consultores serão representantes, dos seguintes serviços:
• Serviço médico;
• Serviço de enfermagem;
• Serviço de farmácia;
• Laboratório de microbiologia;
• Administração.

COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR
Membros Executores
Composição:
• O mínimo, 2 técnicos de nível superior para 200 leitos.

Carga horaria: 6 horas para enfermeiro e 4 horas para os demais
profissionais.
Obs.: Um dos membros executores deve ser preferencialmente
enfermeiro.

2. (AOCP EBSERH 2015) Para a adequada execução do Programa de
Controle de Infecções Hospitalares (PCIH), os hospitais deverão constituir
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), órgão de assessoria à
autoridade máxima da instituição e de execução das ações de controle de
infecção hospitalar. Em relação à sua composição, é correto afirmar que:
a) a CCIH deverá ser composta por profissionais da área de saúde, de
nível médio ou superior, formalmente designados.
b) o presidente ou coordenador da CCIH será qualquer um de seus
membros, indicado pela direção do hospital.

c) os membros consultores serão representantes dos seguintes serviços:
serviço médico, serviço de enfermagem, serviço de limpeza e serviço de
farmácia.
d) os membros executores serão, no mínimo, 2 (dois) técnicos de nível
superior da área de saúde para cada 100 (cem) leitos ou fração deste
número.

e) nessa condição, a carga horária diária mínima é de 8 (oito) horas para o
enfermeiro e 4 (quatro) horas para os demais profissionais.
Letra B

3. (CESPE TCEPA 2016) Acerca do controle de infecção hospitalar, julgue
o item a seguir.
A comissão de controle de infecção hospitalar deve ser integrada por
diferentes profissionais da área de saúde, incluindo enfermeiros e
técnicos de enfermagem de nível médio de escolaridade.

Errado

CCIH- Portaria 2616/1998
A CCIH deverá ser composta por profissionais da área de saúde, de
nível superior, formalmente designados.
Os membros da CCIH serão de dois tipos: consultores e executores.
Os membros consultores serão representantes, dos seguintes serviços:
• serviço médico;
• serviço de enfermagem;
• serviço de farmácia;
• laboratório de microbiologia;
• administração.

4. (IBFC 2016) O Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH) é um conjunto de
ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente, com vistas à redução máxima possível
da incidência e da gravidade das infecções hospitalares. Sobre este assunto, analise as
afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que

apresenta a sequência correta de cima para baixo.
(

) Para a adequada execução do PCIH os hospitais deverão constituir Comissão de

Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), órgão de assessoria à autoridade máxima da
instituição e de execução das ações de controle de infecção hospitalar.

(

) Os membros executores da CCIH representam o Serviço de Controle de Infecção

Hospitalar e, portanto, são encarregados da execução das ações programadas de controle
de infecção hospitalar.

( ) Os membros executores serão, no mínimo, 4 (quatro) técnicos de nível
superior da área de saúde para cada 200 (duzentos) leitos ou fração deste
número com carga horária diária, mínima, de 6 (seis) horas para o técnico de
enfermagem e 4 (quatro) horas para médicos e enfermeiros.

( ) Um dos membros executores deve ser, preferencialmente, um técnico de
enfermagem.
a) V,F,V,F
b) V,V,V,V
c) F,F,V,V
d) V,V,F,F
e) F,V,F,V

Letra D

CCIH em hospitais com paciente crítico:
• Nos hospitais com leitos destinados a pacientes críticos, a CCIH
deverá ser acrescida de outros profissionais de nível superior da área
de saúde.
• Os membros executores terão acrescidas 2 (duas) horas semanais de
trabalho para cada 10 (dez) leitos ou fração

CCIH em hospitais com paciente crítico:
SÃO PACIENTES CRÍTICOS:
• Pacientes de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal);
• Pacientes de berçário de alto risco;
• Pacientes queimados;
• Pacientes submetidos a transplantes de órgãos;
• Pacientes hemato-oncológicos;
• Pacientes com síndrome da imunodeficiênica adquirida.

5. (UNIRIO 2012 Enfermeiro) Para cumprimento da portaria 2616 da
ANVISA sobre o controle de infecções hospitalares, nos hospitais com
leitos destinados a paciente críticos, a CCIH deverá ser acrescida de
outros profissionais de nível superior da área de saúde. Os membros
executores terão acrescidas 2 (duas) horas semanais de trabalho para
cada 10 (dez) leitos ou fração.
Para fins desta Portaria, o conceito INADEQUADO para pacientes
críticos é
a) queimados.
Letra B
b) recém-natos em alojamento conjunto.
c) de terapia intensiva (adulto, pediátrico e neonatal).
d) submetidos a transplantes de órgãos.
e) hemato-oncológicos.

Consórcios de CCIH
Os hospitais poderão consorciar-se no sentido da utilização recíproca
de recursos técnicos, materiais e humanos, com vistas à implantação e
manutenção do PCIH.
Os membros executores, no consórcio, devem atender aos números
mínimos.

