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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 034/CT/2017 

  

Assunto: o perfil e a competência técnica do Enfermeiro do Serviço de Controle de Infecção 

Hospitalar em instituições de assistência à saúde. 

 

Palavras-chave: Perfil, enfermeiro e Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Solicito parecer ao COREN/SC sobre qual o perfil e a competência técnica do Enfermeiro do 

Serviço de Controle de Infecção Hospitalar em instituições de Assistência à Saúde. 

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

O profissional enfermeiro registrado no Conselho Regional de Enfermagem pode assumir 

como membro executor as atividades na Comissão de Controle de Infecção em qualquer 

instituição de saúde. Algumas instituições em particular exigem especialização na área de 

Prevenção e Controle de Infecção na admissão para o cargo.  

No Código de Ética da enfermagem no Capítulo I – Das Relações dos profissionais, nos seus 

DIREITOS: 

Art. 2º - Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação a 

sua prática profissional. 

O profissional deve sempre preocupar-se com o aprimoramento dos seus conhecimentos 

técnicos na execução das suas atividades diárias. 

Toda instituição de saúde tem a obrigatoriedade de compor em seus serviços a comissão 

atuante na prevenção e controle de suas infecções relacionadas à assistência a saúde (IRAS), 

com Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH), definindo ações para os 

membros executores, onde em especial o enfermeiro obrigatoriamente deve estar envolvido e 

executando algumas atribuições definidas em legislação vigente. 
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Conforme a Lei n° 9.431, de 6 de janeiro de 1997, que dispõe sobre a obrigatoriedade da 

manutenção pelos hospitais do país, de programa de controle de infecções hospitalares;  

PORTARIA N° 2.616, de maio de 1998 do Ministério da Saúde, no ANEXO 1 onde descreve 

a organização da comissão: 

 2.5.1. Os membros executores serão, no mínimo, 2 (dois) 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 enfermeiro e 4 (quatro) horas para os demais 

profissionais. 

 2.5.l.1. Um dos membros executores deve ser, preferencialmente, um enfermeiro. 

A Portaria apresenta as atividades da comissão dentro das atribuições são citados 

os artigos abaixo: 

3.1. Elaborar, implementar, manter e avaliar programa de controle de infecção 

hospitalar, adequado às características e necessidades da instituição, contemplando, no 

mínimo, ações relativas a: 

 3.1.1. Implantação de um Sistema de Vigilância Epidemiológica das Infecções 

Hospitalares, de acordo com o Anexo III;  

3.1.2. Adequação, implementação e supervisão das normas e rotinas técnico-

operacionais, visando à prevenção e controle das infecções hospitalares;  

3.1.3. Capacitação do quadro de funcionários e profissionais da instituição, no que 

diz respeito à prevenção e controle das infecções hospitalares;  

3.1.4. Uso racional de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-

hospitalares;  

3.2. Avaliar, periódica e sistematicamente, as informações providas pelo Sistema 

de Vigilância Epidemiológica das infecções hospitalares e aprovar as medidas de controle 

propostas pelos membros executores da CCIH; 

 3.3. Realizar investigação epidemiológica de casos e surtos, sempre que indicado, 

e implantar medidas imediatas de controle;  

3.4. Elaborar e divulgar, regularmente, relatórios e comunicar, periodicamente, à 

autoridade máxima de instituição e às chefias de todos os setores do hospital, a situação do 

controle das infecções hospitalares, promovendo seu amplo debate na comunidade hospitalar;  
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3.5. Elaborar, implementar e supervisionar a aplicação de normas e rotinas 

técnico-operacionais, visando limitar a disseminação de agentes presentes nas infecções em 

curso no hospital, por meio de medidas de precaução e de isolamento; 

 3.6. Adequar, implementar e supervisionar a aplicação de normas e rotinas 

técnico-operacionais, visando à prevenção e ao tratamento das infecções hospitalares;  

3.7. Definir, em cooperação com a Comissão de Farmácia e Terapêutica, política 

de utilização de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares para a 

instituição; 

 3.8. Cooperar com o setor de treinamento ou responsabilizar-se pelo treinamento, 

com vistas a obter capacitação adequada do quadro de funcionários e profissionais, no que diz 

respeito ao controle das infecções hospitalares;  

3.9. Elaborar regimento interno para a Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar;  

3.10. Cooperar com a ação do órgão de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), 

bem como fornecer, prontamente, as informações epidemiológicas solicitadas pelas 

autoridades competentes;  

3.11. Notificar, na ausência de um núcleo de epidemiologia, ao organismo de 

gestão do SUS, os casos diagnosticados ou suspeitos de outras doenças sob vigilância 

epidemiológica (notificação compulsória), atendidos em qualquer dos serviços ou unidades do 

hospital, e atuar cooperativamente com os serviços de saúde coletiva;  

3.12. Notificar ao Serviço de Vigilância Epidemiológica e Sanitária do organismo 

de gestão do SUS, os casos e surtos diagnosticados ou suspeitos de infecções associadas à 

utilização de insumos e/ou produtos industrializados.  

Todas as atribuições citadas na Portaria 2616 nos auxiliam para melhor definir o perfil do 

enfermeiro para um serviço de controle e Prevenção de Infecção relacionada á saúde. Abaixo 

segue legislações atuais que o enfermeiro da CCIH deve estar contribuindo. 

A Portaria GM/MS nº 529/2013 institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente 

(PNSP) com o objetivo de contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os 

estabelecimentos de saúde do território nacional. 
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A RESOLUÇÃO- RDC/Anvisa nº 36/2013 institui ações para a segurança do paciente em 

serviços de saúde e dá outras providências. Esta normativa regulamenta e coloca pontos 

básicos para a segurança do paciente como Núcleos de Segurança do Paciente, a 

obrigatoriedade da Notificação dos eventos adversos e a elaboração do Plano de Segurança do 

Paciente. 

A Portaria GM/MS nº 1.377, de 9 de julho de 2013 e a Portaria nº 2.095, de 24 de setembro de 

2013 aprovam os protocolos básicos de segurança do paciente:Identificação do paciente, 

cirurgia segura,prevenção de ulcera por  pressão, Prevenção de quedas, Segurança na 

Prescrição de medicamentos,uso e administração de medicamentos e Higiene das mãos em 

serviços de saúde . 

Todas as legislações vigentes da ANVISA têm a finalidade de assegurar uma assistência 

voltada a segurança do paciente com a participação intensa do enfermeiro na CCIH nas 

descrições dos protocolos de segurança, no treinamento das execuções, no monitoramento e 

funcionamento dos mesmos. 

 

Ante ao exposto, o Coren/ SC conclui que o perfil adequado para o enfermeiro que exercer a 

responsabilidade de membro executor da Comissão de Controle de Infecção fará a carga 

horária conforme o número de leitos da instituição, a especialização não é obrigatória, mas é 

um e o aprimoramento do conhecimento é importante, lembrando que  algumas empresas 

colocam a especialização  como critério admissional. 

O profissional  que atuar na vaga deverá conhecer  e se aprofundar em estatística para calcular 

as taxas de infecções relacionadas a assistência, conhecer o perfil epidemiológico e  

microbiológico  da instituição, planejar ações de melhoria com as equipes utilizando dados 

epidemiológicos, realizar consulta de Enfermagem nos pacientes com maior risco de infecção, 

monitorar a pratica de controle e prevenção de infecções relacionadas a área da assistência 

direta ao paciente, treinar os serviços de apoio higienização, manutenção, lavanderia, 

laboratório e esterilização, escrever e aprovar junto a comissão  os protocolos da comissão e 

da segurança do paciente, participar da aprovação dos saneantes, participar do Gerenciamento 

de Risco, Comissão de Reprocessamento de Materiais e Medicamentos, Comissão de 

Padronização de Materiais e Medicamentos, divulgar dados estatístico internamente, cumprir 
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com a execução dos relatórios obrigatórios mensais, semestrais e anuais com os órgãos 

estaduais Conselho Estadual de Controle de Infecções em Serviços de Saúde (CECISS) e 

federais (NOTIVISA, FORMSUS). 

Ao enfermeiro, compete a responsabilidade de realizar as atribuições da Portaria 2616/1998, é 

importante o enfermeiro ser designado por Portaria  Interna  da instituição como recomenda 

as orientações do Controle de Infecção Estadual, com validade  mínima anual ou bianual, com 

isso possibilitará a construção e execução  das ações do  Programa de controle de Infecção 

(PCIH), a rotatividade deste profissional dificulta o conhecimento dos dados e monitoramento 

dos protocolos para finalidade principal de prevenir surtos e controlar as infecções 

relacionadas a assistência à saúde e assim contribuir para diminuição dos riscos para o 

paciente garantindo sua segurança no ambiente hospitalar. 

 

É a Resposta Técnica, salvo melhor juízo.  

Florianópolis 16 de março de 2017. 

 

Enf. Rita Maria Lindemann 

Parecerista Ad doc 

Coren/SC 135554 

 

Revisado pela Direção em 17 de março de 2017. 
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