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ABSTRACT

As infecções nosocomiais abrangem estudos contínuos e atualizados,
pois o ambiente hospitalar requer muito cuidado e atenção. O estudo
acerca desses tipos de infecções abarca diversos gêneros, cada um
com suas particularidades, formas de contágio e prevenção. A referida
pesquisa tem como objetivo geral conceituar e descrever as infecções
nosocomiais acarretadas por Staphylococcus aureus e Clostridium
difficile. Dessa forma, desenvolveu-se uma revisão bibliográfica em um
período de 10 anos, utilizando como base de dados os periódicos da
Scielo, periódicos Capes, Google Acadêmico, livros de bacteriologia e
microbiologia além de trabalhos de conclusões de cursos (monografias,
dissertações e teses) destinados a melhorar os conhecimentos acerca
das infecções nosocomiais, descrevendo relatos de casos brasileiros
bem como as características, tipos, descrições dos agentes etiológicos
e as práticas de prevenção e controle no que diz respeito a esses tipos
de infecções, tendo em vista que no Brasil as infecções nosocomiais
oriundas da Staphylococcus aureus correspondem de 40 a 80 % dos
ambientes hospitalares Em suma, podemos concluir que o controle
desses tipos de infecções envolve não apenas órgãos públicos e
federais, mas também profissionais de saúde que se preocupam em
manter o ambiente hospitalar assertivo para o paciente e demais
funcionários presentes nesse ambiente.
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