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EDITORIAL

Este número especial da revista Texto & Contexto  Enfermagem sobre o

Tema INFECÇÃO HOSPITALAR é uma grande oportunidade para refletir e acom-

panhar o desenvolvimento de estudos sobre esta temática. Sua ocorrência impõe à

instituição de saúde e, principalmente, aos clientes, o pagamento de um alto tributo

pessoal, econômico e social, com conseqüências muitas vezes irreversíveis.

Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 15% dos clientes internados

no Brasil contraem algum tipo de infecção hospitalar, os quais na sua maioria pode-

riam ser evitados com medidas simples como a adequada lavagem das mãos. De

acordo com o Projeto SENIC (Study on the Efficacy of Nosocomial Infection

Control) desenvolvido pelo CDC (Centers for Disease Control and Prevention) de

Atlanta, nos Estados Unidos e a experiência de hospitais brasileiros, 30% das infec-

ções hospitalares podem ser prevenidas pelas ações de Controle de Infecção Hospi-

talar (CIH).

O controle e a prevenção das infecções hospitalares são considerados de gran-

de importância por todos os estudiosos do assunto, pois favorecem o fornecimento

de dados relacionados à situação do hospital, como também podem funcionar como

indicadores da qualidade dos cuidados prestados aos usuários dos serviços hospita-

lares. Para seu controle efetivo é necessário compreender a saúde numa perspectiva

interdisciplinar, não apenas da equipe que atua nas Comissões de Controle de Infec-

ções Hospitalares, mas também de todos os demais, para que assumam a responsa-

bilidade na prática da diminuição das taxas de infecção, da prevenção e do controle

das infecções hospitalares.

Este número especial da revista Texto & Contexto Enfermagem oferece aos

leitores resultados de pesquisas relativas ao ambiente, a resistência bacteriana no am-

biente hospitalar, da capacitação de recursos humanos para o controle e prevenção

da infecção hospitalar, bem como, para a prestação de cuidado livre de riscos, assim

como, apresenta alguns desafios e perspectivas para a enfermagem brasileira. Estes

estudos possibilitarão apontar alguns caminhos e levantar novas questões aos pesqui-

sadores e interessados neste tema atual, relevante e em constante renovação.
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