
Infecção Relacionada à Assistência à Saúde é a 
infecção que a pessoa pode desenvolver durante ou após 
a assistência prestada em um serviço de saúde.

É IMPORTANTE SABER...

A IRAS pode ser causada por vários fatores:
•Deixar de higienizar as mãos nos momentos 
recomendados.
•Internação prolongada.
•Baixa resistência.
•Uso desnecessário de antibióticos.
•Procedimentos de risco (cirurgias, exames 
complexos, presença de dispositivos invasivos, 
como cateter vascular central, ventilação 
mecânica, sonda vesical de demora).

Os microrganismos que provocam IRAS podem 
ser encontrados:
•No próprio paciente.
•Em materiais, instrumentais e equipamentos 
contaminados.
•Nas mãos dos profissionais de saúde.
•Nos alimentos e na água contaminada.

Qualquer pessoa que precise de algum tipo de 
assistência à saúde, principalmente, pacientes 
internados no CTI, recém-nascidos prematuros, 
idosos, portadores de câncer, diabéticos, 
HIV soropositivos e aqueles submetidos a 
procedimentos de risco está sujeita a contrair 
IRAS.

Durante o tratamento odontológico, o risco 
de adquirir IRAS pode ser diminuído com a 
higienização correta das mãos pelos profissionais; 
a limpeza das superfícies do ambiente; a 
esterilização dos instrumentais e o uso de luvas e 
máscaras descartáveis.

Procure saber na instituição hospitalar se 
existe uma Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar (CCIH) instituída e atuante. Procure 
por internação apenas em hospitais que tenham 
CCIH.

Não use antibióticos sem receita 
médica e nunca interrompa o 

tratamento indicado.

Se você estiver com sinais e sintomas 
de doença infecto-contagiosa 
(catapora, gripe, diarreia, sarampo, 
machucados com secreção 
purulenta) não visite o paciente.

Quando for indicada cirurgia ou 
estiver se preparando para o parto, 

nunca raspe os pelos em casa. 
Deixe para o profissional de saúde.

Evite levar flores e 
comida para pacientes 

internados. Elas 
podem ser veículos de 

microrganismos.

ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE EPIDEMIOLOGIA 
E CONTROLE DE INFECÇÕE S

RECOMENDAÇÕES

Evite levar crianças 
para visitar o paciente.

Higienize suas mãos quantas vezes forem necessárias.

Cinco Momentos para Higienização das Mãos
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