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CDC. Antibiotic Resistance Threats in 
the United States, 2019. 

*Inclui C. difficile porque ele é causado pelos mesmos fatores implicados na 
resistência microbiana - uso de antibióticos e disseminação de germes
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C. difficile: Microbiologia

 Bacilo  Gram-positivo anaeróbio 

formador de esporo (bastonetes)

 Colonização assintomática do 

intestino grosso:
 <2% dos adultos s/ internação recente

 3-23% dos pacientes adultos internados

 25-80% das crianças saudáveis <12 meses

 Algumas cepas produzem toxinas A/B, 

que podem causar Infecção por C. 

difficile (CDI)
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Agar sangue

CCFA (seletivo)

Coloração de Gram

AHA/HERT. C. difficile Infection Change Package, 2016 



C. difficile

 Os esporos são resistentes aos efeitos 

bactericidas do álcool e dos 

desinfetantes hospitalares mais 

utilizados, e podem sobreviver por até 5 

meses em superfícies do ambiente
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C. difficile: Transmissão

 Disseminação pela via fecal-oral:

 Pessoa a pessoa

 exposição direta ao ambiente contaminado

 As mãos dos profissionais de saúde transitoriamente contaminadas com 
esporos de C. difficile são os principais meios de disseminação do micro-
organismo no ambiente da assistência

 Surtos envolvendo fômites de alto risco compartilhados entre os 
pacientes, como termômetros retais, e quartos de internação ou 
sanitários inadequadamente limpos

 Reservatórios

 Humanos: pessoas colonizadas ou infectadas

 Ambiente contaminado
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CDI: Fatores de risco

 Exposição a antibióticos
– Risco aumenta tanto durante o tratamento até ~3 meses após a 

interrupção do tratamento
– Maior risco durante e no 1º mês após a exposição (7 a 10 vezes) 
– Tanto na exposição prolongada como no uso de múltiplos antibióticos

 Idade avançada (>65 anos) → correlaciona à gravidade da doença e 
comorbidades

 Hospitalização → correlaciona à duração e ao grau de exposição ao C. 
difficile, a probabilidade de exposição a antibióticos, gravidade da doença

 Quimioterapia antineoplásica → ação antibiótica, neutropenia?

 Outros: infecção pelo HIV, cirurgia ou manipulação gastrointestinal, 
incluindo gastrostomia, sondagem nasogástrica
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 19 estudos (predominando de 2005 a 2014), 8.725 pacientes 

 Tx agregada de colonização à admissão hospitalar =  8,1%

 Risco de desenvolver CDI:

– Pacientes colonizados = 21,8%

– Pacientes não colonizados = 3,4%

 Principal fator de risco para colonização: hospitalização prévia
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5,9 vezes maior



 Os isolados de C. difficile recuperados de swabs perirretais coletadas para 
vigilância de Enterococcus resistente a vancomicina (VRE)

 3.006 pacientes triados, 314 (10,4%) positivos para C. difficile toxigênico

 56 casos incidentes de CDI no período do estudo, sendo:

– 29% dos casos associados a portadores assintomáticos

– 30% associados a pacientes com CDI

– 7% associado a transmissão ambiental  (ocupantes anteriores do leito)
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Agentes antimicrobianos que 
predispõem CDI

 Entre pacientes sintomáticos com CDI:
– 96% receberam antimicrobianos nos 14 dias anteriores ao início
– 100% receberam antimicrobianos nos últimos 3 meses
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Frequentemente Ocasionalmente Raramente

Amoxicilina
Ampicilina
Cefalosporinas
Clindamicina
Fluoroquinolonas

Carbapenems
Macrolídeos
Outras penicilinas
Sulfonamidas
Trimetoprim 

Sulfametoxazol

Aminoglicosídeos
Cloranfenicol
Daptomicina
Metronidazol
Rifampicina
Teicoplanina
Tetraciclinas
Tigeciclina
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CDI: Patogênese 
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Etapa 1 - Ingestão 

de esporos 

transmitidos de 

outros pacientes/ 

ambiente

Etapa 2 - Germinação 

na forma vegetativa

Etapa 3 - Supressão da 

microbiota intestinal normal 

devido ao uso de 

antimicrobianos favorecendo 

a proliferação de C. difficile

Etapa 4  - Produção de 

toxina A & B causa dano no 

cólon +/- pseudomembrana



CDI: Patogênese 
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Admissão em 

hospital

Antimicrobianos

Exposição & Aquisição 

de C. difficile

Colonizado

Assintomático

Infectado

Simtomático 



Epidemiologia de C. difficile em 
crianças

 Colonização assintomática com cepas toxigênicas ou não-toxigênicas 

entre bebês e crianças pequenas, com as taxas mais altas (que podem 

exceder 40%) em bebês <12 meses de idade → infecção é incomum 

 A taxa de colonização diminui com a idade

 Cepas não-toxigênicas são mais comuns que cepas toxigênicas em bebês 

colonizados, mas a colonização é transitória e diferentes cepas colonizam 

o mesmo bebê em momentos diferentes

 Colonização menos frequente entre bebês amamentados comparados aos 

alimentados com fórmulas

 O ambiente hospitalar pode ser fonte de aquisição de cepas colonizadoras

 Bebês e crianças colonizados de forma assintomática podem servir como 

fonte de transmissão para adultos e levar à infecção por C. difficile
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Mudança na epidemiologia de C. difficile: 

cepa epidêmica atual

 Ribotipo 027/NAP1: historicamente incomum, tornou-se epidêmica 

desde 2000

 Mais resistente a fluoroquinolonas

 Mais virulenta

– Maior produção de toxinas A e B

– Alteração no domínio de ligação da toxina B → aumento da aderência à 

parede intestinal

– Esporulação aumentada → aumenta a sobrevivência

– Causa maior número de casos e doença mais grave, mesmo em 

populações de baixo risco

 Mortalidade atribuível ao CDI maior, variando de 4,5% a 5,7% 

durante períodos endêmicos e de 6,9% a 16,7% durante períodos 

epidêmicos
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Diagnóstico de CDI

 Baseado na identificação de cepas de C. difficile

produtoras das toxinas A & B nas fezes de pacientes com 

probabilidade de apresentar CDI → DIAGNÓSTICO 

CLÍNICO CONFIRMADO LABORATORIALMENTE

 Indicado para:

– Pacientes com ≥3 fezes não formadas, sem causa evidente e de 

início recente (<24 horas)

– Paciente com sintomas persistentes após a interrupção das 

terapias que supostamente seriam a causa da diarreia (por 

exemplo, laxantes)
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Diagnóstico laboratorial

 Quando NÃO realizar:
– Paciente em uso de laxante

– Assintomáticos (exceto para estudos epidemiológicos)

– Crianças <2 anos

– Teste de cura → >60% dos pacientes podem permanecer C. difficile

positivo, mesmo após o tratamento bem-sucedido

– Testes repetidos (dentro de 7 dias) durante o mesmo episódio de 

diarreia → os testes são altamente sensíveis têm um valor preditivo 

negativo muito alto (>99%) para CDI

 Não existem dados suficientes para recomendar o uso de 

biomarcadores como um complemento ao diagnóstico 

(lactoferrina, calprotectina, interleucina 8 e interleucina 1β)
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 O padrão-ouro é a cultura das fezes, seguida pelo ensaio de 
cultura toxigênica

 Toxina A e/ou toxina B podem ser detectadas rapidamente em 
uma amostra de fezes por EIA ou ELISA
– A toxina é muito instável, degrada à temperatura ambiente e é 

indetectável em 2 horas → resultados falso-negativos

 GDH detecta rapidamente a presença de C. difficile nas fezes, 
mas não a produção de toxinas (antígeno abundante e 
comum às cepas toxigênicas e não-toxigênicas)

 PCR detecta presença do gene da toxina, mas este pode ou 
não estar ativo
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Diagnóstico laboratorial
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Testes diagnósticos disponíveis
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Teste Vantagem* Desvantagem

Detecção de 

toxinas

Imunoensaio

enzimático (EIA)

• Detecta toxina A ou A & B

• Rápido (mesmo dia)

•Sensibilidade baixa (63-73%)

•Especificidade moderada (91%)

•Custo baixo

Ensaio de 

neutralização da 

citotoxicidade 

celular

Alta sensibilidade e 

especificidade (67-100%)

•Detecta toxina B 

•Requer expertise técnica

•Custo elevado

•24-48 h

Identificação 

do micro-

organismo

Glutamato 

Deidrogenase 

(GDH)

Rápido, sensibilidade 

elevada (96-100%), pode ser 

útil como teste de triagem ou 

screening

•Não específico (cepas 

toxigênicas e não-toxigênicas)

•Requer o teste de toxina para 

validar o diagnóstico

PCR (NAAT) Rápido, sensível (90%) e 

específico (95%), detecta a 

presença do gene da toxina

•Custo elevado

•Requer equipamento especial

•Gene pode ou não estar ativo

Cultura de fezes Maior sensibilidade entre os 

testes disponíveis, quando 

realzado corretamente

•Baixa especificidade; resultado 

falso-positivo se teste de toxina 

não for realizado

•Trabalhoso, requer 48–96 h

*Embora a sensibilidade e a especificidade sejam importantes, a acurácia de qualquer teste é melhor determinada por seu valor preditivo



Estratégia diagnóstica para C. difficile

 Não existe consenso sobre o método ideal

 Para diagnóstico clínico é recomendado o teste de 

toxina fecal em duas etapas com:

– Glutamato desidrogenase (GDH) mais toxina; 

– GDH mais toxina, arbitrada pelo teste de amplificação de 

ácido nucleico (NAAT); ou 

– NAAT mais toxina, em vez de NAAT sozinho
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Prevenção
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• Único fator de risco modificável

• Redução da pressão de colonização

Stewardship de 
antibióticos

• Vigilância

• Monitorização por indicador

• Descartar C. difficile em pacientes com diarreia

• Estratégia diagnóstica laboratorial

Identificação 
rápida e 

diagnóstico

• Diretrizes para uso das precauções de contato (dispositivos de uso 
único ou dedicados)

• Estabelecer e monitorar um programa eficaz de higiene das mãos

• Controles ambientais

• Monitorar a limpeza ambiental

Prevenção da 
transmissão de 

C. difficile

AHA/HERT. C. difficile Infection Change Package, 2016 



 Independentemente do tipo de EAS, ~ 50% do uso de 

antibióticos é "inadequado"

 É a melhor medida preventiva contra CDI:

– Diminuição do número de pacientes em risco (suscetível)

– Diminuição do número de pacientes com CDI (reservatórios)
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Stewardship de antibióticos



22Adjusted cases for sex, race, and the percent of cases diagnosed by nucleic acid amplification test. 



 Definição de caso de CDI para fins de VIGILÂNCIA:

a. Presença de diarreia ou evidência de megacólon ou íleo 
grave 

MAIS 

b. Um resultado positivo de teste de diagnóstico 
laboratorial ou evidência de pseudomembranas 
demonstradas por endoscopia ou histopatologia
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Classificação dos casos
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Hospitalar (HO)

Início dos sintomas 
>3 dias após 
internação

Comunitário 
associado ao 

hospital (CO-HCFA)

Início dos sintomas 
≤28 dias após alta 

hospitalar

Comunitário (CA)

Início de sintomas 
fora do hospital ou 

3 dias após 
internação e sem 
histórico de alta 

nas últimas 12 sem

CDI recorrente: episódio de CDI dentro de 2-8 sem após o início de um episódio 
prévio, desde que os sintomas do episódio anterior tenham resolvido.

NHSN Patient Safety Component Manual • January 2020



Cronologia para Definições de Vigilância
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Admissão Alta

<4 semanas 4-12 semanas

HO CO-HCFA Indeterminado CA-CDI

Tempo

3 d >12 semanas

*

HO: Hospitalar (associado a assistência)
CO-HCFA: Comunitário associado ao hospital 
CA: Comunitário 

* Dependendo se o paciente recebeu alta nas 4 semanas anteriores
& Início definido pelo NHSN/CDC como a data de coleta das amostras

Dia1 Dia 4

NHSN Patient Safety Component Manual • January 2020



Recomendações para Vigilância

 No mínimo, realizar vigilância intrahospitalar

 Acompanhar tendências com indicadores (diversos)

 Comparar suas taxas com outras instituições

 Nos surtos, estratificar as taxas por localização do 

paciente, a fim de direcionar as medidas de controle
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Taxa de incidência de CDI em pacientes  
internados (HO) 

=
Número de casos 

X 10.000
Pacientes-dia



Prevenção da Transmissão: Precaução 
de Contato

BÁSICAS

 Luvas / capotes na entrada 
do quarto

 Quarto privativo 
(preferencial) c/ banheiro 
exclusivo ou coorte

 Equipamento dedicado (ou 
descartável)

 Manter por pelo menos 48h 
após resolução da diarreia

 Medir adesão às medidas

ADICIONAIS

 Estender o uso de 
precauções de contato além 
da duração da diarreia

 Isolamento presuntivo dos 
sintomáticos

 Uso universal de luvas em 
unidades com altas taxas de 
CDI

 Intensificar a avaliação de 
adesão
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C. difficile Testing Guidelines 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Depending on clinical presentation, testing for C. difficile may be warranted despite fewer than 3 

episodes of unformed stool. 

• Testing asymptomatic patients is not recommended. 

• Repeat testing during the same episode of diarrhea is not recommended. Patients who have recovered 

from C. difficile infection often remain colonized for several weeks; false positive “test of cure” 

specimens may result in unnecessary therapy. 

• Orders for C. difficile testing expire after 48 hours; re-order if significant diarrhea recurs 

• The Microbiology Lab accepts one stool specimen within a week for C. difficile testing; more than one 

will be rejected.  Repeat specimens will be rejected within 28 days following a positive result. 

Do not test for C. difficile. Observe for 

24 hours for persistence of symptoms 

Discontinue. Reassess clinical response 

for 24-48 hours prior to ordering a test 

for C. difficile 

Order and collect stool for 

C. difficile test and initiate  

Contact Plus+ isolation precautions 

Initiate treatment and continue Contact Plus 

isolation precautions. Do not send “test of cure” 

Discontinue Contact Plus isolation 

precautions; consider alternative causes 

of symptoms, including tube feeding, 

antibiotics, or chemotherapy 

NO 

NO 

YES 

YES 

YES 

NO 

Clinically significant diarrhea? 

(3 or more unformed stools in 24 hours) 

Have laxatives or stool softeners 

been administered within 48 hours? 

C. difficile test result positive? 

AHA/HERT. C. difficile Infection Change Package, 2016 



Prevenção da Transmissão: Precaução 
de Contato

 Se houver um número limitado de quartos individuais, 

priorize os pacientes com incontinência fecal para 

colocação em quartos privativos

 Se for necessária uma coorte, recomenda-se agrupar 

pacientes infectados ou colonizados pelo(s) mesmo(s) 

micro-organismo(s) - ou seja, não agrupar pacientes 

com CDI que sejam discordantes para outros 

organismos multirresistentes, como MRSA ou VRE
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Prevenção da Transmissão: Precaução 
de Contato

 Devem ser instituídas preventivamente para todo pacientes 
com suspeita de CDI enquanto aguarda os resultados do 
teste de C. difficile

 Prolongar as PC até a alta hospitalar se as taxas de CDI 
permanecerem altas, apesar da implementação de medidas 
padrão de controle de infecção contra CDI

 NÃO é necessário um teste negativo para suspensão de PC

 Não existem dados suficientes para recomendar a triagem 
dos colonizados assintomáticos e colocá-los em PC

 Educar profissionais, pacientes, familiares e visitantes
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Conclusões: A lavagem das mãos com água e sabão

mostrou a maior eficácia na remoção de C. difficile e

deve ser realizada preferencialmente sobre o uso de

fricção à base de álcool quando houver suspeita ou

provável contato com C. difficile.
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Contaminação Ambiental
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Prevenção da Transmissão: Limpeza e 
Desinfecção do Ambiente

 Assegure-se de que a limpeza ambiental seja adequada 
e que as superfícies com alto toque não sejam 
negligenciadas

 Use um desinfetante esporicida compatível com as 
superfícies e equipamentos; considere hipoclorito de 
sódio em situações de surto ou endemia

 Incorpore medidas de avaliação da eficácia de limpeza 
(marcadores fluorescente, ATP)

 Não é recomendado screening rotineiro do ambiente 
para C. difficile
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CDC Checklist para 
monitorar a limpeza 

terminal do ambiente 
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APIC Guia para 
Eliminar C. difficile 
de Instituições de 

Saúde
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