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Introdução

A vigilância epidemiológica de Infecções Relacionadas à Assistência

à Saúde (IRAS) representa uma das principais atividades exercidas

pela equipe do serviço de controle de infecção hospitalar de uma

instituição. Sem a adequada busca e registro das IRAS não é

possível compreender a realidade local nem traçar medidas

corretivas efetivas para melhorar a segurança do paciente. Além

disso, o conjunto de ações que compõe a vigilância epidemiológica

precisa estar baseado em conceitos padronizados e comuns para

que as informações sejam comparáveis e reprodutíveis – dois

requisitos importantes no tratamento de dados em nível

governamental.

Esta unidade visa apresentar esses aspectos de forma sucinta e

objetiva, uma introdução aos princípios da vigilância epidemiológica

em serviços de saúde para o controle de infecção hospitalar.



Introdução

Ao se trabalhar como um controlador de IRAS, aplicamos de forma

rotineira diversos conceitos da epidemiologia, a qual Pode ser

definida como o estudo dos determinantes do processo saúde-

doença em grupos populacionais específicos1. Esse é um conceito

amplo e que pode ser aplicado na prevenção e nos controle de

IRAS, a partir da identificação da ocorrência das infecções, suas

relações causais e elaboração de medidas de controle2,3.

Três variáveis devem estar claramente definidas na análise

de dados de IRAS ou outros processos relacionados ao

SCIH: tempo, lugar e população.

Usualmente, na vigilância de IRAS adota-se o intervalo mensal para

a construção dos indicadores, por uma questão de praticidade na

organização de planos, repasses de dados, entre outros aspectos.

Entretanto, a padronização do intervalo de tempo não é estática e

deve atender às necessidades e dinâmica dos processos de cada

instituição. Portanto, intervalos diferentes, como trimestrais ou

semestrais, poderão ser adotados para indicadores com

denominadores pequenos, por exemplo, a análise de infecções de

sítio cirúrgico de determinada especialidade que realiza poucas

cirurgias por mês. Nesse caso, agregar maior quantidade de dados

permitirá uma análise melhor diante de uma informação mais

robusta.
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Ou, ainda, intervalos maiores serão mais adequados para

indicadores cujo intervalo mensal pode ser pequeno para analisar e

definir medidas de ação, tais como o consumo de antimicrobianos

na UTI, pois, entre um mês e outro, a variação de consumo pode

estar relacionada à diferença no perfil de pacientes internados.

Assim, consolidar dados de períodos mais longos traduzirá o

padrão prescricional da unidade, em que as pequenas oscilações

não atrapalharão na interpretação do indicador. Cabe ainda

lembrar que intervalos muito curtos, como semanais, poderão ser

úteis em situações especiais, como a de um surto, por exemplo2.

O conceito de lugar é aplicado na divisão dos indicadores por

unidades hospitalares. É importante que isso seja feito, pois cada

setor apresenta suas peculiaridades e fatores de risco diferentes.

Além disso, diante de um problema, as medidas corretivas devem

ser direcionadas, a fim de se concentrar o trabalho de forma

assertiva. Ainda, pode-se pensar em ‘lugar’ fragmentando um setor

hospitalar em subunidades, a depender do problema a ser

analisado. Isso significa, por exemplo, verificar se há diferenças

entre quartos na incidência de colonização por bactéria

multirresistente na mesma enfermaria de internação.

1. Princípios gerais da epidemiologia
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Por fim, o princípio de população é essencial e, na maioria das

vezes, atrelado ao conceito de lugar dentro do ambiente

hospitalar. Diferentes grupos de pacientes estão sob diferentes

riscos intrínsecos, o que significa que não é possível comparar

taxas ou características de pacientes da neonatologia com

aqueles internados em unidade de terapia intensiva adulto. Da

mesma forma que, para o conceito de lugar, a população pode ser

subdividida conforme a necessidade de análise, ou seja, a

população de pacientes internados na UTI pode ser um grupo

homogêneo para o indicador de incidência de colonização por

bactéria multirresistente, mas poderá ser subdividida em

pacientes da UTI com doença respiratória prévia ou não, na

análise de ocorrência de pneumonia associada a ventilação

mecânica.

Outro conceito geral da epidemiologia aplicado frequentemente

na rotina do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) é o

de medidas de ocorrência. As duas principais medidas de

ocorrência são incidência e prevalência. A incidência representa a

frequência de eventos novos observados em determinado tempo,

lugar e população. Assim, a incidência é utilizada para a vigilância

longitudinal (conceito explicado adiante), em que os casos novos

de IRAS de cada topografia serão registrados e seu indicador será

calculado pela divisão do número de registros pelo número de

indivíduos sob risco.

Proporção de incidência = número de eventos novos ÷

número de indivíduos expostos

1. Princípios gerais da epidemiologia
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1. Princípios gerais da epidemiologia

Convencionou-se, para a consolidação de dados de IRAS, que a

incidência é calculada utilizando o denominador, baseado em

pessoa-tempo, ou seja, considerando-se o risco somado em cada

avaliação na unidade de tempo que, em geral, é um dia, dando

origem à unidade paciente-dia ou dispositivo-dia (ventilador

mecânico-dia, cateter venoso central-dia, cateter vesical de

demora-dia). Em outras palavras, no cálculo de incidência de

pneumonia associada a ventilação mecânica (VM), o denominador

utilizado é o número de VM-dia, que representa a soma de todos

os pacientes em uso de ventilador mecânico em cada dia do mês.

Dessa forma, um paciente que fica na UTI em uso de ventilação

mecânica por 20 dias em um mesmo mês, representa 20 VM-dia

ao final do período. Além disso, convencionou-se que a incidência

é apresentada em unidade-tempo multiplicado por 1.000. O

exemplo apresentado na Tabela 1 pode tornar mais clara a

explicação.

Tabela 1. Exemplo de cálculo de densidade de incidência

• Densidade de IPCS-CVC UTI 1 = 2 infecções ÷ 200 CVC-dia = 0,01 IPCS ÷
CVC-dia × 1.000 = 10 IPCS ÷ /1.000 CVC-dia.

• Densidade de IPCS-CVC UTI 2 = 4 infecções ÷ 410 CVC-dia = 0,009 IPCS ÷
CVC-dia × 1.000 = 9,75 IPCS ÷ 1.000 CVC-dia.
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A partir dos dados fictícios acima apresentados fica evidente que o

indicador pode traduzir melhor o risco do que números absolutos,

pois a unidade com menos infecções apresenta maior densidade de

incidência de infecção primária de corrente sanguínea, uma vez que

o número de pacientes em uso de cateter venoso central-dia

expostos é menor. Fica mais claro ainda o motivo de se multiplicar

por 1.000 para apresentação do dado, do contrário, as taxas e

densidades seriam apresentadas em valores do tipo 0.009 infecções

por paciente ou dispositivo-dia, o que poderia tornar confusa a

compreensão pelas equipes assistenciais ou, talvez, parecer que o

problema não é significativo porque o número é pequeno.

A prevalência, por sua vez, representa a ocorrência de um evento no

período avaliado, sem considerar o momento de início, tendo como

objetivo mostrar o estado presente de uma determinada população.

A taxa de prevalência poderá ser aplicada em situações pontuais de

estudos, ou utilizada para avaliar um indicador que normalmente

não é mensurado, a fim de se obter mais informações, ou, ainda, no

cenário de poucos recursos humanos para coleta de informações de

forma longitudinal, uma vez que, para essa medida, o trabalho de

busca de dados fica concentrado em um único momento.

Taxa de prevalência = número de eventos presentes no momento

avaliado ÷ número de indivíduos expostos no momento avaliado

1. Princípios gerais da epidemiologia
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1. Princípios gerais da epidemiologia

Mortalidade e letalidade são importantes indicadores para

avaliação de IRAS. A mortalidade mede a relação entre óbitos

diretamente causados pela IRAS, ou óbitos atribuíveis, somados

aos óbitos em que a IRAS não foi a causa direta, porém foi fator

contribuinte, ou também chamada de óbitos relacionados, dividido

pela população sob risco. Já a letalidade utiliza o mesmo

numerador, ou seja, óbito atribuível somado a óbito relacionado,

cujo resultado é dividido pelos pacientes que tiveram IRAS. Ambos

os indicadores são utilizados para avaliar e demonstrar o impacto

das IRAS na segurança do paciente e seu cálculo é importante,

entre outros motivos, para sensibilizar a equipe sobre a

necessidade de implementar medidas de barreira que evitem a

ocorrência de novas infecções.

A epidemiologia é uma ciência ampla, complexa e cheia de nuances

que compõem tratados inteiros para uma abordagem adequada. O

objetivo desta introdução é apresentar alguns dos conceitos mais

comuns utilizados na rotina de um SCIH, cabendo ao leitor e

profissional do controle de infecções maior aprofundamento no

assunto a partir de outras referências conforme sua necessidade e

demanda.
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A vigilância epidemiológica (VE) de IRAS, conforme a Portaria nº

2.616/1998, apresentada no módulo anterior e que representa a

legislação vigente no Brasil sobre as recomendações de

implementação de um PCIH, pode ser definida como

a observação ativa, sistemática e contínua de sua

ocorrência e de sua distribuição entre pacientes,

hospitalizados ou não, e dos eventos e condições que

afetam o risco de sua ocorrência, com vistas à execução

oportuna de ações de prevenção e controle4.

O objetivo principal da VE é a identificação de eventos que irão

compor o perfil local de IRAS e de resistência microbiana através de

indicadores específicos. Isso possibilita a comparabilidade interna e

externa e interpretação desses eventos para estabelecer ações

preventivas e corretivas que reduzam sua incidência ao longo do

tempo. AVE permite, ainda, a identificação precoce de surtos, a

priorização de ações e avaliação de efetividade das medidas de

prevenção5,6.

Além disso, ao realizar a VE, o profissional que atua como

controlador de infecção hospitalar se aproxima da equipe

assistencial, compreendendo melhor a realidade local, os

mecanismos facilitadores e desafiadores para redução de IRAS,

favorecendo, dessa forma, o diálogo com esses colaboradores,

sensibilizando-os para as ações de prevenção de IRAS6.

A Figura 1 ilustra o processo de vigilância epidemiológica.

2. Vigilância Epidemiológica das IRAS
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2. Vigilância Epidemiológica das IRAS
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2. Avaliação dos principais riscos de aquisição de 
IRAS dentro dos serviços de saúde

Para melhor compreensão, vamos nos

aprofundar um pouco mais sobre as

características da VE.

A VE é composta por diferentes

elementos, cuja variação determina

métodos distintos de vigilância. O tipo

de VE depende, portanto, de sua

característica temporal, da abrangência

da vigilância e da forma como os dados

são coletados. O modelo escolhido deve

ser definido diante da realidade

institucional de recursos e perfil

epidemiológico6.

Em relação à temporalidade, esta pode

ser transversal ou longitudinal:

• Vigilância transversal: representa a

avaliação da prevalência do evento

escolhido, por exemplo, todas as IRAS

ou um tipo específico, como IPCS-CVC,

no momento da medida e de forma

pontual ou intermitente, que pode ser

um dia, uma semana etc. Usualmente é

utilizada em estudos de prevalência ou

avaliações específicas de interesse do

SCIH, mas menos comumente adotada

como único método de vigilância dentro

da rotina de um SCIH.
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2. Avaliação dos principais riscos de aquisição de 
IRAS dentro dos serviços de saúde

• Vigilância longitudinal: representa

um monitoramento contínuo da

incidência de novos casos de

determinado evento em uma

população sob risco. Esse, em geral, é

o modelo, do ponto de vista de

temporalidade, mais comumente

adotado na rotina de vigilância de um

serviço de controle de infecção

hospitalar. A investigação longitudinal

ainda pode assumir um caráter

prospectivo ou retrospectivo:

o Prospectivo: os casos são

seguidos durante a internação e

avaliados à medida que sinais

identificam a possibilidade de uma

IRAS.

o Retrospectivo: representa a

identificação de uma IRAS por meio

da revisão de prontuário do paciente

identificado posteriormente a saída

hospitalar ou identificação do agravo7.
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2. Avaliação dos principais riscos de aquisição de 
IRAS dentro dos serviços de saúde

Sob o aspecto de abrangência, a

vigilância pode ser global e por

objetivos ou dirigida:

• Vigilância global: representa a

avaliação sistemática dos pacientes

internados em todas as clínicas do

hospital, sem estratificá-los por

criticidade, e monitorando todas as

IRAS de diferentes topografias5,6. Esse

tipo de vigilância gera um indicador

representado por:

Taxa global de IRAS = número total de

IRAS ÷ total de saídas no mês × 100

A vantagem desse modelo de vigilância

é que permite uma visão geral do

comportamento das IRAS dentro de

uma instituição. Por outro lado,

representa um indicador de baixa

comparabilidade e não estratifica

diferentes riscos, o que reduz sua

sensibilidade e o torna pouco

específico6.



15

• Vigilância por objetivos ou dirigida: representa um método de

direcionamento das ações de vigilância e prevenção de IRAS para

áreas críticas ou de grande prioridade dentro da instituição,

podendo ser dirigida para:

(1) unidade específica: unidade de internação, UTI,

hemodiálise;

(2) sítio específico: infecção de sítio cirúrgico (ISC), que será

compilada independentemente da unidade em que ocorre;

(3) fator de risco: infecção do trato urinário associado ao

cateter vesical de demora (ITU-CVD) ou pneumonia associada a

ventilação mecânica (PAV);

(4) microbiológico: através do cálculo de incidência de

infecções por determinado microrganismo, independentemente da

unidade ou topografia em que ocorrem;

(5) surtos, através do acompanhamento de desvios na curva

endêmica ou da ocorrência de infecções por agentes ou perfis de

resistências incomuns, com o objetivo de detectar precocemente o

início de um surto tomando as medidas de controle em tempo

oportuno7.

2. Avaliação dos principais riscos de aquisição de 
IRAS dentro dos serviços de saúde
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A coleta de dados pode acontecer a partir de dois modos de busca:

passiva e ativa.

• Busca passiva: é aquela em que a equipe assistencial identifica e

notifica a IRAS para o SCIH. Tem a desvantagem de apresentar baixa

sensibilidade e potencial para grande heterogeneidade na coleta e

interpretação das informações. Não deve ser adotada de forma

isolada como método de vigilância, em decorrência da perda

potencial de casos5,6. Porém, métodos mistos de busca (passivo +

ativo) podem ser adotados e, nesse cenário, a busca passiva pode

trazer oportunidades adicionais de recuperar infecções difíceis de

notificar, como a notificação da infecção de sítio cirúrgico incisional

superficial pelo cirurgião através de formulário específico ou

endereço eletrônico.

• Busca ativa: representa a notificação realizada pelo profissional do

SCIH através da investigação direta dos casos. Nesse método, o

controlador de infecções procura ativamente por eventos

infecciosos utilizando gatilhos que direcionam a busca, como

introdução de antimicrobianos, resultado de culturas, início de febre,

pacientes em uso de dispositivos etc. É realizada através da análise

de prontuário e/ou visita à unidade de internação do paciente,

análise de informações para conclusão dos critérios diagnósticos de

IRAS4,8.

2. Avaliação dos principais riscos de aquisição de 
IRAS dentro dos serviços de saúde
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Quadro 1. Comparação entre os modelos de busca da vigilância

epidemiológica

2. Avaliação dos principais riscos de aquisição de 
IRAS dentro dos serviços de saúde

O Quadro 1 apresenta o comparativo entre busca ativa e busca

passiva.
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A coleta de dados é uma etapa trabalhosa e crítica do processo de

vigilância epidemiológica, no entanto, uma vez finalizado, a

informação se encontra em um estado bruto e, se não for

devidamente trabalhada, pode gerar interpretações incorretas.

Dessa forma, é necessário transformá-los em dados objetivos e

comparáveis que traduzam a mensagem que precisa ser avaliada.

Isso é feito através do cálculo de indicadores8.

A notificação de uma IRAS se inicia, em geral, com o preenchimento

de um formulário padrão, físico ou eletrônico, no qual devem ser

registradas as informações pertinentes à notificação do agravo.

(modelo de ficha para download)

Essas informações são, então, transferidas para algum tipo de

ferramenta para tabulação de dados, que vai variar conforme os

recursos disponíveis em cada instituição. Na maioria dos casos,

adota-se o modelo de planilhas do tipo Excel ou de outro pacote de

aplicativos. Quando disponíveis, sistemas de informação que

constituem banco de dados e ferramentas para análise estatística

são muito úteis na tabulação e análise de dados9. (modelo de

planilha para download)

A partir de então, são calculados os indicadores que são a matéria

para o trabalho do SCIH. Os indicadores em geral são classificados

em uma dentre três categorias – estrutura, processo e resultado –,

como mencionado no primeiro módulo deste curso. Para vigilância

de IRAS utilizamos principalmente os indicadores de resultado.

3. Consolidação e tabulação de dados

1.Modelo de ficha de notificação de IRAS.pdf
2.Modelo de planilha para registro de IRAS.xls
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A ocorrência de IRAS é representada por indicadores de resultado.

A fórmula de cálculo de um indicador depende do que tais dados

buscam expressar. Para IRAS, utilizaremos usualmente o número de

eventos (infecções) e a população sob risco de desenvolver esse

evento.

Em geral, o cálculo é feito com a divisão do número de IRAS de

determinado tipo ou topografia pelo número total de indivíduos sob

risco para aquela infecção. Por exemplo, para calcular a taxa de

infecções primárias de corrente sanguínea associada a cateter

venoso central precisamos do número de infecções notificadas de

corrente sanguínea com CVC e dividi-las pelo número total de

pacientes em uso de CVC a cada dia, pois somente os pacientes em

uso de CVC estão sob risco real dessa infecção.

O denominador pode ser representando por população exposta ao

risco (por exemplo, admissões ou saídas) ou pelo tempo que a

população esteve exposta ao risco, com a unidade pessoa-tempo

(por exemplo, paciente-dia, CVC-dia, VM-dia, CVD-dia). Isso ocorre

porque a cada dia de uso soma-se o risco de exposição. Muitas

vezes, esses cálculos produzem números decimais pequenos e para

facilitar a compreensão e a utilização desses indicadores, usa-se a

ferramenta matemática de multiplicar por 100, 1.000 ou 10.000,

conforme a grandeza do produto. Assim, fala-se em infecções por

1.000 pacientes-dia ou incidência de infecção por Clostridioides

difficile para 10.000 pacientes-dia, por exemplo10.

3. Consolidação e tabulação de dados
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O Quadro 2 apresenta os principais indicadores de resultado

utilizados nas instituições de saúde.

3. Consolidação e tabulação de dados

×

×

×

×

×

×

Quadro 2. Exemplo de cálculo dos principais indicadores de

resultado

Fonte: elaboração própria.
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3. Consolidação e tabulação de dados

É importante destacar que outros indicadores deverão ser

adotados de acordo com o perfil do estabelecimento de saúde e

suas unidades de internação, pois, como mencionado

anteriormente, o conjunto de indicadores deve fornecer respostas

sobre o perfil epidemiológico local, a eficácia e efetividade das

medidas de prevenção e controle aplicadas, entre outras. Assim,

por exemplo, para análise interna de dados, é interessante que a

taxa de ISC seja estratificada conforme especialidade cirúrgica ou,

ainda, para tipos de cirurgias. Em outras palavras, em uma

instituição que seja referência para certos tipos de procedimentos

cirúrgicos, como colecistectomia, pode-se adotar o indicador de

infecções de sítio cirúrgico nesse grupo de cirurgias.

Outro exemplo é uma instituição cuja unidade de internação tem

maior prevalência de idosos portadores de demência, os quais

estão normalmente sob risco de pneumonia aspirativa. Nesse

contexto, é importante ter um indicador de pneumonias

hospitalares, mesmo que não seja associada a ventilação

mecânica, pois pode traduzir a eficiência das medidas de

prevenção adotadas na unidade.
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A consolidação de dados em níveis municipal, estadual e nacional

subsidiam o planejamento de ações de forma macro. Os indicadores

de notificação mensal obrigatória à Agência Nacional de Vigilância

Sanitária (Anvisa) e as orientações para o preenchimento dos

formulários de notificação são apresentados na Nota Técnica

GVIMS/GGTES nº 01/2020: “Orientações para vigilância

epidemiológica e notificação nacional das Infecções Relacionadas à

Assistência à Saúde (IRAS), da Resistência Microbiana (RM) e do

consumo de antimicrobianos”8. Além disso, a CCIH deve consultar

se as coordenações estaduais, distritais e/ou municipais de Controle

de Infecção Hospitalar realizam vigilância de outros indicadores que

também deverão ser alimentados conforme critério local.

Link para documento da Anvisa.

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+t%C3%A

9cnica+GVIMS-GGTES-Anvisa+n+01-2020/471d66f1-4800-438d-

b9c9-c6a6e27cef48

Aplicando na prática

Como membro do SCIH e da CCIH você fará parte do grupo

decisório que define o método de vigilância, bem como atuará na

execução direta da vigilância epidemiológica. A utilização de

métodos mistos é adequada e deverá ser utilizada de forma a

permitir um melhor aproveitamento das vantagens de cada método.

3. Consolidação e tabulação de dados

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33852/271858/Nota+t%C3%A9cnica+GVIMS-GGTES-Anvisa+n+01-2020/471d66f1-4800-438d-b9c9-c6a6e27cef48
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Você trabalha no Hospital A, que foi recém-inaugurado e tem as

seguintes características:

• Hospital geral com 100 leitos, dos quais 10 são de UTI adulto, 5 de

UTI neonatal e 5 de UTI pediátrica.

• Pronto-socorro com atendimento de demanda espontânea e

referenciada de clínica médica, cirurgia geral, ortopedia, pediatria e

obstetrícia.

• Centro-cirúrgico e obstétrico, cujo maior volume de cirurgias são

partos, colecistectomias e hernioplastias.

As seguintes definições serão necessárias:

1. Quais são as IRAS e indicadores a serem vigiados?

3. Consolidação e tabulação de dados
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3. Consolidação e tabulação de dados

As IRAS de notificação obrigatória à Anvisa deverão estar sob

vigilância:

• Infecção primária de corrente sanguínea laboratorialmente

confirmada (IPCSL) associada a cateter central;

• Pneumonia associada a ventilação mecânica (PAV);

• Infecção do trato urinário associado a cateter vesical de

demora (ITU-AC);

• Perfil de resistência aos antimicrobianos dos

microrganismos encontrados nas infecções (IPCSL e ITU);

• Adesão ao checklist de Verificação das Práticas de Inserção

Segura de Cateter Venoso Central (VPIS-CVC);

• Adesão às Práticas de Inserção Segura de CVC na UTI

adulto;

• Infecções de sítio cirúrgico parto cirúrgico (cesariana);

• Infecções de sítio cirúrgico com implante mamário;

• Infecções de sítio cirúrgico – artroplastia de joelho primária;

• Infecções de sítio cirúrgico – artroplastia total de quadril

primária;

• Infecções de órgão/cavidade pós cirurgia cardíaca para

revascularização do miocárdio;

• Infecções de órgão/cavidade pós cirurgia de implante de

derivações internas neurológicas (exceto DVE / DLE).

Entretanto, o serviço não deverá se restringir apenas à vigilância

das IRAS obrigatórias. Para o Hospital A, epidemiologicamente,

são importantes as cirurgias de hérnia e de colecistectomia e,

portanto, estas deverão estar sob vigilância com indicadores

específicos, afinal, falhas no processo de prevenção de ISC desses

procedimentos impactarão na realidade local.
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2. Como definir os métodos de vigilância que você

empregará na sua instituição?

O melhor método de vigilância epidemiológica é o que atende às

demandas da sua realidade. Não adianta optar por um método de

vigilância longitudinal prospectivo para todas as unidades do

hospital se não há equipe suficiente para aplicação prática. Isso

pode gerar falhas de vigilância e subnotificação. Para a realidade

do hospital A, adotou-se a seguinte estratégia:

• UTI: vigilância longitudinal prospectiva

o Há um enfermeiro do SCIH responsável pela vigilância da

unidade e esse profissional avalia e acompanha diariamente a

evolução dos pacientes internados na UTI. Os principais dados

são analisados e preenchidos diariamente em uma planilha

como ocorrência de febre, coleta de culturas, introdução de

antimicrobianos, parâmetros laboratoriais de provas

inflamatórias (modelo de ficha em anexo para download).

o Além disso, o enfermeiro participa de visitas

multidisciplinares diárias coletando novas informações.

o O método principal é o de busca ativa.

o Esse conjunto de ações permite a identificação precoce de

possíveis casos de IRAS.

Modelo de ficha de acompanhamento UTI.pdf
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• Unidade de clínica médica: vigilância longitudinal

retrospectiva

o A unidade tem muitos pacientes internados e grande

rotatividade, o que dificulta o acompanhamento prospectivo

das informações. Não seria possível adotar a mesma rotina de

avaliação da UTI, pois a coleta de dados seria trabalhosa e de

pouco impacto no processo de vigilância de pacientes com

tempo de internação curto e/ou baixa complexidade.

o A coleta de dados é feita de forma retroativa em prontuário a

partir do recebimento de resultado de culturas que o

laboratório envia diariamente para o SCIH e fichas de

solicitação de antimicrobianos preenchidas no momento de

introdução de novos antibióticos ou antifúngicos.

o O Há também um acordo com a unidade de que o enfermeiro

do plantão sinalize por contato telefônico ao SCIH os casos que

são suspeitos de IRAS e também de reinternações por infecção

de sítio cirúrgico.

O método de busca é misto (ativo + passivo).

• Vigilância pós-alta de infecções de sítio cirúrgico

o A equipe do SCIH é pequena e por isso a ampliação da

vigilância após a alta é difícil no momento. Entretanto, a maior

parte dos pacientes faz acompanhamento pós-operatório no

ambulatório do hospital. Assim, foi estabelecido um acordo

com a equipe de ambulatório que disponibiliza junto com o

prontuário um formulário para o médico informar no retorno

do paciente se há suspeita de ISC. Essas fichas são

posteriormente encaminhadas ao SCIH.

o O método de busca é passivo. Embora tenha suas limitações e

desvantagens, nesse cenário específico, permite que a busca

por infecções seja ampliada, o que não ocorreria de outro

modo.
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• Vigilância de colonização por bactérias multirresistentes

(MR)

o O hospital coleta swab de vigilância de pacientes à admissão

de pacientes com fatores de risco para colonização por

microrganismos MR, mas não há, como rotina, investigação

ativa de incidência ou prevalência de colonização.

o Para isso utiliza-se um método de vigilância dirigido e

transversal com um estudo de prevalência semestral de

colonização por MR, quando é coletado swab de vigilância de

todos os pacientes internados há mais de 7 dias e que não são

sabidamente portadores de colonização ou infecção por MR.

Embora as ações de busca ativa e passiva estivessem funcionando

bem, o SCIH observou a oportunidade de ampliar outras duas

frentes para busca de dados e dessa forma estabeleceu acordos

internos que facilitaram a identificação de possíveis casos de

IRAS:

• Farmácia: entendendo que as novas introduções de

antibióticos podem, potencialmente, significar novas IRAS, o SCIH

e a farmácia estabeleceram um acordo para que o farmacêutico

clínico sinalizasse, após suas avaliações diárias, quais os novos

casos de introdução de antimicrobianos. Além disso, como parte

da estratégia do programa de uso racional de antimicrobianos do

Hospital A, os médicos devem preencher uma ficha de solicitação

para liberação de determinados antibióticos. Essas fichas são

encaminhadas diariamente ao SCIH e são utilizadas também como

sinalizadores de casos para acompanhamento de critérios de

IRAS.
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• Laboratório: também foi identificado como uma fonte de

valiosas informações para o SCIH. Dessa forma, no Hospital A,

foram definidos acordos de entrega de resultados diários das

culturas através de um relatório impresso com todas as culturas

em andamento e seus respectivos resultados parciais. Outro

relatório impresso com todos os resultados finalizados da semana

é entregue com culturas positivas e negativas.

Esses exemplos demonstram como as diversas formas de

vigilância podem ser empregadas em uma mesma instituição para

otimizar a VE e garantir a identificação oportuna de todas as IRAS

para o estabelecimento de medidas de controle e prevenção

efetivas.
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A vigilância epidemiológica representa um dos pilares do

programa de vigilância epidemiológica e também uma das

atividades de maior demanda de tempo do profissional que

atua na prevenção e controle de IRAS. Contudo, a VE não

deve ser o objetivo final do PCIH. A análise dos dados é

essencial para direcionar atuações efetivas de prevenção.

A interpretação de uma medida isolada de um indicador

sem a referência de parâmetros de auxílio dificilmente

produzirá respostas concretas, além de poder levar a

conclusões inadequadas. A análise de indicadores deve ser

feita de forma crítica e considerando dados próprios, como

o histórico institucional e metas estabelecidas a serem

alcançadas, bem como comparativos externos.

Ponderar o histórico do indicador, como seu

comportamento ao longo dos últimos períodos

comparativos (meses, trimestres, semestres etc.), é

fundamental para entender sua tendência atual. Por

exemplo, uma taxa média de infecção de corrente sanguínea

de 5,5 IPCS/1.000 CVC-dia no primeiro trimestre do ano

pode não ser um problema se a média do último ano foi de

7,2 IPCS-CVC/1.000 CVC-dia. Contudo, se a média agregada

do último ano foi de 1,3 IPCS-CVC/1.000 CVC-dia, o

contexto é completamente distinto e pode representar um

descontrole das medidas de prevenção de infecção de

corrente sanguínea e, até mesmo, um surto.
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Dessa maneira, analisar os dados atuais baseando-se no

cenário passado é etapa importante. Entretanto, oscilações

são frequentes e entender seus significados pode ser um

desafio. Para isso, a utilização de diagramas de controle

pode ser muito útil permitindo melhor compreensão das

variações do indicador ao longo do tempo e facilitando a

identificação precoce de surtos. Vamos explicar melhor.

O diagrama de controle é uma ferramenta que permite

determinar se a variação na ocorrência de IRAS está dentro

de limites esperados. Isso porque as taxas de um mesmo

serviço podem sofrer variações naturais em relação à taxa

média histórica em um intervalo de tempo. Determinar se

uma variação está fora do padrão esperado é o objetivo

central do uso desse tipo de ferramenta.

O diagrama de controle baseia-se em dois parâmetros:

ocorrência média do evento para o período e cálculo do

desvio-padrão. A referência abaixo apresenta a discussão

do uso de diagramas de controle na vigilância

epidemiológica das infecções hospitalares e torna mais

claro como aplicá-los na prática11.

Clique aqui para acessar o artigo completo sobre o uso de

diagramas de controle na vigilância epidemiológica das

infecções hospitalares e aprofunde os seus conhecimentos

neste assunto.

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102003000600012
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A comparação com metas estabelecidas permite avaliar o alcance

ou não de resultados esperados e, assim, considerar a necessidade

de novas ações corretivas em períodos mais curtos.

Por fim, outro dado importante na avaliação das taxas é a

utilização de comparadores externos que utilizem o mesmo

sistema de vigilância. Por exemplo, na análise de PAV na UTI,

utilizar para comparação dados de percentis do mesmo indicador

do sistema de vigilância regional (municipal ou estadual) ou

nacional10.

Para isso, é comum que o Sistema de Vigilância utilize o agregado

das taxas de vários hospitais e os distribua em percentis 10, 25,

50, 75 e 90, sendo o percentil 50 igual ao valor da mediana das

taxas avaliadas. No momento de se realizar a comparação com

dados externos, a instituição observa a sua própria taxa agregada

e compara diante do valor de percentil de referência.

Por exemplo, a taxa de incidência de PAV na UTI do hospital em

que você trabalha é de 9,8 pneumonias/1.000 VM-dia. O percentil

90 para PAV no seu município é de 7,0 pneumonias/1.000 VM-dia.

Isso significa que a taxa agregada da sua instituição está acima de

90% da taxa agregada das demais instituições do mesmo

município, o que sugere a necessidade de implementar medidas

de redução de IRAS. Por outro lado, se a taxa da sua instituição

fosse de 1,0 pneumonia/1.000 VM-dia e o percentil 10 do

município estivesse no patamar de 3,4 pneumonias/1.000 VM-dia,

esse resultado poderia indicar um forte controle de IRAS na

instituição ou poderia indicar ainda uma falha no processo de

vigilância levando à subnotificação.
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A comparação externa através do sistema de percentis é um

método de auxílio na interpretação de dados, mas que também

tem a limitação de não levar em consideração características das

instituições, como complexidade de assistência, perfil clínico,

entre outras.
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A divulgação dos dados após coleta,

consolidação e análise é essencial, pois se

a informação ficar restrita ao serviço de

controle de infecção e/ou alta liderança, a

efetividade das ações de melhoria será

muito menor. Como descrito no Módulo 1

deste curso, a informação deve chegar a

cada um dos níveis de acordo com as

próprias necessidades e demandas. Para

a disseminação de informações, cada

instituição deve utilizar os recursos

disponíveis, por exemplo, intranet, correio

eletrônico, painéis físicos em locais

estratégicos, uso de dashboards com as

informações mais relevantes, envio de

relatórios aos gestores e publicação de

boletins periódicos. (modelo de relatório

para download)

Ainda é produtiva a realização de

reuniões com as áreas assistenciais para

discussão dos resultados e possíveis

planos de ação para que os profissionais

se sintam envolvidos nas políticas de

prevenção e controle de IRAS e para que

se alcance a capilarização das

informações produzindo uma cultura

institucional de prevenção de IRAS.

4.Modelo de relatório mensal de IRAS.pdf
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A via de divulgação dos dados deve apresentar as informações de

forma atraente e clara ao leitor. Para isso, é importante apresentar os

dados de forma gráfica (infográfico), pois chama mais a atenção do

que um relatório composto puramente por texto. O gráfico deve

conter o maior número de informações possível para que sua

interpretação seja fácil e independente de qualquer explicação,

devendo-se, entretanto, tomar o cuidado para que não fique poluído

visualmente, dificultando a compreensão. Uma breve e objetiva

análise da equipe de SCIH pode acompanhar os gráficos para facilitar

o entendimento do leitor que, muitas vezes, não tem familiaridade

com construção e interpretação de indicadores6.

Entretanto, a divulgação não pode ser única, pois, para grupos

diferentes, você deve utilizar formas diferentes de se comunicar.

• Para os gestores: você deve apresenta informações das IRAS

associadas a dados que, interpretados em conjunto, são importantes

ao nível de planejamento e tomada de decisões. Por exemplo, tempo

de permanência na UTI, taxa de utilização de dispositivos invasivos,

consumo de antimicrobianos entre pacientes com IRAS e pacientes

sem IRAS.

• Para profissionais da assistência: você deve apresenta

informações das IRAS associadas a dados que demonstrem o impacto

no desfecho individual. Podem ser discutidos casos clínicos da própria

equipe, de forma a tornar mais real o impacto das IRAS no desfecho

clínico dos pacientes, bem como reforçar as medidas de prevenção.

• Para profissionais das equipes de apoio: você deve apresenta as

informações das IRAS demonstrando como o trabalho deles, ainda

que indiretamente, pode contribuir para reduzir a ocorrência desses

eventos adversos.
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Estabelecer um PCIH e um sistema de vigilância de infecções tem por

objetivo alcançar a máxima redução possível, e de forma sustentada,

desses agravos. Nesse contexto e diante da evolução no tratamento

epidemiológico dos dados coletados, surge a concepção de

comparação e avaliação de desempenho das medidas de prevenção

de IRAS.

Dentro desse propósito, temos como exemplo a estratégia adotada

pelo CDC a partir de 2015, nomeada de estratégia TAP (Targeted

Assessment for Prevention).

Esse método baseia-se em dois conceitos: SIR (Standardized Infection

Ratio ou índice padronizado de infecção) e CAD (Cumulative

Atributable Difference ou Diferença atribuível acumulada). O SIR é um

indicador que compara o número de infecções observadas pelo

número de infecções esperadas, dividindo-se o primeiro pelo

segundo, e o número de infecções esperadas toma como base os

dados agregados do sistema de vigilância americano (NHSN –

National Healthcare Safety Network), ou seja, quantas seriam as

infecções previstas partindo-se de dados registrados em anos

anteriores. Assim, um SIR > 1 significa que o número de infecções

observadas é maior do que o esperado e, portanto, o resultado é

desfavorável; por outro lado, um SIR < 1 implica menos infecções do

que o esperado, porém, deve ser interpretado com cautela, uma vez

que pode representar subnotificação. Mas, mesmo em um cenário

verdadeiramente positivo, ou seja, menos infecções do que o

esperado de fato, o trabalho não está finalizado e esforços de

melhoria contínua devem ser mantidos.
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O CAD, por sua vez, representa o número absoluto de infecções que

deve ser prevenido para se alcançar uma meta de redução. Dessa

maneira, é possível identificar as unidades, em nível institucional, que

apresentam maior carga de infecções em excesso e, de tal modo,

demandam maior energia para redução de infecções. O CAD é

calculado através da seguinte fórmula:

CAD = nº de IRAS observadas – (nº IRAS esperadas × SIR goal), em

que SIR goal é a meta percentual de redução de IRAS de determinada

topografia e unidade de internação, por exemplo, um alvo de redução

de 50% de IPCS na UTI, significaria um SIR goal de 0,5.

A aplicação de medidas de desempenho como as descritas acima tem

o objetivo de melhorar a identificação de áreas mais críticas e

otimizar a aplicação de recursos para redução de infecções dentro de

cada instituição, facilitando a visualização de desvios além do

aceitável12.
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Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), um surto de IRAS é

definido como um aumento de casos não esperado ou não usual de

uma IRAS conhecida ou a emergência de casos de uma nova infecção

ou novos patógenos.

Uma vez identificado, o surto deve ser investigado com o objetivo de

interromper sua ocorrência, prevenindo o surgimento de novos casos.

Mesmo se a identificação ocorrer após o encerramento do surto, a

investigação é importante a fim de que seja possível fornecer

informações para compreender as causas relacionadas e, dessa forma,

evitar a recorrência.

A investigação de um surto deve sempre seguir um processo

sistematizado. A seguir são apresentados de forma didaticamente

separadas as diferentes etapas do processo de investigação de um

surto, embora na prática algumas possam ocorrer de forma

simultânea.

1. Caracterizar a ocorrência de surto

• Esse é o primeiro passo, por isso é importante observar se uma

infecção que era previamente endêmica ultrapassou os limites de

controle ou, ainda, se há a incidência de um novo tipo de infecção,

microrganismo novo ou perfil novo de resistência, para os quais uma

única infecção já pode caracterizar o surto.
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• Nesse cenário da caracterização do surto, é ainda importante

saber identificar situações que, na verdade, simulam um surto,

conhecidas como pseudossurto. Isso pode acontecer por mudança no

método de vigilância, que passa a notificar de forma melhor as

infecções e, com isso, aumenta o número de casos identificados, mas

que já eram previamente presentes na instituição. Por exemplo, há

aumento da equipe do SCIH, o que permite aumentar a capacidade

de vigilância sobre determinada unidade, aumentando o número de

notificações. Outro modo de ocorrência de pseudossurto pode ser a

mudança no método de diagnóstico, melhorando a sensibilidade e,

assim, identificando um maior número de casos. Como exemplo,

poderíamos citar um hospital cujo único exame diagnóstico para

C.difficile era a pesquisa de toxina nas fezes e que tem sensibilidade

variando entre 50% e 70%. Esse hospital passa então a contar com a

pesquisa por PCR para Clostridium nas fezes, que tem sensibilidade

próxima a 99%. Dessa maneira, a capacidade diagnóstica está

aumentada e o número de casos identificados passa a ser maior, sem

que, necessariamente, isso seja um surto verdadeiro.

2. Comunicação

• Comunicar gestores da área afetada e da instituição, bem como

de outras áreas, cujo trabalho possa se relacionar ao processo de

investigação do surto, como laboratório, farmácia etc. A comunicação

é componente importante e pode ser feita por informações verbais,

mas também é fundamental estabelecer comunicados oficiais e

manter atualização através de boletins periódicos, com intervalo

definido conforme perfil do surto.
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3. Definição de caso

• Consiste em caracterizar um conjunto de achados que facilitem

a detecção precoce de pacientes suspeitos, permitindo a

implementação oportuna de medidas de controle. Inicialmente a

definição de caso deve ser muito sensível, evitando-se a perda ou

atraso na detecção de infecções novas. À medida que se progride a

investigação do surto, a definição de caso pode ser revista e se tornar

mais específica.

• Exemplo: em uma UTI clínica em que foi identificado um surto

de pneumonia associada a ventilação mecânica por Acinetobacter

baumannii, a definição de caso suspeito estabelecida inicialmente

poderá ser “todo paciente em ventilação mecânica que apresentar

febre e/ou alteração de secreção traqueal”. Esta definição é muito

abrangente e incluirá diversos casos de pacientes sob ventilação

mecânica com febre por outra razão que não uma PAV por

A.baumannii ou ainda aumento de secreção por outras razões,

inclusive não infecciosas, mas certamente irá identificar a quase

totalidade dos casos de interesse, permitindo ações de bloqueio

precoces. Posteriormente, à medida que o controle do surto vai se

tornando melhor, as fragilidades estão melhor identificadas, entre

outros aspectos, a definição de caso poderá ser modificada para, por

exemplo, “todo paciente em ventilação mecânica, com alteração de

imagem na radiografia de tórax e cultura de aspirado traqueal com

identificação de BGN”, ficando, de tal modo, mais específica e

evitando a inclusão de casos de infecção em outra topografia ou

ainda infecções respiratórias por outros microrganismos.
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• Também nesta fase é importante fazer uma revisão de literatura

com o intuito de encontrar informações relevantes no controle de

surtos semelhantes registrados em outras instituições ou países. Para

isso, bases de dados como Pubmed (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed)

e Outbreak-Database (www.outbreak-database.com) devem ser

consultadas. Essa última referência representa uma base de dados de

surtos de infecções hospitalares ocorridos em todo o mundo.

4. Identificar e listar casos

• Uma vez estabelecidos os critérios de definição de casos, todos

os pacientes suspeitos deverão ser identificados e ter as informações

que forem definidas como essenciais para compreensão da dinâmica

do surto registradas em um documento comum, que pode ser, por

exemplo, uma planilha em Excel. Em um surto de infecção de corrente

sanguínea por um microrganismo incomum, por exemplo, é

importante levantar dados como unidade de internação, uso de

cateter venoso central, tipos de soluções e medicamentos recebidos,

imunossupressão etc. Assim, a partir do “planilhamento” dos dados

poderá ser possível visualizar fatores comuns que poderão estar

associados à origem do surto, como um medicamento em comum, ou

uma unidade em comum.

5. Caracterizar o surto em tempo, lugar e população

• Caracterizar a ocorrência de casos nessas três variáveis

conforme a situação de investigação. Isso será importante na

formulação de hipóteses.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.outbreak-database.com/
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6. Formulação de hipóteses

• A execução dos dois itens anteriores permitirá a formulação de

hipóteses quanto a origem do surto13.

• As hipóteses devem estar fundamentadas nas informações

disponíveis e consistentes com raciocínio clínico e conhecimento

científico disponível.

• Trocar experiência com outros profissionais pode ser útil.

7. Medidas de intervenção e controle

• Em um primeiro momento, medidas gerais devem ser

prontamente implementadas como instituir, reforçar e auditar higiene

de mãos, medidas de isolamento, quando necessário, limpeza do

ambiente, revisão de rotinas, coorte de indivíduos, entre outras.

• Adotar ações de intervenção e controle específicas, seguindo-

se de avaliação da eficácia e revisão de todo o processo.

i. Surto controlado: monitorar novos casos e emitir um relatório

de fechamento que deverá ser elaborado para documentar o

processo.

ii. Surto não controlado: todo o procedimento deverá ser revisto

desde a definição de caso, informações coletadas e hipóteses

aventadas.

8. Conforme definição de Secretarias de Saúde Estaduais, o

surto deverá ser notificado prontamente sempre que identificado.

Neste módulo foram apresentados os principais conceitos necessários

para a organização de um sistema de vigilância epidemiológica

efetivo. É importante a assimilação desses conceitos, pois a sua

aplicação na prática diária representa um desafio contínuo, porém

essencial, para a construção de um sistema de informações confiável.
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