
Critérios Diagnósticos de IRAS
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A vigilância epidemiológica de IRAS é essencial para que medidas

apropriadas de controle e prevenção de eventos infecciosos sejam

adotadas de forma eficiente nos serviços de saúde.

De acordo com a publicação da Agência Nacional de Vigilância

Sanitária (Anvisa), intitulada Caderno 2 Critérios Diagnósticos de

Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde:

A definição dos critérios diagnósticos de

infecção para a vigilância epidemiológica das

IRAS em serviços de saúde permite a

harmonização necessária para identificar o caso,

coletar e interpretar as informações de modo

sistematizado pelos profissionais e gestores do

sistema de saúde (p.13)1.

Padrões uniformes garantem que diferentes estabelecimentos de

saúde, nos diferentes municípios e estados do país, avaliem e

interpretem as informações da mesma maneira. Isso permite a

comparabilidade e a consolidação de dados em níveis regionais e

nacionais, bem como a implementação de políticas públicas para

redução da incidência e danos causados pelas IRAS.

1. Por que existem critérios diagnósticos de IRAS?
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No processo de vigilância epidemiológica é fundamental ter

clareza entre a diferença de diagnóstico clínico e diagnóstico

epidemiológico.

O diagnóstico clínico tem por objetivo identificar a condição

infecciosa do paciente para determinar a conduta terapêutica.

Dessa forma, está sujeito a subjetividades de avaliação e

julgamento clínico durante a avaliação direta do paciente.

O diagnóstico epidemiológico, por sua vez, está embasado em

critérios objetivos e diretos, aplicados com o intuito de garantir a

especificidade na consolidação de dados relativos às IRAS.

O estabelecimento de um diagnóstico clínico não implica o

preenchimento de critérios epidemiológicos nem a

obrigatoriedade da notificação de uma IRAS. Por outro lado, o

diagnóstico epidemiológico não define condutas terapêuticas.

2. Diferença entre critério diagnóstico clínico e 
epidemiológico
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3. Dificuldades na aplicação dos critérios diagnósticos 
e como superá-las

A investigação de IRAS não representa uma tarefa fácil na prática

diária. Embora os critérios epidemiológicos sejam claros e

objetivos, estes não estarão, na maioria das vezes, didaticamente

visíveis no prontuário ou outras fontes de avaliação. O quadro a

seguir apresenta alguns exemplos de itens que podem dificultar a

investigação de IRAS.

Quadro 1. Exemplos de situações que podem dificultar a

investigação de IRAS

Evoluções Incompletas

Informações divergentes entre os registros dos diferentes profissionais.

Suspeita de diferentes infecções ao mesmo tempo.

Ausência de exames essenciais para o critério diagnóstico por falta de 

solicitação.

Falha de registro no prontuário de informações que fazem parte dos 

critérios epidemiológicos.

Sinais e sintomas que podem ser explicados por diversas condições não 

infecciosas.
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Alguns pontos podem auxiliar no processo de investigação de IRAS:

3. Dificuldades na aplicação dos critérios diagnósticos 
e como superá-las

A. Sistematize a avaliação: é comum que um caso precise ser analisado

mais de uma vez, pois em um primeiro momento, elementos para

diagnóstico epidemiológico de uma IRAS podem estar pendentes ou em

evolução, como exames ou alterações clínicas.

Para isso, é importante anotar os dados já avaliados para evitar retrabalho.

Além disso, para SCIHs com equipes maiores, isso pode evitar também

que duas pessoas analisem de forma involuntária o mesmo caso.

B. Organize os principais elementos: registrar de forma cronológica os

principais elementos encontrados, como alterações clínicas, radiológicas e

laboratoriais, pode contribuir para a compreensão da sequência de

eventos, além de facilitar a definição de data da IRAS e a janela de

infecção, permitindo melhor clareza no diagnóstico diferencial

epidemiológico quando há suspeita de mais de uma IRAS.

C. Revise evoluções das diferentes categorias e profissionais: na

investigação de uma IRAS: procure pelas informações relevantes que

possam ter sido registradas por diferentes profissionais. Por exemplo, se

há suspeita de IPCSL-CVC e há interesse em saber a condição do sítio de

inserção do cateter, procure dentro do período de janela de infecção o

que os diferentes médicos e profissionais de enfermagem anotaram sobre

a visualização do óstio do cateter. Isso é importante, pois pode haver

subjetividade durante o exame de diferentes profissionais, sobretudo para

alterações iniciais ou leves. Além disso, pode haver falhas de registro em

prontuário, aumentando, assim, o número de registros avaliados, e

consequentemente a sensibilidade e possibilidade de encontrar a

descrição correta.
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3. Dificuldades na aplicação dos critérios diagnósticos 
e como superá-las

D. Avalie presencialmente o paciente: se a condição que você investiga

ainda está presente e/ou se pode haver dúvidas sobre a presença de um

elemento, a avaliação direta poderá ser resolutiva. Por exemplo, um

profissional descreve ‘discreta hiperemia no sítio de inserção do cateter

venoso central’, porém outro profissional descreve ‘óstio sem sinais

flogísticos locais’. Como saber qual deles está correto? A resposta é

simples, se o paciente ainda está em uso do cateter, sua avaliação direta

irá esclarecer as dúvidas. Se a condição investigada não puder mais ser

avaliada, por exemplo, cateter já retirado ou paciente que evoluiu a óbito,

converse diretamente com os profissionais, procurando entender qual foi a

impressão deles diante da avaliação.

E. Compreenda os critérios epidemiológicos: no processo de vigilância

de IRAS é importante ter clareza sobre o conceito de critério clínico e

critério epidemiológico como referenciado acima. Não se pode notificar

infecções simplesmente porque há diagnóstico médico de uma infecção.

F. Discuta os casos com os demais profissionais responsáveis pela

vigilância epidemiológica de IRAS: investigar IRAS não é fácil. A

experiência contribui, mas mesmo controladores de infecção com muitos

anos de atuação se deparam com casos de difícil conclusão. Dessa forma,

compartilhar as dúvidas pode auxiliar na decisão do diagnóstico

epidemiológico.



8

4. Orientações gerais para uso dos critérios 
diagnósticos (conceitos, data da infecção, janela de 
infecção etc.)

Como anteriormente mencionado, a adoção de critérios uniformes

é essencial para eliminar a subjetividade da avaliação e

interpretação de dados. Retomar e esclarecer alguns desses

conceitos é importante para as discussões que teremos a seguir:

• Dia-calendário:

Frequentemente ao interpretar dados dos pacientes para

preenchimento dos critérios de IRAS, nos referimos a dia-

calendário ou dias de calendário. Mas, o que exatamente significa

isso? Essa é uma forma de expressar mais claramente que a

mudança na data do calendário conta como um novo dia

epidemiológico. Em outras palavras, não é necessário que um

evento tenha 24 horas completas para que seja contado um dia.

Para exemplificar: um paciente é admitido na UTI do hospital às 8

horas do dia 20 de dezembro. Este dia, para fins epidemiológicos,

em qualquer hora é considerado o primeiro dia-calendário e o dia

21/12 como o segundo dia-calendário. Se o mesmo paciente fosse

admitido às 23 horas e 55 minutos do dia 20 de dezembro, o

critério, ainda assim, seria o mesmo, com o dia 20/12 sendo o

primeiro dia-calendário (D1) e o dia 21/12, em qualquer hora, o

segundo dia-calendário (D2).
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• Dispositivos invasivos:

De acordo com os critérios nacionais serão considerados os

seguintes parâmetros para definição dos dispositivos invasivos das

IRAS de notificação obrigatória:

- Cateter central: utilizado para infusão, coleta de amostra

sanguínea ou monitoramento hemodinâmico, cuja terminação está

posicionada próxima ao coração ou em um grande vaso. São

considerados grandes vasos: aorta, artéria pulmonar, veias cavas,

veias braquicefálicas, veias jugulares internas, veias subclávias, veias

ilíacas externa e comum, veias femorais e, em neonatos, cateter

umbilical venoso ou arterial.

- Cateter vesical de demora: considera-se aquele que entra pelo

orifício da uretra e permanece. Excluem-se cateter duplo J,

cistostomia, punção supra púbica, nefrostomia e cateterização

intermitente.

- Ventilador mecânico: definido como o dispositivo utilizado para

auxiliar a respiração de forma contínua, inclusive no período de

desmame, e por meio da traqueostomia ou intubação endotraqueal.

Dispositivos utilizados para expansão pulmonar não são

considerados ventiladores mecânicos, por exemplo, pressão positiva

contínua em vias aéreas – Continuous Positive Airway Pressure –

CPAP), exceto se utilizados na traqueostomia ou pela cânula

endotraqueal.

4. Orientações gerais para uso dos critérios 
diagnósticos (conceitos, data da infecção, janela de 
infecção etc.)
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• IRAS associadas a dispositivos invasivos:

Três modalidades de dispositivos invasivos estão sob vigilância para

ocorrência de IRAS associadas a seu uso: cateter venoso central,

cateter vesical de demora e ventilação mecânica.

As IRAS IPCSL, ITU e pneumonia serão consideradas associadas a

dispositivos quando estes estiverem inseridos por tempo maior que

dois dias-calendário, ou seja, a partir do D3 de uso do dispositivo no

dia da infecção e até um dia calendário após a sua retirada.

Exemplo 1: paciente com inserção de cateter vesical de demora às

22 horas do dia 10 de agosto, na UTI, com diagnóstico de ITU em 12

de agosto por febre e urocultura positiva coletada às 8 horas.

É uma infecção do trato urinário associada a CVD?

Como mencionado acima, o critério de associação é estar a partir

do D3 de uso do dispositivo, dessa forma temos:

4. Orientações gerais para uso dos critérios 
diagnósticos (conceitos, data da infecção, janela de 
infecção etc.)

Dia de inserção do dispositivo Data da infecção

Sem dispositivo Não associada

D1 – dia de inserção do dispositivo Não associada

D2 Não associada

D3 Associada

D4 Associada

D5 Associada

D6 – retirada do dispositivo Associada

D7 Associada

D8 Não associada



11

Portanto, é uma ITU associada a cateter vesical de demora.

Exemplo 2: paciente submetido a ventilação mecânica no dia 14/03,

manteve-se nesta condição até 28/03, quando passou a respirar

espontaneamente, com suporte de ventilação não invasiva. No dia

30/03 apresentou cansaço e piora radiológica e foi confirmado o

diagnóstico de pneumonia.

Essa infecção é associada a VM?

4. Orientações gerais para uso dos critérios 
diagnósticos (conceitos, data da infecção, janela de 
infecção etc.)

10/08 Inserção do CVD – D1

11/08 D2

12/08 D3

Confirmação dos 

critérios diagnósticos de 

ITU.

14/03 Início de VM – D1

15/03 D2

(...)

28/03 Fim da VM – D15

29/03 D16

30/03 D17

Confirmação dos 

critérios diagnósticos de 

pneumonia

Portanto, como a confirmação dos critérios epidemiológicos de

pneumonia ocorreram no D17, dois dias de calendário após cessar o

uso do dispositivo, trata-se de uma pneumonia não associada a

ventilação mecânica.
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• Data da infecção:

É a data em que o primeiro elemento utilizado para a definição da

infecção ocorreu dentro do período de janela de infecção.

Esse conceito é importante, pois nem todos os sintomas irão

aparecer ao mesmo tempo. O momento de conclusão do

diagnóstico epidemiológico da IRAS será, assim, posterior à

ocorrência de todos os critérios. Desse modo, é necessário evitar a

confusão de atribuir a data da IRAS como o dia em que todos os

dados estavam presentes ou o dia do resultado da cultura.

Exemplo 3: paciente apresentou febre no dia 10/08, alteração de

ausculta respiratória e tosse produtiva no dia 11/08, piora da

radiografia de tórax documentada em 12/08, mesmo dia em que

houve coleta de hemocultura com crescimento de Staphylococcus

aureus, confirmando o diagnóstico epidemiológico de pneumonia.

Qual a data da IRAS?

Ainda que o diagnóstico tenha sido confirmado em 12/08 ou,

mesmo que o resultado microbiológico seja deste dia, a data da

IRAS é o dia em que o primeiro critério diagnóstico se apresenta,

nesse caso, 10 de agosto.

4. Orientações gerais para uso dos critérios 
diagnósticos (conceitos, data da infecção, janela de 
infecção etc.)
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• Período de janela de infecção:

O período de janela de infecção é um conceito importante para

confirmação do diagnóstico epidemiológico de IRAS, bem como a

atribuição da data da IRAS. Esse período é um intervalo de 7 dias

durante o qual todos os critérios necessários para a definição da

infecção devem estar presentes.

Para estabelecer o período de janela de infecção, identifique a data

do primeiro exame laboratorial com resultado positivo ou da

realização do primeiro exame de imagem com resultado positivo. É

importante que o resultado laboratorial ou de imagem faça parte

dos critérios diagnósticos da IRAS avaliada. A partir do dia

identificado, considera-se o período de 3 dias antes e 3 dias depois

da realização do exame positivo. Se não houver um resultado

laboratorial positivo, considera-se como dia central a data do

primeiro sinal ou sintoma específico daquela infecção. Febre e dor,

por exemplo, são sinais e sintomas inespecíficos.

Exemplo 4: para o caso de pneumonia apresentado no exemplo 3,

temos a seguinte janela de infecção:

O dia 12/08 é a data do primeiro exame que faz parte do critério

diagnóstico que está alterado. Assim, a janela irá compreender os

três dias anteriores e três dias posteriores ao dia 12/08. A data da

IRAS é o dia do primeiro sinal ou sintoma que faz parte do critério,

ou seja, dia 10/08.

4. Orientações gerais para uso dos critérios 
diagnósticos (conceitos, data da infecção, janela de 
infecção etc.)

08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08

Fora 

da 

janela

Febre
Sintomas 

respiratórios

Data do raio 

X alterado

Fora da 

janela
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Exemplo 5: paciente apresenta temperatura de 38,2 °C no dia

04/02, depois fica assintomático e com temperatura de 37,4 °C nos

dias 05 e 06/02, voltando a apresentar febre no dia 07/02. No dia

08/02 apresenta leucocitose e piora radiográfica sugestiva de

infiltrado pulmonar. No dia 09/02 evolui com necessidade de

suplementação de oxigênio e no dia 10/02 ocorre piora do aspecto

da secreção traqueal.

4. Orientações gerais para uso dos critérios 
diagnósticos (conceitos, data da infecção, janela de 
infecção etc.)

04/02 05/02 06/02 07/02 08/02 09/02 10/02 11/02 12/02

Febre
Sem 

sintomas

Sem 

sintomas
Febre

Leucocitose 

e alteração 

de raio X

Necessi

dade de 

suporte 

de O2

Piora de 

secreção 

traqueal

Fora da 

janela

Nesse exemplo, a data central da janela será 08/02 quando ocorre a

alteração dos exames complementares, o intervalo para

preenchimento dos critérios compreende o intervalo entre 05/02 e

11/02 e a data da infecção é 07/02. Embora o paciente tenha febre

no dia 04/02, este sinal ocorre fora da janela e, assim, não é

contabilizado como critério epidemiológico de diagnóstico.

• Local de atribuição da IRAS:

Pacientes podem ser transferidos entre as diferentes unidades de

uma instituição e uma IRAS ser diagnosticada próxima ao período

de transição, dificultando a identificação da unidade de internação

para a qual será atribuída a infecção.

O critério para o local de atribuição da IRAS segue a mesma regra

para associação ao dispositivo, ou seja, a infecção é registrada para

a unidade onde o paciente se encontra a partir do D3 da admissão

no setor.
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4. Orientações gerais para uso dos critérios 
diagnósticos (conceitos, data da infecção, janela de 
infecção etc.)

Exemplo 6: A partir dos dados do exemplo 5, temos também a

informação de que o paciente estava na UTI de 01/02 a 06/02,

sendo transferido para unidade de clínica médica (UCM) em 06/02.

Para qual unidade devemos atribuir a IRAS?

Unidade origem Unidade destino

D1 – transferência de 

unidade

IRAS atribuída à unidade 

de origem

D2
IRAS atribuída à unidade 

de origem

D3
IRAS atribuída à unidade 

de destino.

D4
IRAS atribuída à unidade 

de destino

... ...

04/02 05/02 06/02 07/02 08/02 09/02 10/02 11/02 12/02

Febre
Sem 

sintomas

Sem 

sintomas
Febre

Leucocitose 

e alteração 

de raio X

Necessida

de de 

suporte de 

O2

Piora de 

secreção 

traqueal

Fora da 

janela

UTI

UTI

Transferê

ncia para 

UCM –

D1 de 

transf.

UCM

D2

UCM

D3

UCM

D4

UCM

D5

UCM

D6

UCM

D7

UCM

D8

Nesse caso, observamos que a data da IRAS é 07/02, pois é a data

do primeiro critério diagnóstico dentro da janela de infecção (05 a

11/02). A transferência de unidade ocorre no dia 05/02, D1 de

internação na UCM, e a IRAS é confirmada para 07/02 (D3),

portanto, é uma IRAS atribuível à unidade de clínica médica.
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4. Orientações gerais para uso dos critérios 
diagnósticos (conceitos, data da infecção, janela de 
infecção etc.)

• Prazo para infecções de repetição:

Para IRAS associadas a dispositivos invasivos, o paciente não pode

ter mais de um evento notificado no período de 14 dias, na mesma

internação. Nesse intervalo, caso ocorra uma nova IRAS na mesma

topografia, o microrganismo isolado deverá ser atribuído para a data

da primeira infecção notificada.

Data IRAS

03/04

Critérios presentes para ITU-

CVD por E.coli (> 100.000 

UFC/ml)

Notificar ITU-ACpor E.coli data da 

IRAS 03/04

04/04

05/04

06/04

...

14/04

Critérios presentes para ITU-

CVD por Enterococcus 

faecalis (> 100.000 UFC/ml)

Não notificar nova ITU, pois trata-

se de episódio dentro do intervalo 

de repetição de IRAS. Atribuir 

E.faecalis à infecção de 03/04. 

ITU-CVD por E.coli e E.faecalis 

Data da IRAS 03/04

15/04

16/04

17/04

A partir desta data infecções com 

critério epidemiológico serão 

registradas como novas IRAS.
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Caso 1:

Você está fazendo vigilância epidemiológica dos pacientes

internados na UTI 1 do Hospital A e encontra um possível caso de

IRAS do paciente João. Você, então, resume os principais achados

do prontuário para avaliação da IRAS.

5. Critérios diagnósticos pneumonia associada à 
ventilação mecânica

Data Parâmetros da evolução clínica-laboratorial

19/01

 Admissão hospitalar no PS por pneumonia comunitária 

 Início da ventilação mecânica

 Raio X de tórax com infiltrado em base direita

 Início de antibiótico (levofloxacino)

 Leucócitos: 16.350

21/01  Transferência para UTI

22 e 

23/01

 Evolução estável

 Temperatura máxima registrada de 36,9 °C

 Leucócitos: 8.700

 Secreção traqueal clara, em pequena quantidade

 Relação PaO2/FiO2: 320

24/01
 Temperatura de 37,8º  administrado antitérmico

 Antibiótico inicial mantido

25/01

 Elevação de proteína C reativa (20 mg/dl)

 Leucócitos: 5.600

 Sem outras alterações

26/01

 Anotação da fisioterapia registrando secreção traqueal amarelada em quantidade 

moderada

 Temperatura: 37,9 °C

 Médico assistente estabelece hipótese diagnóstica de pneumonia e realiza troca de 

antibiótico para cefepime. Porém, não solicita culturas nem novo raio X de tórax.

27/01

 Leucócitos: 3.500

 Temperatura: 38,8 °C

 Raio X de tórax com consolidação em ápice direito

28/01
 Secreção traqueal em grande quantidade e amarelada

 Raio X de tórax com consolidação em ápice direito

29/01  Anotação da fisioterapia com registro de relação PaO2/FiO2: 180
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Como afirmamos anteriormente, na investigação de uma IRAS, é

fundamental sistematizar o padrão de investigação.

A IRAS que estamos suspeitando nesse momento é uma infecção do

trato respiratório inferior, pois é nessa topografia que temos sinais e

sintomas. Não há elementos para suspeita de ITU ou IPCSL, por exemplo.

5. Critérios diagnósticos pneumonia associada à 
ventilação mecânica

Critério epidemiológico de pneumonia definida 

clinicamente
Status do paciente

VM por mais de 2 dias-calendário 

E
D8 de VM no dia da infecção

Exame de imagem com imagem nova persistente 

ou progressiva com:

- infiltrado, opacificação ou cavitação

E

- Imagem nova de consolidação no raio 

X de 27/01

Pelo menos UM dos sinais e sintomas: 

- Febre (temperatura: > 38 °C), sem outra causa 

associada.

- Leucopenia (< 4.000 cel/mm3 ) ou leucocitose 

(> 12.000 cel/mm3).

- Alteração do nível de consciência, sem outra 

causa aparente, em pacientes ≥ 70 anos. 

E

- Febre (38,9 °C) e leucopenia no dia 

27/01

Observação: embora temperaturas de 

37,8 °C a 38 °C sejam clinicamente 

consideras como febre, para o critério 

epidemiológico leva-se em consideração 

temperaturas maiores que 38 °C.

Pelo menos DOIS dos sinais e sintomas: 

- Surgimento de secreção purulenta ou mudança 

das características da secreção ou aumento da 

secreção respiratória ou aumento da necessidade 

de aspiração. 

- Piora da troca gasosa (dessaturação, por 

exemplo, PaO2/FiO2 < 240 ou aumento da oferta 

de oxigênio ou aumento dos parâmetros 

ventilatórios).

- Ausculta com roncos ou estertores. 

- Início ou piora da tosse ou dispneia ou 

taquipneia.

- Alteração de secreção respiratória em 

26/01

- Piora da relação PaO2/FiO2 em 29/01

Paciente apresenta todos os critérios, mas é importante entender se todos

os critérios são cumpridos dentro do período de janela de infecção.
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5. Critérios diagnósticos pneumonia associada à 
ventilação mecânica

A data da IRAS será 26/01 que é dia do primeiro sinal que preenche

critério para o diagnóstico epidemiológico de PAV.

Observe que nos dias 24/01 e 25/01 o paciente apresenta alterações que

clinicamente podem ter alguma relevância, mas não contemplam os

critérios diagnósticos de IRAS. Você deve ter o cuidado de não inclui-las

na composição da sua vigilância epidemiológica.

Em resumo para este caso temos: PAV definida clinicamente, com data de

26/01, atribuída à UTI.

Caso 2:

Paciente de 48 anos, obeso, diabético, admitido no PS do hospital A no

dia 19/01 por quadro de dor abdominal e febre. Na vigilância

epidemiológica você organiza os dados encontrados em prontuário da

seguinte maneira:

23/01 24/01 25/01 26/01 27/01

Clinicamente 

estável
37,8 °C Elevação de PCR

Alteração de 

secreção 

respiratória

Leucopenia e 

alteração de raio X

28/01 29/01 30/01 31/01

Sem novas 

alterações

Piora de 

relação 

PaO2/FiO2

Sem novas 

alterações
Fora da janela
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5. Critérios diagnósticos pneumonia associada à 
ventilação mecânica

Esse cenário é um pouco mais complexo do que o discutido

anteriormente, pois aqui temos um paciente com piora infecciosa e com

diferentes resultados de culturas positivas, além do fato de ter realizado

uma cirurgia recente, que dificultam a definição imediata da provável

topografia da infecção.

O primeiro passo então é definir qual a provável topografia da IRAS

apresentada:

• Diagnóstico de IPCSL-CVC depende da exclusão de outros focos. No

caso, há possibilidade de outras topografias para infecção, logo, devemos

excluí-las antes de considerar este diagnóstico epidemiológico.

• A urocultura não apresenta contagem significativa de unidades

formadoras de colônias, portanto, não é possível preencher o critério de

ITU-CVD.

Data Parâmetros da evolução clínica-laboratorial

19/01  Paciente admitido por sepse secundária a apendicite aguda

 Paciente submetido a apendicectomia sem intercorrências e transferido à UTI em VM

 Uso de ceftriaxone e metronidazol

 Leucócitos 26 mil com 15% de bastonetes

 Raio X de tórax normal

20/01  Tentativa de desmame de ventilação mecânica sem sucesso

 VM, CVC e CVD mantidos

21/01  Evolução estável

 Temperatura máxima registrada de 36,9 °C

 Leucócitos: 11.200, sem desvio

22/01  Temperatura de 37,8 °C  administrado antitérmico

 Antibiótico inicial mantido

 Leucócitos: 19.000

 Realizada coleta de exames (hemocultura, urina e urocultura, cultura de aspirado 

traqueal) para rastreio infeccioso em decorrência de temperatura alterada

23/01  Anotação da fisioterapia registrando secreção traqueal amarelada, em quantidade 

moderada, além de ronco na ausculta e piora de parâmetros ventilatórios.

 Radiografia de tórax com infiltrado novo em base direita.

 Ferida operatória com bom aspecto, sem dor abdominal aparente.

24/01  Resultado de urocultura com Enterococcus faecalis 85.000 UFC/ml

25/01  Resultado de hemocultura com Staphylococcus epidermidis: 1 amostra

 Resultado de cultura de secreção traqueal com Pseudomonas aeruginosa.

 Evolução médica com diagnóstico de pneumonia hospitalar + infecção de corrente 

sanguínea.



21

5. Critérios diagnósticos pneumonia associada à 
ventilação mecânica

• Vamos analisar então a possibilidade de PAV definida

microbiologicamente:

Critério epidemiológico de pneumonia definida microbiologicamente1 Status do paciente

VM por mais de 2 dias-calendário

E

D5 de VM no dia da

infecção

Exame de imagem com imagem nova persistente ou progressiva com:

- Infiltrado, opacificação ou cavitação

E

- Imagem de infiltrado

novo no raio X de 23/01

Pelo menos UM dos sinais e sintomas:

- Febre (temperatura: > 38 °C), sem outra causa associada.

- Leucopenia (< 4.000 cel/mm3) ou leucocitose (> 12.000 cel/mm3).

- Alteração do nível de consciência, sem outra causa aparente, em pacientes

≥ 70 anos.

E

- Ausência de febre

- Leucocitose em 22/01

Pelo menos UM dos sinais e sintomas:

- Surgimento de secreção purulenta ou mudança das características da

secreção ou aumento da secreção respiratória ou aumento da necessidade de

aspiração.

- Piora da troca gasosa (dessaturação, por exemplo, PaO2/FiO2 < 240 ou

aumento da oferta de oxigênio ou aumento dos parâmetros ventilatórios).

- Ausculta com roncos ou estertores.

- Início ou piora da tosse ou dispneia ou taquipneia.

E

- Alteração de secreção

respiratória em 26/01

- Presença de roncos

- Piora da troca gasosa

Pelo menos UM dos resultados abaixo:

- Hemocultura positiva, sem outro foco de infecção.

- Cultura positiva do líquido pleural.

- Cultura quantitativa positiva de secreção pulmonar obtida por procedimento

com mínimo potencial de contaminação (lavado broncoalveolar, escovado

protegido e aspirado endotraqueal).

- Na bacterioscopia do lavado broncoalveolar, achado de ≥ 5% de leucócitos e

macrófagos contendo microrganismos (presença de bactérias intracelulares).

- Cultura positiva de tecido pulmonar. Exame histopatológico mostrando pelo

menos uma das seguintes evidências de pneumonia:

a. formação de abscesso ou foco de consolidação com infiltrado de

polimorfonucleares nos bronquíolos e alvéolos;

b. evidência de invasão de parênquima pulmonar por hifas ou pseudo-

hifas.

- Vírus, Bordetella, Legionella, Chlamydophila ou Mycoplasma identificados a

partir de cultura de secreção ou tecido pulmonar ou identificados por teste

microbiológico realizado para fins de diagnóstico clínico ou tratamento.

- Aumento de 4 vezes nos valores de IgG na sorologia para patógeno

(exemplo: influenza, Chlamydophila).

- Aumento de 4 vezes nos valores de IgG na sorologia para Legionella

pneumophila sorogrupo I titulada ≥ 1:128 na fase aguda e convalescença por

imunofluorescência indireta.

- Detecção de antígeno de Legionella pneumophila sorogrupo I em urina.

- Cultura de secreção

traqueal coletada em

22/01 com Pseudomonas

aeruginosa.
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5. Critérios diagnósticos pneumonia associada à 
ventilação mecânica

Paciente preenche todos os critérios para o diagnóstico de PAV definida

microbiologicamente, como pode ser observado no quadro acima.

Entretanto, devem ser feitos alguns destaques:

• Observe que o paciente tem leucocitose à admissão, depois uma

contagem normal de leucócitos e novamente leucocitose. A primeira

contagem de leucócitos alterada é explicada pela doença que motivou a

admissão do paciente. Há clara melhora nos dias seguintes e nova piora

associada a um novo quadro infeccioso. Por essa razão, podemos

considerar a alteração do exame de 22/01 como data central do Período

de Janela de Infecção e data da IRAS, já que é o dia da primeira alteração

que preenche critério diagnóstico.

• O paciente tem 3 resultados microbiológicos positivos: urocultura,

hemocultura e cultura de secreção traqueal. O resultado de urocultura não

entra no critério diagnóstico de PAV, não sendo útil, portanto, para

definição microbiológica. Já as amostras de cultura de secreção traqueal e

hemocultura estão no critério diagnóstico. Entretanto, não basta o

resultado ser positivo. Alguns microrganismos não podem ser atribuídos à

pneumonia, exceto em condições específicas. Nesse caso, temos os

Staphylococcus coagulase negativo que só podem ser considerados

agentes causadores de pneumonias quando identificados em amostras de

tecido pulmonar ou líquido pleural. Assim, a hemocultura positiva com

S.epidermidis não permite definir pneumonia microbiologicamente. O

Caderno 2 de critérios diagnósticos da Anvisa (2017) traz no tópico

“Observações” após os critérios diagnósticos de pneumonia outras

orientações que você deve conhecer e consultar.

• Novamente é importante relembrar que os critérios clínicos não devem

ser utilizados para a notificação de IRAS. Portanto, ainda que exista o

registro médico em prontuário de pneumonia e infecção de corrente

sanguínea, isso não confirmará o diagnóstico de duas IRAS.
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5. Critérios diagnósticos pneumonia associada à 
ventilação mecânica

Em resumo, para esse caso, temos: PAV definida microbiologicamente

por Pseudomonas aeruginosa, com data de 22/01, atribuída à UTI.

Caso 3:

Paciente de 27 anos, portador de linfoma, sob tratamento quimioterápico,

foi admitido na unidade de internação do Hospital A no dia 19/01 para

novo ciclo de quimioterapia. Na vigilância epidemiológica você organiza

os dados encontrados em prontuário da seguinte maneira:

Data Parâmetros da evolução clínica-laboratorial

19/01

 Admissão para novo ciclo de quimioterapia

 Leucócitos: 1.200

 Afebril, respirando bem em ar ambiente

20/01-25/01  Clinicamente estável

26/01

 Queda de saturação de O2 para 91% e dispneia

 Ausência de resposta a ventilação não invasiva, sendo submetido a 

intubação orotraqueal e transferência para a UTI

 Raio X de tórax normal

 TC de tórax com consolidação pequena em ambas as bases do pulmão

 Coleta de hemocultura

27/01  Submetido a broncoscopia e enviado material para cultura. 

28/01  Hemocultura com crescimento de Candida albicans

29/01
 Resultado de cultura do lavado broncoalveolar com crescimento de 

Candida albicans
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5. Critérios diagnósticos pneumonia associada à 
ventilação mecânica

Pacientes portadores de imunossupressão

incluem aqueles com neutropenia (absoluta

de neutrófilos < 500/mm3), leucemia, linfoma,

HIV com contagem de CD4 < 200 e pacientes

esplenectomizados, transplantados e aqueles

que estão em quimioterapia citotóxica, ou

com altas doses de corticoide ou outros

imunossupressores diariamente por > 2

semanas (por exemplo, > 40 mg de

prednisona ou seu equivalente, > 160 mg de

hidrocortisona, > 32 mg de metilprednisolona,

> 6 mg dexametasona, > 200 mg cortisona).

Para esses pacientes, em decorrência da

menor resposta imune, as alterações clínicas

podem ser menos exuberantes e, por isso, os

critérios precisam ser específicos. Vamos

observar o quadro a seguir:
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5. Critérios diagnósticos pneumonia associada à 
ventilação mecânica

Critério epidemiológico de pneumonia em pacientes 

imunossuprimidos1
Status do paciente

VM por mais de 2 dias-calendário 

E

D1 de VM no dia da 

infecção

Exame de imagem com imagem nova persistente ou progressiva com:

- Infiltrado, opacificação ou cavitação

E

- Imagem de infiltrado novo 

na TC de tórax de 26/01

Pelo menos UM dos sinais e sintomas: 

- Febre (temperatura: > 38 °C), sem outra causa associada; 

- Alteração do nível de consciência, sem outra causa aparente, em pacientes 

≥ 70 anos; 

- Surgimento de secreção purulenta ou mudança das características da 

secreção ou aumento da secreção ou aumento da necessidade de aspiração; 

- Início ou piora da tosse ou dispneia ou taquipneia; 

- Ausculta de roncos ou estertores; 

- Piora da troca gasosa (dessaturação, por exemplo, PaO2/FiO2 < 240) ou 

aumento da oferta de oxigênio ou aumento dos parâmetros ventilatórios);

- Hemoptise

- Dor pleurítica

E

- Queda de saturação e 

dispneia em 26/01

Pelo menos UM dos resultados abaixo: 

- Hemocultura positiva, sem outro foco de infecção. 

- Cultura positiva do líquido pleural. 

- Cultura quantitativa positiva de secreção pulmonar obtida por procedimento 

com mínimo potencial de contaminação (lavado broncoalveolar, escovado 

protegido e aspirado endotraqueal).

- Na bacterioscopia do lavado broncoalveolar, achado de ≥ 5% de leucócitos 

e macrófagos contendo microrganismos (presença de bactérias 

intracelulares). 

- Cultura positiva de tecido pulmonar. Exame histopatológico mostrando pelo 

menos uma das seguintes evidências de pneumonia: 

a. Formação de abscesso ou foco de consolidação com infiltrado de 

polimorfonucleares nos bronquíolos e alvéolos; 

b. Evidência de invasão de parênquima pulmonar por hifas ou pseudo-

hifas. 

- Vírus, Bordetella, Legionella, Chlamydophila ou Mycoplasma identificados a 

partir de cultura de secreção ou tecido pulmonar ou identificados por teste 

microbiológico realizado para fins de diagnóstico clínico ou tratamento. 

- Aumento de 4 vezes nos valores de IgG na sorologia para patógeno 

(exemplo: influenza, Chlamydophila). 

- Aumento de 4 vezes nos valores de IgG na sorologia para Legionella

pneumophila sorogrupo I titulada ≥ 1:128 na fase aguda e convalescença por 

imunofluorescência indireta. 

- Detecção de antígeno de Legionella pneumophila sorogrupo I em urina.

- Identificação de Candida spp. em amostra de sangue e de secreção 

respiratória (escarro, aspirado endotraqueal, lavado broncoalveolar ou 

escovado protegido).

- Cultura de secreção 

traqueal e hemocultura com 

Candida albicans
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5. Critérios diagnósticos pneumonia associada à 
ventilação mecânica

Observe que um menor número de critérios é

necessário para confirmar o diagnóstico

epidemiológico de pneumonia associada ou

não à ventilação mecânica no paciente

imunossuprimido.

Nesse caso, o paciente tem todos os critérios

para notificação de uma pneumonia, porém

não é possível associá-la à ventilação

mecânica, pois a data da IRAS é 26/01,

quando o paciente está no D1 de VM. A

infecção também não pode ser atribuída à

UTI pelo mesmo princípio, apesar de todos os

critérios estarem completamente fechados

quando o paciente estava na terapia intensiva.

Em resumo, para esse caso, temos:

pneumonia hospitalar, não associada à

ventilação mecânica, por Candida albicans,

em paciente imunossuprimido, com data de

26/01 e atribuída à Unidade de Internação.
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5. Critérios diagnósticos pneumonia associada à 
ventilação mecânica

Caso 4:

Paciente de 3 meses, previamente saudável, foi admitido no PS do

Hospital A em 19/04 por dificuldade para respirar, sendo diagnosticado

com quadro de bronquiolite viral. No mesmo dia, foi transferido para a UTI

pediátrica para monitorização. Na vigilância epidemiológica você organiza

os dados encontrados em prontuário da seguinte maneira:

Data Parâmetros da evolução clínica-laboratorial

19/04

 Admissão na UTI pediátrica por bronquiolite viral

 Ventilação não invasiva (VNI)

 Raio X de tórax com infiltrado difuso

20/04
 Sinais de insuficiência respiratória e intubação.

 Início da VM

21 a 23/04
 Melhora da função respiratória

 Redução de FiO2, aumento de relação PaO2/FiO2 (350).

24/04

 Febre (38,5 °C)

 Taquicardia (190 bpm)

 Início de antibiótico

 Coleta de hemocultura

 Raio X de tórax com piora do infiltrado difuso

25/04

 Piora da relação PaO2/FiO2 (200).

 Surgimento de secreção amarelada em aspiração traqueal.

 Raio X de tórax com infiltrado difuso em progressão

28/04  Hemocultura concluída negativa
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5. Critérios diagnósticos pneumonia associada à 
ventilação mecânica

O preenchimento dos critérios diagnósticos nem sempre são simples,

sobretudo quando há doença pulmonar de base. Nesse caso, temos uma

criança admitida por quadro de infecção respiratória viral. Entretanto, o que

se deve observar é que, apesar de os parâmetros respiratórios serem

inicialmente alterados, há evidência de melhora e, posteriormente, nova piora

clínica, além da imagem de tórax com piora em progressão.

Além disso, é importante destacar que os critérios pediátricos se dividem em

três faixas etárias: neonatal (0 a 28 dias), crianças de 4 semanas a 1 ano e

crianças de 1 a 12 anos. Essa divisão é relevante, pois características clínicas

específicas de cada faixa etária são utilizadas na avaliação dos critérios do

último quadrante. Contudo, o princípio de investigação segue o mesmo

padrão apresentado acima.

Em resumo, para esse caso, temos: PAV, sem agente etiológico, em

paciente pediátrico, com data de 24/04 e atribuída à UTI pediátrica.

Critério epidemiológico de pneumonia em pacientes acima de 4 

semanas e menor ou igual a 1 ano1
Status do paciente

VM por mais de 2 dias-calendário

E

D1 de VM no dia da

infecção

Exame de imagem com imagem nova persistente ou progressiva com:

- Infiltrado, opacificação ou cavitação

E

- Imagem em raio X de

tórax em progressão em

25/04

Piora da troca gasosa (dessaturação, por exemploPaO2/ FiO2 < 240) ou

aumento da oferta de oxigênio ou aumento dos parâmetros

ventilatórios).

E

- Piora da relação em

25/04

Pelo menos TRÊS dos seguintes sinais e sintomas:

- Instabilidade térmica.

- Leucopenia (≤ 4.000 cel/mm3) ou leucocitose (≥ 15.000 cel/mm³) e

desvio à esquerda (≥ 10% bastonetes).

- Surgimento de secreção purulenta ou mudança das características da

secreção ou aumento da secreção respiratória ou aumento da

necessidade de aspiração.

- Apneia, taquipneia, batimento de asa de nariz e tiragem intercostal.

- Ausculta com sibilos, roncos ou estertores.

- Tosse.

- Bradicardia (< 100 bpm) ou taquicardia (> 170 bpm).

- Surgimento de secreção 

amarelada em aspiração 

traqueal em 25/04

- Taquicardia em 24/04

- Febre em 24/04
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6. Critérios diagnósticos de infecção do trato 
urinário associada à cateter vesical

Caso 1:

Paciente de 57 anos, diabética e hipertensa, internada por angina na

unidade de clínica médica em 19/04. Apresentou piora de função renal, e

por isso foi inserido cateter vesical de demora para controle de diurese no

terceiro dia de internação hospitalar. Você recebe do laboratório o

resultado de cultura com Klebsiella pneumoniae em urocultura com

100.000 ufc/ml de urina. Na vigilância epidemiológica você organiza os

dados encontrados em prontuário da seguinte maneira:

Data Parâmetros da evolução clínica-laboratorial

19/04  Internação por angina

21/04  Piora de função renal e instalação de cateter vesical de demora.

27/04  Retirada do cateter vesical de demora.

28/04
 Queixa de dor abdominal em hipogástrio

 Coleta de urina 1 e urocultura

29/04  Febre (38,1 °C)

30/04
 Resultado de urocultura coletada em 28/04 com Klebsiella pneumoniae 100.000 

ufc/ml

Critério de ITU-AC para pacientes > 1 ano1 Status do paciente

CVD por mais de 2 dias-calendário ou remoção até 1 dia

antes da data da IRAS

E

CVD retirado no dia 27/04

Apresenta pelo menos UM dos seguintes sinais e sintomas,

sem outras causas reconhecidas:

- Febre (Temperatura: > 38 °C)

- Dor ou desconforto suprapúbico

- Dor ou desconforto lombar

- Urgência miccional

- Aumento da frequência miccional

- Disúria

E

- Febre em 29/04

- Dor abdominal suprapúbica em

28/04

Possui cultura de urina positiva com até duas espécies

microbianas com ≥ 105 UFC/mL.

- Urocultura positiva do dia 28/04
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6. Critérios diagnósticos de infecção do trato 
urinário associada à cateter vesical

Nesse caso, observa-se que o paciente apresenta todos os critérios

diagnósticos para notificação da ITU associada a CVD. O cateter foi

retirado um dia antes da data da IRAS e, por isso, ainda é possível

estabelecer o diagnóstico de infecção associada ao dispositivo.

Em resumo, para esse caso, temos: ITU associada a CVD, por Klebsiella

pneumoniae, na data 28/04 e atribuída à UCM.



31

7. Critérios diagnósticos de infecção de corrente 
sanguínea associada a cateter

Caso 1:

Paciente de 68 anos, portador de DPOC, internado para descompensação da

doença de base na UTI em 19/04, necessitando de intubação orotraqueal e

passagem de CVC para estabilização clínica. Na vigilância epidemiológica você

organiza os dados encontrados em prontuário da seguinte maneira:

Data Parâmetros da evolução clínica-laboratorial

19/04

 Internação para descompensação do DPOC

 Início de VM

 Inserção de CVC

20/04 a 23/04
 Melhora dos parâmetros infecciosos

 Melhora dos parâmetros ventilatórios

24/04

 Tremores

 Instabilidade hemodinâmica

 Coleta de culturas e troca de antibiótico

26/04

 Disponível resultado de hemocultura periférica e do cateter venoso central com 

crescimento de Pseudomonas aeruginosa

 Sem sinais de piora infecciosa respiratória ou urinária

Critério de IPCSL causada por microrganismo 

patogênico
Status do paciente

Paciente > 28 dias em uso de cateter central por um

período maior que dois dias de calendário (sendo o D1

o dia de instalação do dispositivo) e que na data da

infecção o paciente estava em uso do dispositivo ou

este havia sido removido no dia anterior

E

- CVC desde o dia 19/04

Com agente patogênico identificado em uma ou mais

hemoculturas

E

- Crescimento de Pseudomonas aeruginosa

O microrganismo identificado não está relacionado a

outro foco infeccioso

- Não há evidência de outro foco infeccioso
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7. Critérios diagnósticos de infecção de corrente 
sanguínea associada a cateter

As IPCSL são bacteremias primárias. Ter hemocultura positiva não é o mesmo

que ter infecção primária de corrente sanguínea, pois muitas vezes a

bacteremia é secundária, ou seja, há um foco infeccioso de topografia bem

definida associada à presença do microrganismo no sangue. Assim, é passo

fundamental no diagnóstico das IPCSL excluir a presença de outro foco

infeccioso que justifica a hemocultura positiva.

Observe que quando há um microrganismo patogênico, diferentemente do

isolamento de microrganismos de pele, os critérios diagnósticos não incluem a

ocorrência de outros sinais e sintomas.

Em resumo, para esse caso, temos: IPCSL-CVC por Pseudomonas

aeruginosa, na data 24/04 e atribuída à UTI.

Caso 2:

Paciente de 68 anos, portador de DPOC, internado para descompensação da

doença de base na UTI em 19/04, necessitando de intubação orotraqueal e

passagem de CVC para estabilização clínica. Na vigilância epidemiológica você

organiza os dados encontrados em prontuário da seguinte maneira:

Data Parâmetros da evolução clínica-laboratorial

19/04

 Internação para descompensação do DPOC

 Início de VM

 Inserção de CVC

20/04 a 23/04
 Melhora dos parâmetros infecciosos

 Melhora dos parâmetros ventilatórios

24/04

 Tremores e calafrios

 Instabilidade hemodinâmica

 Coleta de culturas e troca de antibiótico

26/04

 Disponível resultado de hemocultura periférica e do cateter venoso central com 

crescimento de Staphylococcus hominis

 Sem sinais de piora infecciosa respiratória ou urinária
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7. Critérios diagnósticos de infecção de corrente 
sanguínea associada a cateter

São considerados agentes contaminantes de pele:

• Corynebacterium spp. (exclui C. diphtheriae)

• Bacillus spp. (exclui B. anthracis)

• Propionibacterium spp.,

• Staphylococcus coagulase negativa

• Streptococcus do grupo viridans

• Aerococcus spp.

• Micrococcus spp.

Critério de IPCSL causada por agente contaminante de pele 

em paciente > 1 ano1
Status do paciente

Paciente > 28 dias em uso de cateter central por um período maior

que dois dias de calendário (sendo o D1 o dia de instalação do

dispositivo) e que na data da infecção o paciente estava em uso do

dispositivo ou este foi removido no dia anterior

E

- CVC desde o dia 19/04

Apresenta pelo menos um dos seguintes sinais ou sintomas:

- Febre (> 38 °C)

- Calafrios

- Hipotensão (pressão sistólica ≤ 90 mmHg)

- Calafrios e hipotensão 

(instabilidade hemodinâmica) 

em 24/04

Duas ou mais hemoculturas, coletadas em momentos distintos no

mesmo dia ou no máximo no dia seguinte, positivas para agentes

contaminantes de pele: Corynebacterium spp. (exclui C.

diphtheriae), Bacillus spp. (exclui B. anthracis), Propionibacterium

spp., Staphylococcus coagulase negativa, Streptococcus do grupo

viridans, Aerococcus spp. e Micrococcus spp.

E

- Crescimento de 

Staphylococcus hominis

O microrganismo identificado não está relacionado a outro foco

infeccioso

- Não há evidência de outro 

foco infeccioso
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7. Critérios diagnósticos de infecção de corrente 
sanguínea associada a cateter

Infecções por esses microrganismos são sempre um desafio diagnóstico diante

da dificuldade de identificar se representam contaminantes de coleta ou

infecções verdadeiras. Por essa razão e, diferentemente do critério de

microrganismos patogênicos, são necessárias, pelo menos, 2 amostras

positivas de coleta de momentos distintos (dias diferentes ou punções

diferentes no mesmo dia), pois isso reduz o risco de representar uma

contaminação. Além disso, é necessário que o paciente apresente sintoma ou

sinal clínico conforme apresentado no quadro abaixo.

Paciente > 1 ano Paciente 28 dias a ≤ 1 ano

Pelo menos um dos seguintes

- Febre (> 38 °C)

- Calafrios

- Hipotensão (pressão sistólica ≤ 90 mmHg)

- Febre (> 38 °C)

- Hipotermia (< 36 °C)

- Apneia

- Bradicardia

Em resumo, para esse caso, temos: IPCSL-CVC por Staphylococcus hominis,

na data 24/04 e atribuída à UTI.
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7. Critérios diagnósticos de infecção de corrente 
sanguínea associada a cateter

Data Parâmetros da evolução clínica-laboratorial

19/04

 Nascimento

 Início da VM

 Cateter umbilical

21/04
 Retirada de cateter umbilical

 Inserção de cateter de PICC

22/04 a 25/04  Sem intercorrências

26/04

 Apresentou estase gástrica

 Bradicardia

 Coleta de hemograma, PCR e hemocultura coletada da PICC 1 amostra

27/04
 PCR 2,3 mg/dl (anterior 0,3)

 Hemograma sem alteração

29/04  Hemocultura positiva com Staphylococcus epidermidis

Caso 3:

Recém-nascido pré-termo, 33 semanas e 5 dias, peso de nascimento 1.400 g,

internado na UTI neonatal desde o nascimento em 19/04 em decorrência da

prematuridade. Não apresentou sepse precoce, está sob VM e em uso de

cateter de PICC. Na vigilância epidemiológica você organiza os dados

encontrados em prontuário da seguinte maneira:
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7. Critérios diagnósticos de infecção de corrente 
sanguínea associada a cateter

Critério de IPCSL causada por agente contaminante de 

pele em paciente > 1 ano1
Status do paciente

Paciente ≤ 28 dias em uso de cateter central por um período

maior que dois dias de calendário (sendo o D1 o dia de

instalação do dispositivo) e na data da infecção o paciente

estava em uso do dispositivo ou este havia sido removido no

dia anterior

E

- PICC desde o dia 19/04

Pelo menos DOIS dos seguintes sinais e sintomas sem outra

causa não infecciosa reconhecida e sem relação com

infecção em outro local:

- Instabilidade térmica

- Bradicardia

- Apneia

- Intolerância alimentar

- Piora do desconforto respiratório

- Intolerância à glicose

- Instabilidade hemodinâmica

- Bradicardia e intolerância

alimentar (estase gástrica)

em 26/04.

Pelo menos um dos seguintes:

- DUAS ou mais hemoculturas coletadas em momentos

distintos no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte,

positivas para agentes contaminantes de pele:

Corynebacterium spp. (exclui C. diphtheriae), Bacillus spp.

(exclui B. anthracis), Propionibacterium spp., Streptococcus

do grupo viridans, Aerococcus spp. e Micrococcus spp.

- Pelo menos UMA hemocultura positiva, coletada por

punção periférica, para Staphylococcus coagulase negativa,

com positividade até 48 horas de incubação. E pelo menos

UM dos seguintes:

• Hemograma com ≥ 3 parâmetros alterados

• Proteína C Reativa quantitativa alterada.

E

- Crescimento de

Staphylococcus

epidermidis em 1 amostra

em 26/04

- Associado a alteração de

PCR: 2,3 em 27/04

O microrganismo identificado não está relacionado a outro

foco infeccioso

- Não há evidência de outro

foco infeccioso
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7. Critérios diagnósticos de infecção de corrente 
sanguínea associada a cateter

Algumas considerações são importantes no momento de se investigar IPCS

para pacientes da faixa etária neonatal:

• Para casos de hemocultura positivas com agentes patogênicos, assim

como na faixa etária maior que 28 dias, sinais e sintomas clínicos não estão

incluídos entre os critérios diagnósticos, sendo necessário descartar a

ocorrência de outro foco infeccioso que justifique a bacteremia.

• Os parâmetros clínicos são inespecíficos e podem ser provocados por

diversas condições patológicas neonatais. Assim, é importante um olhar

criterioso na análise da etiologia das alterações.

• Para as infecções por agentes contaminantes de pele, duas amostras são

necessárias de punções diferentes ou uma amostra periférica associada a

alteração de PCR ou escore hematológico. As referências para alteração de

escore hematológico e PCR você pode encontrar no Caderno 3 – Critérios

Diagnósticos de Infecção Associada à Assistência à Saúde: Neonatologia

(Anvisa, 2017b).

• Para as situações de única amostra de hemocultura positiva, deve-se

considerar amostra de sangue periférico. Se houver apenas amostra de

hemocultura coletada de cateter venoso central, esta não deverá ser

considerada.

• Exclusivamente para os pacientes da neonatologia, pode-se notificar as

infecções primárias de corrente sanguínea sem confirmação laboratorial. Para

esses casos, considera-se o critério de uso do CVC e de parâmetros clínicos

como na IPCSL associados aos seguintes critérios:
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7. Critérios diagnósticos de infecção de corrente 
sanguínea associada a cateter

Todos os seguintes critérios:

- Hemograma com ≥ 3 parâmetros alterados e/ou Proteína C Reativa quantitativa alterada

- Hemocultura não realizada, negativa ou considerada contaminação

- Ausência de evidência de infecção em outro sítio

- Terapia antimicrobiana instituída e mantida pelo médico assistente

Para o caso do exemplo, temos uma amostra de hemocultura positiva,

entretanto, trata-se de uma única amostra coletada do cateter de PICC e,

portanto, não deve ser considerada como agente da infecção. Dessa forma,

não é possível estabelecer o diagnóstico de IPCSL.

Em resumo, para esse caso, temos: IPCS sem confirmação laboratorial

associada a CVC na data de 24/04 e atribuída à UTI neonatal.
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8. Critérios diagnósticos de infecção de sítio cirúrgico

Caso 1:

Paciente de 35 anos, submetida a hernioplastia convencional no dia 30/05.

Retorna para consulta ambulatorial no dia 22/06 com presença de hiperemia

e saída de secreção espessa no local há 2 dias. Cirurgião estabelece o

diagnóstico de ISC, coleta cultura da ferida operatória com swab e faz

notificação ao SCIH de caso de ISC. Ao receber a ficha de notificação do

cirurgião alguns dias depois, você consulta o resultado da cultura com

crescimento de Staphylococcus capitis.

ISC incisional superficial1 Status do paciente

Ocorre nos primeiros 30 dias após o procedimento cirúrgico

(considerando-se a data do procedimento como o 1º dia)

E

- Cirurgia em 30/05, início dos

sintomas em 20/06.

Envolve apenas pele e tecido subcutâneo e apresenta pelo

menos UM dos seguintes critérios:

- Drenagem purulenta pela incisão superficial;

- Microrganismo isolado de cultura ou a partir de outras

metodologias de identificação microbiológica, obtida

assepticamente da secreção de incisão superficial;

- Presença de pelo menos um dos seguintes sinais ou

sintomas:

• Dor;

• Aumento da sensibilidade;

• Edema local;

• Hiperemia ou calor localizado.

E

- Incisão superficial deliberadamente aberta pelo cirurgião,

exceto se a cultura da incisão resultar negativa (nessa

situação, a coleta da cultura de incisão se faz obrigatória para

auxiliar na decisão de notificação)

- Diagnóstico da ISC superficial feito pelo cirurgião

- Presença de secreção local

- Hiperemia e diagnóstico pelo

cirurgião

- Cultura de swab positiva para

Staphylococus capitis.
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8. Critérios diagnósticos de infecção de sítio cirúrgico

Apresentamos acima um caso de ISC

superficial. É importante observar os

seguintes pontos:

• O paciente apresenta sinais flogísticos

locais e diagnóstico do cirurgião. É

relativamente comum, nessas situações, a

coleta de cultura através de swab.

Entretanto, resultados de microbiologia

obtidos por meio dessa técnica não são

considerados para o diagnóstico

epidemiológico da IRAS.

• O conceito de período de janela de

infecção não se aplica para ISC.

• A data da ISC é a data da cirurgia.

• Mesmo para pacientes internados, a

infecção não é atribuída para uma unidade

específica, uma vez que o risco associado à

ocorrência da ISC foi a cirurgia realizada.

Em resumo, para esse caso, temos: ISC

superficial, sem agente etiológico, com

data de 30/05.



41

8. Critérios diagnósticos de infecção de sítio cirúrgico

Caso 2:

Paciente de 35 anos, submetida a artroplastia de quadril com prótese no

dia 30/05. Foi admitida no PS do Hospital A em 12/08 por febre e dor

em sítio cirúrgico há 2 dias. Tomografia computadorizada de articulação

com imagem de coleção sugestiva de abscesso. Submetida a

reabordagem para limpeza cirúrgica por diagnóstico de ISC. Na

vigilância epidemiológica você organiza os dados encontrados em

prontuário da seguinte maneira:
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8. Critérios diagnósticos de infecção de sítio cirúrgico

ISC incisional profunda1 Status do paciente

Ocorre nos primeiros 30 dias após o procedimento cirúrgico (considerando-

se a data do procedimento como o 1º dia) ou até 90 dias se houver

colocação de implantes, envolve tecidos moles profundos à incisão

E

-

Apresenta pelo menos UM dos seguintes critérios:

- Presença de secreção purulenta na incisão, acometendo fáscia ou tecidos

subjacentes

- Incisão com deiscência espontânea ou deliberadamente aberta pelo

cirurgião quando o paciente apresentar um dos seguintes sinais ou

sintomas:

• Febre (temperatura axilar > 37,5 °C);

• Dor ou sensibilidade localizada, a menos que a cultura da incisão resulte

negativa

- Abscesso ou outra evidência de infecção envolvendo tecidos profundos

detectada diretamente durante a reoperação, exame radiológico ou

histológico

- Diagnóstico da ISC profunda feito pelo cirurgião

-

ISC incisional órgão/espaço Status do paciente

Ocorre nos primeiros 30 dias após o procedimento cirúrgico (considerando-

se a data do procedimento como o 1º dia) ou até 90 dias se houver colocação

de implantes, envolve tecidos moles profundos à incisão

E

- Cirurgia em 30/05,

início dos sintomas

em 10/08.

Apresenta pelo menos UM dos seguintes critérios:

- Drenagem purulenta pelo dreno colocado pela incisão cirúrgica no órgão ou

espaço; pela incisão cirúrgica ou guiado por TC

- Microrganismo isolado de material obtido de forma asséptica de um órgão

ou espaço; por metodologia baseada em culturas ou outras técnicas de

identificação microbiológicas

- Abscesso ou outra evidência de infecção que envolva órgão ou espaço

visto em exame direto durante a reoperação ou através de exame radiológico

ou histopatológico; infecção que envolva qualquer parte do corpo,

excluindo-se a incisão da pele, fáscia e camadas musculares, que seja aberta

ou manipulada durante o procedimento cirúrgico

- Diagnóstico da ISC de órgão/cavidade feito pelo cirurgião.

- Presença de

secreção purulenta

- Febre

- Presença de

coleção sugestiva de

abscesso em exame

radiológico

- Diagnóstico do

cirurgião.
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Nesse caso, temos uma infecção de órgão e espaço associada a

colocação de prótese. O período de vigilância para infecções

profundas e de órgão/espaço em cirurgias com prótese é de 90 dias

e, por esse motivo, o paciente do exemplo ainda preenche critérios

para diagnóstico após 2 meses da cirurgia.

Em resumo, para esse caso, temos: ISC de órgão/cavidade, sem

agente etiológico, com data de 30/05.

8. Critérios diagnósticos de infecção de sítio cirúrgico
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