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Objetivos desta atividade

1. Reconhecer e confirmar a existência de um surto ou 
epidemia

2. Desenvolver as questões básicas para um questionário 
de investigação de surto

3. Descrever o surto em tempo, lugar e pessoa 

4. Construir e interpretar uma curva epidemiológica 

5. Gerar hipóteses plausíveis que expliquem o surto

6. Calcular medidas de associação 



Tipos de estudos

1. Estudo de coorte de Risco Relativo

– Estudo de coorte prospectivo

– Estudo de coorte retrospectivo

– Observacional X experimental

– Estudos de coorte com indivíduos selecionados com base na

EXPOSIÇÃO



Tipos de estudos

1. Estudo de coorte

– Identificação de uma população

– Determinação de uma variável de risco (EXPOSIÇÃO)

• cateter venoso central inserido

– Acompanhamento da população até um DESFECHO

• Infecção da corrente sangüínea

– Pergunta: existe diferença entre expostos e não expostos para

o desfecho?

– Pacientes com a variável de risco – EXPOSTOS

– Pacientes sem a variável de risco – NÃO EXPOSTOS

– Pacientes que apresentam o desfecho – CASOS

– Pacientes que não apresentam o desfecho – NÃO CASOS



Tipos de estudos

1. Estudo de coorte prospectivo

Em 2008, no Hospital da Cruz Vermelha observamos

100 pacientes.

Classificação do potencial de contaminação da cirurgia

Potencialmente contaminada – 40 pacientes

(EXPOSTOS)

Limpa – 60 pacientes (NÃO EXPOSTOS)

VAMOS SEGUIR TODA A POPULAÇÃO



Tipos de estudos

1. Estudo de coorte prospectivo

Em 2008, no Hospital da Cruz Vermelha observamos 100

pacientes.

Classificação do potencial de contaminação da cirurgia

Potencialmente contaminada – 40 pacientes –10 ISC

Limpa – 60 pacientes –3 ISC



Tipos de estudos

1. Estudo de coorte prospectivo

Qual a taxa de ISC entre os expostos (potencialmente

contaminada) ?

Qual a taxa de ISC entre os não expostos (limpas)?

Taxa entre os expostos 25%

Taxa entre os não expostos 5%



Tipos de estudos

1. Estudo de coorte prospectivo

Qual é o RISCO RELATIVO para ISC entre os pacientes

submetidos a cirurgia potencialmente contaminada no

Hospital da Cruz Vermelha em 2008?



Tipos de estudos

1. Estudo de coorte prospectivo

Qual é o RISCO RELATIVO para ISC entre os pacientes

submetidos a cirurgia potencialmente contaminada no

Hospital da Cruz Vermelha em 2008?

É a razão do risco entre os expostos e os não expostos

25% dividido por 5% = 5%

RR = 5 , se RR = 1 não há diferença entre exp e não exp



Tipos de estudos

1. Estudo de coorte prospectivo

PARA O CÁLCULO DO RISCO RELATIVO

CONHECEMOS A PROPORÇÃO DE DOENÇA ENTRE 

TODOS OS EXPOSTOS E NÃO EXPOSTOS DA 

COORTE



Tipos de estudos

1. Estudo de Caso-Controle e Razão de Chance (Odds Ratio)

– Estudo de um DESFECHO

– Escolha de uma população que apresentou uma doença

– Será sempre RETROSPECTIVO

– Paciente com a doença - CASO

– Pacientes sem a doença – CONTROLE

– Controles devem estar submetidos aos mesmos fatores estudados

(fatores de exposição)

– Fatores pareados não serão analisados



Tipos de estudos

Em 2008, no Hospital da Cruz Vermelha foram 100

cirurgias e diagnosticadas 13 ISC

Procedemos a um estudo caso-controle

Identificamos os 13 pacientes – CASOS

Escolhemos 26 pacientes operados no Hospital da Cruz

Vermelha que não tiveram ISC – CONTROLES

NOTE QUE NÃO ESTUDAMOS TODA A POPULAÇÃO



Tipos de estudos

Entre os fatores de exposição queremos saber se a

cirurgia potencialmente contaminada é fator de risco

para ISC

Escolhemos 2 controles para cada caso

Entre os 13 casos, 10 foram submetidos a cirurgia

contaminada

Entre os 26 controles, 9 foram submetidos a cirurgia

contaminada



Tipos de estudos

Qual é a taxa de ISC entre os expostos?

Não é possível determinar

Qual é a taxa de ISC entre os não expostos?

Não é possível determinar

Qual é o RISCO RELATIVO?

Não é possível determinar



Tipos de estudos

Podemos ESTIMAR o Risco Relativo

Razão de Chance ou Odds Ratio



Tipos de estudos

Com ISC Sem ISC

Potencialmente 

contaminada

10 9

Limpa 3 17

A chance de exposição entre os casos é de 10/3 = 3,3

A chance de exposição entre os controles é de 9/17 = 0,5

A razão de chances é 3,3/0,5 = 6,6

Ou

Os casos tiveram 6,6 mais chance de ter sido submetido a 

uma cirurgia potencialmente contaminada do que controles 



Tipos de estudos
Coorte

• Vantagens 

– Pode-se calcular a proporção da doença entre expostos e não 

expostos e portanto o risco relativo

– Menos sujeito a viés comparado ao caso-controle

• Desvantagem

– Dependendo do tamanho da coorte pode necessitar muito 

tempo 

Caso-controle

• Vantagens 

• Pode-se determinar fatores de risco sem estudar muitos pacientes

•Pode-se estudar quantos fatores de risco quiser

•Mais rápido e mais fácil que coorte 

•Desvantagens

•Não se pode calcular o risco relativo

•A seleção de controles pode ser difícil e induzir ao erro



Surto de IRAS

Definição 1- “ocorrência de um número de casos de infecção por um

determinado agente numa população específica num dado período

de tempo, acima dos seus limites endêmicos.”

Definição 2– “aumento da ocorrência de uma complicação ou doença

acima das taxas previamente conhecidas”.

WALDMAN, E.A. Associação Paulista de Estudos e Controle de Infecção Hospitalar 2000. p. 

70-103.

JARVIS, W.R.; ZAZA S: in  Hospital Epidemiology and Infection Control 2ed C Glenn 

Mayhall. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 1999, pp 111-128.



Quando suspeitar de um surto de IRAS?

1. aumento da ocorrência de infecções semelhantes

(mesmo diagnóstico etiológico ou sindrômico) numa

unidade ou num grupo específico de pacientes;

2. aumento da ocorrência de infecções relacionadas a um

determinado dispositivo invasivo;

3. ocorrência da mesma infecção entre pacientes e

profissionais de saúde;

4. aumento da ocorrência de infecções causadas por

agentes tipicamente hospitalares, como por exemplo,

agentes resistentes a múltiplos antimicrobianos.

JARVIS, W.R.; ZAZA S: in  Hospital Epidemiology and Infection Control 2ed C Glenn 

Mayhall. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 1999, pp 111-128.



Etapas da investigação

1. Armazenar as cepas envolvidas para análise posterior;

2. Estabelecer definição de caso;

3. Utilizando a definição de caso, demonstrar que o seu
número encontra-se acima dos níveis endêmicos;

4. Revisar sistematicamente a literatura médica
relacionada, o que contribui na formulação da hipótese
a priori;

5. Construir um gráfico da curva epidêmica;

6. Revisar os prontuários de pacientes-caso, elaborando
planilha com dados demográficos e possíveis fatores
de risco envolvidos;

EDMOND, M.B.; WENZEL, R.P. Nosocomial Infections. In: Mandell, Bennett, & Dolin: Principles and 

Practice of Infectious Diseases, 6th ed.,Curchill Livingstone e W.B. Saunders 2005 p.3323-26.



Investigação de surto

Primeira tarefa – definição de caso.

Três perguntas devem ser respondidas durante esta definição.

1. O quê?

2. Quando?

3. Onde?

JARVIS, W.R.; ZAZA S: in  Hospital Epidemiology and Infection Control 2ed C Glenn Mayhall. 

Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 1999, pp 111-128.



Etapas da investigação

1. Armazenar as cepas envolvidas para análise posterior;

2. Estabelecer definição de caso;

3. Utilizando a definição de caso, demonstrar que o seu
número encontra-se acima dos níveis endêmicos;

4. Revisar sistematicamente a literatura médica
relacionada, o que contribui na formulação da hipótese
a priori;

5. Construir um gráfico da curva epidêmica;

6. Revisar os prontuários de pacientes-caso, elaborando
planilha com dados demográficos e possíveis fatores
de risco envolvidos;

EDMOND, M.B.; WENZEL, R.P. Nosocomial Infections. In: Mandell, Bennett, & Dolin: Principles and 

Practice of Infectious Diseases, 6th ed.,Curchill Livingstone e W.B. Saunders 2005 p.3323-26.



INCIDÊNCIA DE IH NA UNIDADE

Diagrama de Controle
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Sellick, J. The use of statistical process control charts in hospital epidemiology. Infect Control Hosp Epidemiol, 1993; 14: 649-56.

Fonte: Dra. Maristela Freire – CCIH/CAISM – CVE/SP – www.cve.saude.sp.gov.br

LSC = média+1,96*DP



Etapas da investigação

1. Armazenar as cepas envolvidas para análise posterior;

2. Estabelecer definição de caso;

3. Utilizando a definição de caso, demonstrar que o seu
número encontra-se acima dos níveis endêmicos;

4. Revisar sistematicamente a literatura médica
relacionada, o que contribui na formulação da hipótese
a priori;

5. Construir um gráfico da curva epidêmica;

6. Revisar os prontuários de pacientes-caso, elaborando
planilha com dados demográficos e possíveis fatores
de risco envolvidos;

EDMOND, M.B.; WENZEL, R.P. Nosocomial Infections. In: Mandell, Bennett, & Dolin: Principles and 

Practice of Infectious Diseases, 6th ed.,Curchill Livingstone e W.B. Saunders 2005 p.3323-26.
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Etapas da investigação

1. Armazenar as cepas envolvidas para análise posterior;

2. Estabelecer definição de caso;

3. Utilizando a definição de caso, demonstrar que o seu
número encontra-se acima dos níveis endêmicos;

4. Revisar sistematicamente a literatura médica
relacionada, o que contribui na formulação da hipótese
a priori;

5. Construir um gráfico da curva epidêmica;

6. Revisar os prontuários de pacientes-caso, elaborando
planilha com dados demográficos e possíveis fatores
de risco envolvidos;

EDMOND, M.B.; WENZEL, R.P. Nosocomial Infections. In: Mandell, Bennett, & Dolin: Principles and 

Practice of Infectious Diseases, 6th ed.,Curchill Livingstone e W.B. Saunders 2005 p.3323-26.



SURTO EXPLOSIVO, POR 
FONTE ÚNICA OU POR FONTE 
COMUM

Representação gráfica:

Elevação rápida do nº de 
casos, seguida de um plateau , a 
que se segue diminuição 
também rápida do nº de casos. 



Baldissera RL, Meneghel SN. Investigação epidemiológica

de um surto de gastroenterite. Rev. Saúde Publ., São

Paulo. 20:212-8,1986.



Kimura et al. PIDJ Vol.24 N12:1099-1103



SURTO PROGRESSIVO, POR 
FONTES MÚLTIPLAS OU POR 
FONTE PROPAGADA

Representação gráfica:

A curva é irregular, podendo 
apresentar vários picos. 

Os episódios são distribuídos por 
um período maior e são observados 
picos secundários, sendo que o 
intervalo entre eles corresponde ao 
período de incubação.



Etapas da investigação

1. Armazenar as cepas envolvidas para análise posterior;

2. Estabelecer definição de caso;

3. Utilizando a definição de caso, demonstrar que o seu
número encontra-se acima dos níveis endêmicos;

4. Revisar sistematicamente a literatura médica
relacionada, o que contribui na formulação da hipótese
a priori;

5. Construir um gráfico da curva epidêmica;

6. Revisar os prontuários de pacientes-caso,
elaborando planilha com dados
demográficos e possíveis fatores de risco
envolvidos;

EDMOND, M.B.; WENZEL, R.P. Nosocomial Infections. In: Mandell, Bennett, & Dolin: Principles and 

Practice of Infectious Diseases, 6th ed.,Curchill Livingstone e W.B. Saunders 2005 p.3323-26.



nome RG Tipo de 

Cateter

Horário 

de 

entrada

Horário 

de 

saída

Penúltima 

manipulação

Ultima Retorna Sintoma Ultima QT Diag Internação Puncionado 

por

Manipulado 

por

Situação 

atual em

25/02/2008

1 AME 6084872-E Port a cath 8:30 17:00 24-01-08 12-02-08 18-02-08
febre com 

tremores
19-12-07 LLA não

Isabel em 

11/02/08
Adriana

Parcial 

Negativo

2 CA 13788296-G Port a cath 10:20 16:30 11-02-08 12-02-08 18-Feb
Febre

28-01-08 LNH
Alta da enf 

jan/08
Lenira Lenira

Parcial 

Negativo

3 CDM 13617492-B Port a cath 16:30 16:50 15-01-08 12-02-08 14-Feb
Febre 39,1

20-06-05 LH não Patricia Patricia Não Comp.

4 CMGA 2318037-K Port a cath 13:50 14:20 07-01-08 12-02-08 21-02-08
febre com 

tremores
09-05-07 LNH não

Lenira
Lenira Positivo 

5 ERSV 13698308-G Port a cath 11:50 13:20 11-02-08 12-02-08internou para retirar cateter em 13/02/08
febre com 

tremores
Dec-07 LH não

Alessandra 

em 11/02/08
Alessandra

Retirou  

Cateter

6 EPA 13746280-F Port a cath 14:30 15:00 10-01-08 12-02-08 21-02-08
febre com 

tremores
LH não

Lenira
Lenira

Parcial 

Negativo

7 HF 13750809-I Port a cath 8:45 17:00 16-01-08 12-02-08 20-02-08
Febre com 

tremores
07-01-08 LNH não

Lenira em 

11/02/08
Paula Positivo 

8 HPB 13761747-D Port a cath 14:55 15:05 10-01-08 12-02-08 20-Feb
Febre com 

tremor
08-11-07 LH não

Simone
Simone Positivo 

9 JMS 13775144-E Port a cath 13:50 14:20 08-01-08 12-02-08 15-Feb Mal estar 06-12-07 LH não Lenira Lenira Positivo 

10 LAJS 13803547-I Port a cath 8:40 11:00 21-01-08 12-02-08 21-02-08
febre com 

tremores
21-01-08 LH não

Paula em 

11/02/08
Adriana Positivo 

11 MARR 13655161-J Port a cath 15:20 15:50 10-01-08 12-02-08 20-Feb
Febre com 

tremor
11-09-06 LH não

Adriana
Adriana

Está 

internada 

Convênio.

12 MIP 2464587-C Port a cath 15:00 16:30 16-01-08 12-02-08 19-02-08
febre com 

tremores
14-01-08 LNH não

Lenira
Lenira Positivo 

13 RAPS 13588678-I Port a cath 8:15 13:50 28-01-08 12-02-08 22-02-08

febre com 

tremores, 

internou 

no mesmo 

dia com 

choque 

séptico

17-12-07 LH não

Flavia em 

11/02/08

Patricia
Retirou o

Cateter

14 CFS 55329088-D íntima 9:30 11:00 Mielofibrose Lenira em  12/02/08

15 IJO 13802837-E íntima 9:25 12:15 12-02-08 LMC não
Alessandra 

em 11/02/08
Alessandra

RELAÇÃO DE PACIENTES QUE COMPARECERAM  EM 12/02/2008 E PACIENTES COM CULTURA POSITIVA PARA 

BURKHOLDERIA CEPACIA  EM PORT A CATH 



Etapas da investigação

7. Formular hipótese, propondo a possível fonte de infecção e o
mecanismo de transmissão;

8. Proceder a um estudo caso-controle, comparando, por exemplo,
pacientes de mesma idade, submetidos a um mesmo
procedimento, compartilhando a mesma unidade de internação;

9. Instituir medidas gerais de controle de infecção hospitalar;

10. Obter culturas de fontes comuns suspeitas;

11. Realizar biologia molecular a fim de se verificar a identidade
genética entre as cepas estudadas;

12. Comunicar os achados da investigação à Comissão de Controle
de Infecção Hospitalar e autoridades administrativas;

13. Comunicar os achados à equipe assistencial do local de
ocorrência do surto;

14. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar deve rever sua
política de controle de infecção relacionada ao surto;

EDMOND, M.B.; WENZEL, R.P. Nosocomial Infections. In: Mandell, Bennett, & Dolin: Principles and 

Practice of Infectious Diseases, 6th ed.,Curchill Livingstone e W.B. Saunders 2005 p.3323-26.



Por que investigar um surto de 

IRAS?

• Interromper a transmissão do agente, impedindo a

ocorrência de novos casos;

• Acumular conhecimento de epidemiologia hospitalar e

controle de infecção;

• Avaliar intervenções preventivas;

• Determinar a qualidade da vigilância epidemiológica na

unidade prestadora de serviços de saúde.
JARVIS, W.R.; ZAZA S: in  Hospital Epidemiology and Infection Control 2ed C Glenn Mayhall. Lippincott 

Williams & Wilkins, Philadelphia, 1999, pp 111-128.



21% CC; 9% Coorte

Slide de Geraldine Madalosso



Investigação de um surto de Klebsiella

pneumoniae produtora de β-lactamase de

espectro estendido ocorrido numa unidade

neonatal.



3. Método

3.1. Local e período de ocorrência do surto

• Hospital Geral de Itapecerica da Serra – HGIS;

• Inaugurado em 1999 pela Secretaria de Saúde do Estado de São
Paulo;

• Administrado desde sua inauguração pelo SECONCI SP;

• O hospital localiza-se no município de Itapecerica da Serra SP;

• Dispõe de 204 leitos;

• É referência para quatro municípios da região abrangendo uma
população de 250.000 habitantes;

• É referência para obstetrícia de alto-risco;

• Dispõe de unidade neonatal com 20 leitos (1999)

• Na ocasião não contava com laboratório de microbiologia.



3.Método



3.Método

3.6 Identificação do surto

Em julho de 1999, o serviço de controle de infecção

hospitalar(SCIH) notificou quatro casos de IRAS em

pacientes internados na unidade de terapia intensiva

neonatal(UTIN) causados por Klebsiella pneumoniae

com resistência a cefalosporinas e aminoglicosídeos

observada no teste de difusão em disco, sendo o teste

positivo para detecção de ESBL (Extended Spectrum

Beta Lactamase).



3.Método

Etapa 1

Definição inicial de caso – paciente com critério de IRAS e isolamento 

de Klebsiella pneumoniae produtora de β-lactamase de espectro 

estendido em material clínico.

Definição definitiva de caso - paciente com infecção e/ou colonização 

por Klebsiella pneumoniae produtora de β-lactamase de espectro 

estendido.



3.Método

Planilha descritiva dos casos
Caso DN Diagx 

adm

IG FRM Apgar Peso Tipo de 

parto

ATB

prévio

VM CVC NPP Cultura Saída

RN

SP

04/0

7

Desc. 

resp

24 sem TPP 1/4/8 1250g VN AMP

GEN

MET

OXA

CFX

7 d 7d 5d Hemo

11/07

Óbito

11/07

RN MJNS 05/0

7

Sd. Asp.

mec

41 sem DPP 2/7/8 3445g PC Amp

GEN

X X X Hemo

07/07

Alta 

18/07

RN

SSA

25/0

7

Des. 

Resp.

26 sem TPP 8/8/7 1115g VN AMP

GEN

OXA

CFX

12 d 12 d 10d Hemo

25/07

Óbito

05/08

RN

SSA

28/0

7

Des. 

Res.

40 sem BR>6 h 6/8/9 3380g VN AMP

GEN

X X X Uro

30/07 Alta 

12/08



3.Método

Medidas iniciais 

• Culturas de vigilância semanais de todos os neonatos
com mais de 48 horas de internação na UTIN;

• Isolamento com precauções de contato para novos
colonizados identificados;

• Mudança na recomendação de tratamento empírico de
sepse tardia;

• Revisão das rotinas assistenciais com a equipe de
enfermagem e médica;

• Reuniões para esclarecimento de toda a equipe
assistencial.



3.Método

Microbiologia

• Utilizamos meio de transporte foi
Stuart;

• O MacConkey foi o meio seletivo
e diferencial para pesquisa de
bacilos Gram-negativos;

• Inicialmente, a identificação e
teste de sensibilidade foram
realizados com método
automatizado Vitek (BioMérieux);

• A identificação posterior foi
realizada por testes bioquímicos e
a sensibilidade por teste de
microdiluição em caldo.



3.Método
Microbiologia

• A triagem de Klebsiella sp. produtora de beta

lactamase de espectro estendido (ESBL) foi

realizada com teste de difusão em disco segundo

os critérios do CLSI (Clinical and Laboratory

Standards Institute);



3.Método

• O teste confirmatório foi feito por meio de E-

teste com critério do CLSI para confirmação de

ESBL.



Resultados parciais (etapa 1)



3.Material e métodos

Coleta de swab de mãos de profissionais de saúde

Além do treinamento inicial acerca da higienização das mãos, na 11ª

semana de coleta semanal de vigilância de colonizados, foi realizada coleta

de swab de mãos de profissionais de saúde com o objetivo utilizar seus

resultados em sessão educativa posterior.

Coleta de swab de mãos de profissionais de 

saúde

Médicos Enfermeiros Técnicos de 

enfermagem

Total

8 4 13 25



• Uma técnica de enfermagem apresentava 

lesão ungueal sugestiva de onicomicose.

• Após a coleta, a funcionária ausenta-se da 

unidade.



Distribuição de casos por semana de vigilância

0

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Semanas de vigilância



Entre os swab de mãos dos profissionais de

saúde houve crescimento de Klebsiella

pneumoniae da funcionária com

onicomicose.

O isolado apresentava o mesmo perfil

fenotípico de resistência.



Medidas adicionais

Etapa 2

• A funcionária foi sigilosamente afastada 

da unidade

• Foram mantidas as coletas semanais de 

vigilância dos pacientes

• Foi mantido o esquema empírico com 

antibioticoterapia de amplo espectro



4.Resultados 



3.Material e métodos

Etapa 3

Em razão dos achados da coleta de swab de mãos de

profissionais de saúde na etapa 1, foi realizada tipagem molecular

das cepas de Klebsiella pneumoniae encontradas.



3.Material e métodos

Tipagem molecular

• A técnica de tipagem molecular utilizada foi eletroforese em gel em

campo pulsado (PFGE);

• As enzimas de restrição utilizadas foram Xba I e Spe I;

• O critério de identidade são aqueles descritos por Tenover

– Idênticas – sem diferença entre as bandas;

– Provavelmente relacionadas – uma a três bandas diferentes;

– Possivelmente relacionadas – quatro a seis bandas diferentes;

– Não relacionadas – mais de seis bandas diferentes.
Tenover et al. ICHE Jun 1997 p 426-39



4.Resultados



Fonte Agente Casos Identificação

Enfermeira com 

dermatite

Citrobacter diversus 1 sepse

1 meningite

9 colonizações 

umbilicais

Fenotípica

Profissional de 

enfermagem com 

unhas artificiais

Klebsiella 

pneumoniae

Profissional de 

enfermagem com 

onicomicose

Pseudomonas 

aeruginosa

17 de casos de 

infercção/colonização 

Biologia molecular 

Profissional de 

enfermagem com 

onicomicose

Klebsiella 

pneumoniae

4 infecções

11 colonizações

Biologia molecular

Profissional de 

enfermagem com 

onicomicose

Klebsiella 

pneumoniae

7 infecções

29 colonizações

Fenotípico 

Cinco casos de surtos causados por Gram-negativos relacionados à 

colonização persistente de mãos de profissional de saúde





Investigação epidemiológica 

de um surto após seu 

controle



1. Antecedentes

• Em 20/08, o médico do trabalho do Hospital 
procurou o SCIH para informar que pela manhã 
seis funcionários do hospital o procuraram por 
terem iniciado quadro de gastroenterite aguda 
durante a madrugada de 19 para 20/08. Neste 
mesmo dia, dois funcionários foram atendidos 
no pronto-socorro com queixa de diarréia 
aguda e necessitaram hidratação endovenosa. 

• Você acha que é um surto? Por quê?



O que fazer?
• A. Não sei (e tenho raiva de quem sabe)

• B. Sento e choro

• C. Peço demissão da CCIH

• D. Digo que o médico d trabalho é quem 

está tendo um “surto”, pois diarreia é 

bobagem

• E. Pergunto mais informações sobre os 

funcionários



Dados dos 6 pacientes

Nome idade setor diarréia Data 

início 

Hora 

início

Febre Vomitos Café 

19/08

Almoço 

19/08

Jantar 

19/08

Festa dia 

anterior?

Fabio 23 Recep. Sim 19/ago 15h Não Sim Casa Hosp. Casa não

Luciana 25 Administr. Sim 19/set 19h Não Sim Casa Hosp. McDonal

ds

não

Rosemeir

e

33 RH Sim 20/ago 2h Não Não Casa Hosp. Habibs não

Antonio 40 Almox. Sim 20/ago 1h Não Sim Hosp. Hosp. casa não

Jurandir 37 Farmácia Sim 19/ago 20h Sim Não Hosp. Hosp. casa não

Cláudio 28 PS Sim 19/ago 18h Não Não casa Hosp. “cheese 

tudo”

não



Informações iniciais

• Levantamento de episódios de diarréia entre pacientes.

• Levantamento de episódios de diarreia entre os 
funcionários, busca ativa de novos casos (casos leves, 
que não procuraram atendimento; funcionários 
ausentes).



Medidas iniciais:

• Encaminhar os funcionários com alterações 
gastrointestinais para a Medicina do trabalho.

• Orientações ao PS

– Colher coprocultura e orientar funcionários a 
procurar medicina do trabalho. 

• Orientação a Medicina do Trabalho

– Colher história alimentar detalhada, 

– Notificar funcionários com DDA ao SCIH

• Visita ao Serviço de Nutrição (SND):

– Enviar amostras das refeições de 19/08 para 
análise laboratorial

– Levantar o cardápio do dia 19/8



Visita ao Serviço de Nutrição:
• 193 almoços servidos em 19/08

• Menu: 

» Suco

» Salada verde

» Salada de beterraba

» Arroz

» Feijão

» Fricassê de frango

» Abobrinha refogada

» Sobremesa

• Não havia nenhum funcionário com quadro diarreico 
previamente. Entretanto havia três funcionários que 
iniciaram diarréia naquela manhã.



• No dia 21/08 o Médico do Trabalho comparece ao SCIH 
referindo que foi procurado no dia anterior por mais 
16 funcionários referindo diarréia e vômitos que 
iniciaram após o almoço de 19/08. Alguns referiram já 
ter cessado o quadro. O mesmo refere que nas duas 
semanas anteriores não havia atendido nenhum 
funcionário com alterações gastrointestinais.

• Não havia registro de diarréia entre os pacientes. A 
comida não era a mesma servida aos funcionários.

• Total de acometidos até o momento: 22 funcionários



Definição de surto alimentar
– Surto de Doença Transmitida por 

Água/Alimentos: definido como um 
incidente no qual duas ou mais pessoas 
apresentam uma doença similar resultante da 
ingestão de um mesmo alimento 
contaminado.

– CDC, 1996

– Adotado pelo Ministério da Saúde (Surtos 
SINAN)



• 1.Informações quanto à identificação das pessoas;

• 2.Informações referentes a variáveis demográficas
como sexo, idade, etc.;

• 3.Informações clínicas – sinais/sintomas, início dos
sintomas, duração da doença, serviços de saúde
procurados, tratamento, etc.;

• 4.Informações epidemiológicas sobre a exposição e
contatos: o que consumiu no almoço e anteriormente;
quais as pessoas que compartilharam das mesmas
refeições; contato anterior com pessoa doente, etc..

Epidemiologia descritiva “planilhão”





Definição de Caso

• Funcionários do Hospital que
apresentaram quadro de diarréia após o
almoço do dia 19/08.



Curva segundo o dia do início dos sintomas - Curva epidêmica do surto
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Taxa de ataque = 41/97*100 = 42,3%



Tabela 

Analise de Fatores de risco

Alimentos

Pessoas que consumiram  o alimento 

específico ou se expuseram a uma 

outra fonte comum

Pessoas que não consumiram o 

alimento específico ou não se 

expuseram a uma outra fonte 

comum

RR

DOENTES 

(a)

NÃO-

DOENTES 

(b)

TOTAL 

(a+b)

% DE 

DOENTE

S

DOENTES 

(c)

NÃO-

DOENTES 

(d)

TOTAL  

(c+d)

% DE 

DOENTE

S

fricasse 40 40 80 50,00 1 16 17 5,88 8,50

Acomp 24 19 43 55,81 17 37 54 31,48 1,77

arrroz 35 51 86 40,70 6 5 11 54,55 0,75

feijao 31 42 73 42,47 10 14 24 41,67 1,02

beterraba 24 34 58 41,38 17 22 39 43,59 0,95

verde 33 37 70 47,14 8 19 27 29,63 1,59

suco 26 34 60 43,33 15 22 37 40,54 1,07

Sobremesa 26 34 60 43,33 15 22 37 40,54 1,07

Expostos Não-Expostos



Variável RR p IC 95%

Acompanhamento 1,00 0,97 0,56-1,72

Fricassê 7,33 0,005 1,00-45,42

Arroz O,86 0,74 0,40-1,90

Feijão 1,11 0,74 0,59-2,05

Salada beterraba 0,76 0,27 0,46-1,23

Salada verde 0,94 0,34 0,42-1,31

Suco 0,80 0,57 0,42-1,57

sobremesa 1,14 0,63 0,65-1,98



• Resultado da análise microbiológica no IAL:
Fricassê de frango: 

- presença de bactérias do grupo coliforme totais: maior ou 
igual 2,4 x 102 (NMP/g).

- presença de bactérias do grupo coliforme de origem fecal: 
maior ou igual a 2,4 x 102 (NMP/g).

Conclusão: insatisfatório.
A análise do vinagrete, água do bebedouro, leite em pó 

reconstituído e beterraba ralada se mostraram 
satisfatórias para consumo.

Em nenhum alimento foi encontrado Staphylococcus 
aureus, B. careus, Clostrídios ou Salmonella sp.



Surto de doença diarreica aguda em 

funcionários do Hospital devido a fricassê 

contaminado por coliformes fecais.

Conclusão 



– Colocação de termômetros no bufê de 

distribuição.

– Treinamento dos funcionários do SND em 

boas práticas e higienização das mãos.

Intervenção após 
investigação 



E os pacientes?

Refeições são reaquecidas nas enfermarias em 

forno de microondas.



Cenário

• Em dezembro de 2012, o SCIH notificou 2 

bacteremias por B. cepacia e já haviam 

sido notificadas 2 bacteremias em 

novembro.

• Foram 7 bacteremias ao longo do ano de 

2012, 3 na UTI e 4 em diferentes 

unidades.



Medidas iniciais

• Planilhão revisando exposições em 

comum - CVC

• Revisão de boas práticas:

– Cuidados com CVC (inserção e manutenção)

– Preparo e administração de soluções 

endovenosas

As revisões de boas práticas não causaram impacto

O planilhão não ajudou muito



Incidência de bacteremia por 

B. cepacia por 1000 CVC-dia

2012 = 7 casos

2013 = 11 casos



Caso-controle

• Em razão do número de casos 

distribuídos pelo hospital

• Controles com desfechos bem 

determinados puderam ser selecionados



Definições de caso e controle

• Caso – paciente com diagnóstico de infecção 

da corrente sanguínea causada por B. cepacia 

complex entre janeiro de 2012 e outubro de 

2013 em todo o hospital

• Controle – paciente que compartilharam a 

mesma unidade de internação do caso no 

mesmo mês e estiveram internados por pelo 

menos sete dias



Fatores de risco avaliados

• Dados demográficos

• Procedimentos invasivos

• Cirurgias

• Todas os itens de prescrição de casos e 

controles

Fatores identificados na análise univariada

CVC, VM, meropenem

Propofol, nalbufina e cistracúrio



Visitas técnicas ao centro 

cirúrgico



Incidência de bacteremia por B. cepacia 

complex por 1000 pacientes-dia
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Considerações finais

• Importante planejamento e organização 

dos passos da investigação

• Revisão dos processos de trabalho

• Método epidemiológico

• Microbiologia e biologia molecular são 

recursos complementares



OBRIGADO!!!

icaro.bski@haoc.com.br

icaro.b@hc.fm.usp.br

mailto:icaro.bski@haoc.com.br
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