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ConceitosConceitos

�� Epidemiologia: Epidemiologia: conhecimento e controlo do conhecimento e controlo do 
nnúúmero e distribuimero e distribuiçção das doenão das doençças infecciosas as infecciosas 
na populana populaçção da unidade de saão da unidade de saúúde de –– doentes, doentes, 
trabalhadores e visitantes trabalhadores e visitantes 

�� VigilânciaVigilância: recolha, an: recolha, anáálise e interpretalise e interpretaçção ão 
sistemsistemáática e prospectiva de dados, essenciais tica e prospectiva de dados, essenciais 
para planear e avaliar a prestapara planear e avaliar a prestaçção de cuidados, ão de cuidados, 
com divulgacom divulgaçção ão ààs entidades competentess entidades competentes



A vigilância epidemiológica é parte integrante do 
Programa de Controlo de Infecção



Programa de Controlo de InfecPrograma de Controlo de Infecççãoão

�� Missão, Objectivos e Âmbito do programaMissão, Objectivos e Âmbito do programa
�� Plano de VigilânciaPlano de Vigilância

�� Actividades de formaActividades de formaççãoão
�� Revisão de politicas e procedimentosRevisão de politicas e procedimentos
�� Estudos especiaisEstudos especiais



Sistema transversal de vigilância Sistema transversal de vigilância 
epidemiolepidemiolóógicagica

• Delinear objectivos: qual a finalidade, o que se quer 
conhecer, que acções vão resultar do conhecimento adquirido, 
custos económicos – gastos e ganhos, pessoal a envolver

• Decidir a população alvo: UCI, doentes cirúrgicos, 
Unidade de Transplante, Unidade de Diálise

• Definir conceitos



Sistema transversal de vigilância Sistema transversal de vigilância 
epidemiolepidemiolóógicagica

•Decidir que eventos devem ser englobados na 
vigilância: septicémia, septicémia relacionada com CVC, 
pneumonia, pneumonia relacionada com o TET, infecção do 
local cirúrgico, IU.

• Decidir que taxas vão ser determinadas e que  
instrumentos epidemiológicos vão ser utilizados 



Vigilância epidemiolVigilância epidemiolóógicagica
Qualidades dos objectivosQualidades dos objectivos

�� Claros, bem definidos e realizClaros, bem definidos e realizááveis veis 
�� Revisão e actualizaRevisão e actualizaçção perião perióódica dica –– os doentes, as os doentes, as 
patologias, os riscos e as intervenpatologias, os riscos e as intervençções, ões, 
evoluem/modificamevoluem/modificam--sese

�� O programa de vigilância deve estar acoplado a O programa de vigilância deve estar acoplado a 
uma estratuma estratéégia de prevengia de prevenççãoão



Vigilância epidemiolVigilância epidemiolóógicagica
ObjectivosObjectivos

�� Objectivo primObjectivo primáário: conhecer a taxa de infecrio: conhecer a taxa de infecçção ão 
endendéémica (90 a 95% da IACS) com a finalidade mica (90 a 95% da IACS) com a finalidade 
de a reduzir de a reduzir 

�� Objectivo Objectivo úúltimo: reduzir o risco de infecltimo: reduzir o risco de infecççãoão

Não Não éé objectivo da vigilância epidemiolobjectivo da vigilância epidemiolóógicagica
diagnosticar surtos epiddiagnosticar surtos epidéémicos mas, conhecendo a micos mas, conhecendo a 
frequência frequência ““normalnormal”” de IACS numa unidade de de IACS numa unidade de 

sasaúúde, de, éé ffáácil detectar desvioscil detectar desvios



Tipos de VigilânciaTipos de Vigilância

�� Baseada numa ocorrência sentinela Baseada numa ocorrência sentinela ––
identifica os problemas mais graves e identifica os problemas mais graves e 
supostamente mais raros; não tem denominador; supostamente mais raros; não tem denominador; 
identifica uma falha pontual do sistema de identifica uma falha pontual do sistema de 
seguransegurançça do hospital a do hospital 

�� Baseada na populaBaseada na populaççãoão: implica estudo de : implica estudo de 
doentes com riscos semelhantes; requer um doentes com riscos semelhantes; requer um 
numerador (nnumerador (nºº de doentes afectados) e um de doentes afectados) e um 
denominador (ndenominador (nºº de doentes em risco ou dias de de doentes em risco ou dias de 
exposiexposiçção ao risco)ão ao risco)



Instrumentos epidemiolInstrumentos epidemiolóógicosgicos
Estudos de prevalênciaEstudos de prevalência

�� Uma fotografia:  identificam o nUma fotografia:  identificam o nºº de casos de de casos de 
infecinfecçção do dia em que se realizamão do dia em que se realizam

�� São utilizados para: São utilizados para: 
1) Medir o peso da doen1) Medir o peso da doençça numa populaa numa populaçção e ão e 
definir necessidade de cuidados definir necessidade de cuidados 
2) Comparar a prevalência da doen2) Comparar a prevalência da doençça entre a entre 
populapopulaççõesões
3) Avaliar tendências de frequência ou de 3) Avaliar tendências de frequência ou de 
gravidade da doengravidade da doençça ao longo do tempoa ao longo do tempo



Instrumentos epidemiolInstrumentos epidemiolóógicosgicos
Estudos de prevalência casoEstudos de prevalência caso--controlocontrolo

�� Permitem um menor nPermitem um menor núúmero de participantes mero de participantes 
uma vez que englobam todos os uma vez que englobam todos os ““casoscasos”” no no 
numerador mas o denominador numerador mas o denominador éé constituconstituíído do 
apenas por uma amostra de apenas por uma amostra de ““não casosnão casos””, não , não 
toda a populatoda a populaççãoão



Instrumentos epidemiolInstrumentos epidemiolóógicosgicos
Estudos de incidênciaEstudos de incidência

�� Identificam os novos casos num perIdentificam os novos casos num perííodo de odo de 
tempo especificadotempo especificado

�� Dão a conhecer o nDão a conhecer o níível basal da taxa de vel basal da taxa de 
infecinfecçção endão endéémicamica

�� O denominador O denominador éé a populaa populaçção em riscoão em risco



Estudos de incidênciaEstudos de incidência
CCáálculo de taxaslculo de taxas

A necessidade do denominadorA necessidade do denominador

�� Taxa de pneumonia associada ao TET: nTaxa de pneumonia associada ao TET: nºº de de 
episepisóódios de pneumonia em doentes com TET/ndios de pneumonia em doentes com TET/nºº
total de dias de TET em todos os doentes com TET x total de dias de TET em todos os doentes com TET x 
1000 1000 (pneumonias/1000 dias de TET)(pneumonias/1000 dias de TET)

�� Taxa de septicTaxa de septicéémia  associada  a CVC: nmia  associada  a CVC: nºº de de 
episepisóódios de septicdios de septicéémia em doentes com CVC/ total mia em doentes com CVC/ total 
de dias de CVC em todos os doentes com CVC x 1000 de dias de CVC em todos os doentes com CVC x 1000 
(septic(septicéémia /1000 dias de CVC)mia /1000 dias de CVC)



�� Taxa de utilizaTaxa de utilizaçção de TET: não de TET: nºº de dias com TET/nde dias com TET/nºº
total de dias de internamento x 100total de dias de internamento x 100

�� Taxa de utilizaTaxa de utilizaçção de CVC: não de CVC: nºº total de dias de CVC/ntotal de dias de CVC/nºº
total de dias de internamento x 100total de dias de internamento x 100



Eventos a vigiarEventos a vigiar

�� InfecInfecçção do local cirão do local cirúúrgicorgico
�� InfecInfecçção de prão de próótesesteses
�� Pneumonia / InfecPneumonia / Infecçção urinão urinááriaria
�� InfecInfecçção associada a dispositivos invasivos: ão associada a dispositivos invasivos: 

-- AlgAlgáálialia
-- CVCCVC
-- TETTET

�� InfecInfecçção por determinado microorganismo ão por determinado microorganismo 
(sentinela ou não)(sentinela ou não)



Marcadores de vigilância Marcadores de vigilância 
epidemiolepidemiolóógicagica

�� InfecInfecçção porão por 100 doentes tratados100 doentes tratados
�� Sepsis ou septicSepsis ou septicéémia 1000 dias de internamentomia 1000 dias de internamento
�� Sepsis ou septicSepsis ou septicéémia 1000 dias de CVC mia 1000 dias de CVC 
�� Pneumonia/1000 dias de ventilaPneumonia/1000 dias de ventilaççãoão
�� IU/1000 dias de algaliaIU/1000 dias de algaliaççãoão
�� Do local cirDo local cirúúrgico/100 doentes operadosrgico/100 doentes operados
�� SepticSepticéémia por mia por StaphylococcusStaphylococcus coagulase coagulase 
negativa/100 RNMBPnegativa/100 RNMBP



Ajuste para a gravidade de doenAjuste para a gravidade de doenççaa
EquiparaEquiparaçção de populaão de populaçções ou unidades de saões ou unidades de saúúdede

�� PonderaPonderaçção por peso (peso ao nascer no RN)ão por peso (peso ao nascer no RN)
�� ÍÍndices de gravidade na admissão ndices de gravidade na admissão (APACHE, CRIB, TISS, (APACHE, CRIB, TISS, 

NTISS, SAP, SNAP)NTISS, SAP, SNAP)

�� Taxa de doentes cirTaxa de doentes cirúúrgicos, transplantados, rgicos, transplantados, 
queimados, extremo baixo peso, etcqueimados, extremo baixo peso, etc

�� Taxa de utilizaTaxa de utilizaçção de dispositivos: TET, CVC, Algão de dispositivos: TET, CVC, Algáália lia 



Diversidade das UCINDiversidade das UCIN

Taxa de utilizaTaxa de utilizaçção de dispositivosão de dispositivos
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Taxa de utilizaTaxa de utilizaçção de CVC/taxa de ão de CVC/taxa de 
septicsepticéémia relacionada com o CVCmia relacionada com o CVC

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45



AvaliaAvaliaçção do sistema de vigilância ão do sistema de vigilância 
epidemiolepidemiolóógicagica

�� AvaliaAvaliaçção do rigor e da efectividadeão do rigor e da efectividade
�� AvaliaAvaliaçção do impacto econão do impacto econóómico mico 



AvaliaAvaliaçção do rigor e da efectividadeão do rigor e da efectividade

�� O rigor dos dados depende da clareza das O rigor dos dados depende da clareza das 
definidefiniçções, das acões, das acçções de formaões de formaçção e de campos ão e de campos 
informinformááticos bem construticos bem construíídos (e da honestidade dos (e da honestidade 
intelectual). intelectual). 

�� Pode ser avaliado com auditorias Pode ser avaliado com auditorias ààs fichas e s fichas e 
sistema automatizado de comunicasistema automatizado de comunicaççãoão



AvaliaAvaliaçção do rigor e da efectividadeão do rigor e da efectividade

�� A efectividade A efectividade éé o objectivo o objectivo úúltimo do sistema de ltimo do sistema de 
vigilância. Ex: Objectivo vigilância. Ex: Objectivo -- diminuir em 10% a taxa diminuir em 10% a taxa 
de IU associada a cateter urinde IU associada a cateter urináário; efectividade rio; efectividade –– o o 
sistema de vigilância e medidas decorrentes sistema de vigilância e medidas decorrentes 
chegaram a esse resultadochegaram a esse resultado

�� AvaliaAvalia--se:  medindo, modificando e medindo se:  medindo, modificando e medindo 
novamente.  novamente.  



AvaliaAvaliaçção do impacto econão do impacto econóómicomico
Custo efectividadeCusto efectividade

�� Uma intervenUma intervençção ão éé considerada custo/efectiva se  considerada custo/efectiva se  
o seu custo for inferior  a 3 vezes o produto o seu custo for inferior  a 3 vezes o produto 
interno bruto interno bruto per capitaper capita

�� ÉÉ erradoerrado considerar uma intervenconsiderar uma intervençção custo ão custo 
efectiva ou benefectiva ou benééfica, baseado no facto de fica, baseado no facto de 
poupar dinheiro ao hospital. Muitas intervenpoupar dinheiro ao hospital. Muitas intervençções  ões  
em saem saúúde (a maior parte), não poupam dinheirode (a maior parte), não poupam dinheiro



Impacto da implementaImpacto da implementaçção de um programa de ão de um programa de 
vigilância epidemiolvigilância epidemiolóógicagica

UCIN/HDEUCIN/HDE
SepticSepticéémia com origem no CVC/1000 dias de CVCmia com origem no CVC/1000 dias de CVC
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ConclusãoConclusão

�� Um sistema de vigilância epidemiolUm sistema de vigilância epidemiolóógica deve ter gica deve ter 
objectivos claros, ser programado face objectivos claros, ser programado face àà realidade realidade 
local e estar acoplado a um programa de local e estar acoplado a um programa de 
prevenprevençção.ão.

�� Apesar do seu principal objectivo ser reduzir o Apesar do seu principal objectivo ser reduzir o 
risco, risco, éé ao conhecimento da taxa de infecao conhecimento da taxa de infecçção ão 
endendéémica que gera, que vai buscar o seu maior mica que gera, que vai buscar o seu maior 
valor.valor.

�� Diagnosticar/quantificar, modificar para melhorar e Diagnosticar/quantificar, modificar para melhorar e 
medir novamente, medir novamente, éé o grande desafio.o grande desafio.





Casos de IH em doentes e pessoalCasos de IH em doentes e pessoal
Normas e circuitos de comunicaNormas e circuitos de comunicaççãoão

DOENTESDOENTES
�� Papel do mPapel do méédico e enfermeira assistentes: dico e enfermeira assistentes: 
reconhecer, identificar, diagnosticar, tratar e isolarreconhecer, identificar, diagnosticar, tratar e isolar

�� Posto chave: Enfermeira de controlo de infecPosto chave: Enfermeira de controlo de infecçção; ão; 
pesquisar causas, investigar e relacionar infecpesquisar causas, investigar e relacionar infecçções ões 

�� Alerta++++: ServiAlerta++++: Serviçço de Microbiologia o de Microbiologia 



DOENTE 

Médico e 
enfermeira do 
doente

Alerta

Serviço de 
Microbiologia

Enfermeira de controlo 
de infecção • Conhecer o agente/sensibilidade

• Tratar; isolar se for caso disso

• Identificar outros casos

• Procurar a origem da infecção

• Corrigir erros



Casos de IH em doentes e pessoalCasos de IH em doentes e pessoal
Normas e circuitos de comunicaNormas e circuitos de comunicaççãoão

PESSOAL PESSOAL (responsabilidade integrada: CCIH, m(responsabilidade integrada: CCIH, méédico do dico do 
trabalho e do prtrabalho e do próóprio doente)prio doente)

�� Determinar origem da infecDeterminar origem da infecççãoão
�� Estudar contactosEstudar contactos
�� Tratar e apoiarTratar e apoiar
�� Determinar necessidade de evicDeterminar necessidade de evicçção ao trabalho e ão ao trabalho e 
estabelecer a duraestabelecer a duraçção destaão desta

�� O trabalhador deve declarar a doenO trabalhador deve declarar a doençça, e tamba, e tambéém a  m a  
exposiexposiçção (suspeita ou conhecida) e deve fazêão (suspeita ou conhecida) e deve fazê--lo lo 
mesmo que tenha sido adquirida fora do hospital   mesmo que tenha sido adquirida fora do hospital   



Vigilância mVigilância méédica do pessoaldica do pessoal
Minimizar o risco de adquirir ou transmitir doenMinimizar o risco de adquirir ou transmitir doençças as 

infecciosasinfecciosas
O papel do MO papel do Méédico do Trabalho (Sadico do Trabalho (Saúúde Ocupacional)de Ocupacional)

A integraA integraçção de novos elementos na equipa deão de novos elementos na equipa de
SaSaúúde deve englobar:de deve englobar:
�� Rastreio pela histRastreio pela históória clria clíínica e imunizanica e imunizaçções: ões: 
rubrubééola, sarampo, parotidite epidola, sarampo, parotidite epidéémica, mica, 
varicela, hepatite B, tuberculosevaricela, hepatite B, tuberculose

�� ImunizaImunizaçções (gripe, hepatite B, varicela)ões (gripe, hepatite B, varicela)
�� FormaFormaçção obrigatão obrigatóória em Seguranria em Segurançça e Saa e Saúúdede



Vigilância  mVigilância  méédica do pessoaldica do pessoal

�� Pessoal com infecPessoal com infecçção respiratão respiratóória, gastrointestinal e ria, gastrointestinal e 
cutânea cutânea -- nomeadamente herpes labial nomeadamente herpes labial -- pode pode 
trabalhar mas não deve ter contacto directo com trabalhar mas não deve ter contacto directo com 
doentes. Atendoentes. Atençção ão àà mmááscara e scara e àà lavagem das mãoslavagem das mãos

�� Pessoal não imune para rubPessoal não imune para rubééola, varicela, sarampo e ola, varicela, sarampo e 
parotidite epidparotidite epidéémica  e contacto com estas doenmica  e contacto com estas doençças, as, 
deve ficar em casa durante o perdeve ficar em casa durante o perííodo de incubaodo de incubaçção ão 



Procedimentos de declaraProcedimentos de declaraçção ão 
obrigatobrigatóóriaria

�� Incidentes que ponham em risco as barreiras Incidentes que ponham em risco as barreiras 
naturais de controlo de infecnaturais de controlo de infecçção ou decorrentes de ão ou decorrentes de 
mmáá prpráática, devem ser minuciosamente descritos tica, devem ser minuciosamente descritos 
no relato de incidentes e desencadeados os no relato de incidentes e desencadeados os 
procedimentos de acordo com a situaprocedimentos de acordo com a situaçção.ão.

�� Acidentes de trabalho devem ser devidamente Acidentes de trabalho devem ser devidamente 
participados participados àà entidade a isso destinada e entidade a isso destinada e 
accionados os devidos procedimentosaccionados os devidos procedimentos

A obrigatoriedade da declaraA obrigatoriedade da declaraçção não implica anulaão não implica anulaçção do ão do 
compromisso de segredo profissionalcompromisso de segredo profissional



Procedimentos de declaraProcedimentos de declaraçção ão 
obrigatobrigatóóriaria

�� Devem ser declaradas ao organismo competente as Devem ser declaradas ao organismo competente as 
doendoençças de declaraas de declaraçção obrigatão obrigatóória definidas pela ria definidas pela 
TutelaTutela

�� Um doente portador ou infectado com bactUm doente portador ou infectado com bactééria ria 
multirresistente deve ser devidamente identificado  multirresistente deve ser devidamente identificado  

�� Em caso de transferência de um doente, o Em caso de transferência de um doente, o 
conhecimento de colonizaconhecimento de colonizaçção ou infecão ou infecçção com ão com 
bactbactééria multirresistente, deve ser devidamente ria multirresistente, deve ser devidamente 
transmitido aos responstransmitido aos responsááveis da unidade receptoraveis da unidade receptora

A obrigatoriedade da declaraA obrigatoriedade da declaraçção não implica anulaão não implica anulaçção do ão do 
compromisso de segredo profissionalcompromisso de segredo profissional



FIM



Objectivos de um programa de  Objectivos de um programa de  
vigilância e controlo da infecvigilância e controlo da infecççãoão

�� Prevenir as infecPrevenir as infecçções associadas ões associadas àà prestaprestaçção de ão de 
cuidados de sacuidados de saúúde em doentes, visitantes e de em doentes, visitantes e 
trabalhadores trabalhadores 

�� Atingir esse objectivo com a melhor relaAtingir esse objectivo com a melhor relaçção ão 
custo/eficcusto/eficááciacia

�� Para  sua  sobrevivência deve divulgar o impacto Para  sua  sobrevivência deve divulgar o impacto 
econeconóómico dos seus projectos ou actividades e mico dos seus projectos ou actividades e 
medir a sua eficmedir a sua eficááciacia



Pessoal do programa de vigilância e Pessoal do programa de vigilância e 
controlo de infeccontrolo de infecççãoão

�� Um epidemiologista em tempo parcialUm epidemiologista em tempo parcial
�� Um mUm méédico de controlo de Infecdico de controlo de Infecçção/ 25 000 ão/ 25 000 
admissões/anoadmissões/ano

�� Um enfermeiro de controlo de infecUm enfermeiro de controlo de infecçção /100 camas ão /100 camas 
de agudos, a tempo inteiro ou /5000 admissões anode agudos, a tempo inteiro ou /5000 admissões ano

�� SecretariadoSecretariado



Programa de controlo de infecPrograma de controlo de infecççãoão

�� Plano de Vigilância não Plano de Vigilância não éé sinsinóónimo de Plano de nimo de Plano de 
Controlo Controlo 

�� O Plano de controlo de infecO Plano de controlo de infecçção incorpora ão incorpora 
actividades com o objectivo de melhorar as taxas de actividades com o objectivo de melhorar as taxas de 
infecinfecçção endão endéémica (os surtos são responsmica (os surtos são responsááveis veis 
apenas por 5 a 10% das IACS; a infecapenas por 5 a 10% das IACS; a infecçção endão endéémica mica 
éé responsresponsáável por 90 a 95% dos casos de IACS)vel por 90 a 95% dos casos de IACS)



Actividades de formaActividades de formaçção relacionadas ão relacionadas 
com o CIcom o CI

�� Actividades de rotina: formaActividades de rotina: formaçção de novos ão de novos 
funcionfuncionáários, acrios, acçções de formaões de formaçção anuaisão anuais

�� Novos programas de formaNovos programas de formaçção: baseados em ão: baseados em 
questões levantadas pelos funcionquestões levantadas pelos funcionáários; que rios; que 
tentem responder a dificuldades diagnosticadastentem responder a dificuldades diagnosticadas



Controlo de infecControlo de infecççãoão

�� O Programa deve ser delineado apO Programa deve ser delineado apóós s 
reconhecimento dos problemas e realidades de reconhecimento dos problemas e realidades de 
cada unidade/servicada unidade/serviçço e depois de ouvidos os o e depois de ouvidos os 
interessados interessados 

�� Cada trabalhador deve sentir como seu e aplicar o Cada trabalhador deve sentir como seu e aplicar o 
programa de CI na actividade do dia a diaprograma de CI na actividade do dia a dia

�� O programa de controlo de infecO programa de controlo de infecçção ão éé uma uma 
responsabilidade de todos, não sresponsabilidade de todos, não sóó da CCIHda CCIH


