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Quem Somos 

A Domina Concursos, especialista há 4 anos no desenvolvimento e comercialização de 

apostilas digitais e impressas para Concurso Públicos, tem como foco tornar simples e eficaz a forma 

de estudo. Com visão de futuro, agilidade e dinamismo em inovações, se consolida com 

reconhecimento no segmento de desenvolvimento de materiais para concursos públicos. É uma 

empresa comprometida com o bem estar do cliente. Atua com concursos públicos federais, estaduais 

e municipais. Em nossa trajetória, já comercializamos milhares de apostilas, sendo digitais e 

impressas. E esse número continua aumentando. 

 

Missão 

Otimizar a forma de estudo, provendo apostilas de excelência, baseados nas informações de 

editais dos concursos públicos, para incorporar as melhores práticas, com soluções inovadoras, 

flexíveis e de simples utilização e entendimento. 

 

Visão 

Ser uma empresa de Classe Nacional em Desenvolvimento de Apostilas para Concursos 

Públicos, com paixão e garra em tudo que fazemos. 

 

Valores 

 Respeito ao talento humano 

 Foco no cliente 

 Integridade no relacionamento 

 Equipe comprometida 

 Evolução tecnológica permanente 

 Ambiente diferenciado 

 Responsabilidade social 
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Não é permitida revenda, rateio, cópia total ou parcial sem autorização da 

Domina Concursos, seja ela cópia virtual ou impressa, independente de 

manter os créditos ou não, não importando o meio pelo qual seja 

disponibilizado o material (link de download, envio via correios, etc.) 

 

Caso haja descumprimento, o autor do fato poderá ser indiciado conforme 

art. 184 do CP, será buscado em nosso banco de dados as informações do 

autor e repassadas para autoridades competentes. 
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A Infecção Hospitalar 

Uma das maiores preocupações na área de saúde é a alta incidência de infecção hospitalar ou noso-

comial, isto é, infecção adquirida em ambientes hospitalares durante a internação ou após a alta do 

paciente, quando este esteve hospitalizado ou passou por procedimentos médicos.  

A infecção hospitalar atinge o mundo todo e representa uma das causas de morte em pacientes hos-

pitalizados. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, a taxa média de infecção hospitalar é de cerca 

15%, ao passo que nos EUA e na Europa é de 10%. Cabe lembrar, no entanto, que o índice de infec-

ção hospitalar varia significativamente, pois está diretamente relacionada com o nível de atendimento 

e complexidade de cada hospital. 

Diferentes microrganismos como bactérias, fungos, e vírus causam infecções hospitalares. O grupo 

de patógenos, no entanto, que se destaca é o das bactérias que constituem a flora humana e que 

normalmente não trazem risco a indivíduos saudáveis devido sua baixa virulência, mas que podem 

causar infecção em indivíduos com estado clínico comprometido – denominadas assim de bactérias 

oportunistas. 

O segundo grupo de importância médica nas infecções hospitalares são os fungos, sendo o Candida 

albicans e o Aspergillus os patógenos mais frequentes. Os fungos são responsáveis por aproximada-

mente 8% das infecções hospitalares. Dentre as viroses, o vírus da hepatite B e C, enteroviroses e 

viroses associadas com pneumonia hospitalar são comumente registrados. As viroses representam 

por volta de 5% das infecções. 

Geralmente os sítios de infecção hospitalar mais frequentemente atingidos são o trato urinário, feridas 

cirúrgicas e trato respiratório. Os patógenos que lideram no ranking das infecções hospitalares estão 

descritos na tabela abaixo. 

Agentes Mais Comuns De Infecções Nosocomiais 

 

O ambiente hospitalar é inevitavelmente um grande reservatório de patógenos virulentos e oportunis-

tas, de modo que as infecções hospitalares podem ser adquiridas não apenas por pacientes, que 

apresentam maior susceptibilidade, mas também, embora menos frequentemente, por visitantes e 

funcionários do próprio hospital. 

Os patógenos implicados nas infecções hospitalares são transmitidos ao indivíduo tanto via endó-

gena, ou seja, pela própria flora do paciente quanto pela via exógena. Esta última inclui veículos 

como mãos, secreção salivar, fluidos corpóreos, ar e materiais contaminados, como por exemplo, 

equipamentos e instrumentos utilizados em procedimentos médicos. Muitos destes procedimentos 

são invasivos, isto é, penetram as barreiras de proteção do corpo humano, de modo a elevar o risco 

de infecção (vide Tabela) 

Os principais fatores que influenciam a aquisição de uma infecção são:  
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status imunológico 

idade (recém-nascidos e idosos são mais vuneráveis) 

uso abusivo de antibióticos 

procedimentos médicos, em particular, os invasivos 

immunosupressão 

falhas nos procedimentos de controle de infecção 

Exemplos de microrganismos da flora normal humana 

 

Procedimentos Médicos Comuns Associados Com Infecções Nosocomiais 

 

Pediatria - Prevenção e Controle de Infecção 

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) têm a 

satisfação de publicar o Manual de Controle de Infecção Hospitalar em Pediatria. 

Trata-se de precioso resultado das ações conjuntas definidas nos termos da parceria firmada  entre as 

duas entidades com o intuito de contribuir para a elevação do nível de saúde da infância e da adoles-

cência brasileiras. 

O Manual foi elaborado pelos integrantes do Grupo Técnico de Controle de Infecção Hospitalar da 

SBP e revisado pela equipe da Anvisa. Destina-se à difusão de conceitos, normas, cuidados, procedi-

mentos e legislação em vigor, aplicáveis tanto à organização das unidades de saúde em que trans-

correm os atendimentos pediátricos, como às peculiaridades da prática profissional apropriada à faixa 

etária correspondente.  

O objetivo é o fortalecimento da cultura de prevenção de infecções adquiridas em unidades pediátri-

cas de saúde, pressuposto essencial à qualidade dos serviços prestados em todas as etapas dos pro-

cessos de diagnóstico e tratamento das doenças. Presta-se, por isso mesmo, aos pediatras e a todos 
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os demais profissionais que atuam nos ambientes de atenção à saúde de crianças e adolescentes do 

país. 

Os temas que compõem o conteúdo do Manual cobrem a maioria das questões suscitadas nesse do-

mínio de conhecimento. Estão escritos de forma clara, simples, concisa e, sobretudo, prática, como 

cabe a um texto dessa natureza. 

O alcance da relevante iniciativa demonstra o extraordinário benefício que pode resultar da combina-

ção de esforços entre o poder público e as entidades da sociedade civil, quando convergem para a 

promoção do bem-estar físico mental e social da população. 

A Anvisa e a SBP estão certas de que, com a publicação deste Manual, cumprem seus compromis-

sos institucionais com a saúde de importante parcela do povo brasileiro. 

Cláudio Maierovitch - Diretor da Anvisa Dioclécio Campos Júnior - Presidente da SBP 

Infecção Hospitalar (IH) é o agravo de causa infecciosa adquirido pelo paciente após sua admissão 

em hospital. Pode manifestar-se durante a internação ou após a alta, desde que relacionado à inter-

nação ou a procedimentos hospitalares. 

Atualmente, o conceito de IH é mais abrangente quando se contempla a infecção adquirida durante a 

assistência ao paciente em um sistema de não-internação, no atendimento em ambulatórios ou em 

consultórios. No contexto das infecções, há grande diferença entre esses pacientes e os pacientes 

hospitalizados. Para enfatizar o controle da infecção na assistência ambulatorial, é preciso não expor 

desnecessariamente o paciente a riscos inerentes à internação e à microbiota hospitalar.  

Na pediatria, os riscos de aquisição de infecções do pequeno paciente, em ambiente ambulatorial, 

têm tanta importância quanto no ambiente hospitalar, tendo em vista que as medidas de precaução e 

isolamento, nesses locais, praticamente inexistem, sendo comum em uma mesma sala permanece-

rem crianças e adolescentes com doenças infecciosas, muitas vezes em período de transmissibili-

dade, ao lado de outros clientes hígidos que comparecem à consulta do pediatra para acompanha-

mento, verificação do crescimento e do desenvolvimento.  

Nesse aspecto, há grandes obstáculos a serem vencidos e o maior entre eles é a dificuldade de um 

sistema de vigilância epidemiológica destas infecções, na obtenção e gerenciamento das informações 

e, consequentemente, na construção de indicadores. 

A complexa relação entre os microrganismos e os seres humanos, apesar das inúmeras pesquisas 

desenvolvidas nessa área, limita nossa ousadia quando se trata da avaliação de resultados. 

A formação do profissional de saúde, que até os dias atuais dificilmente conta com esse assunto na 

grade curricular, contribui para perpetuação de erros, desconhecimento de técnicas e descumpri-

mento das normas de proteção ao paciente, levando ao potencial risco das infecções. 

O controle da IH envolve, portanto, toda equipe de saúde, incluindo o médico, especialmente, o pedi-

atra pelas peculiaridades dos seus pacientes, que tem fundamental importância na prevenção e con-

trole dessa entidade nosológica. 

Na faixa etária pediátrica, muitos pacientes são admitidos com processo infeccioso adquirido na co-

munidade – Infecção Comunitária.  

Contribui para isso o contato físico da criança com o ambiente e objetos contaminados; a convivência 

com familiares portadores de doenças infecciosas e a permanência cada vez mais acentuada em cre-

ches e escolas. 

Uma série de fatores proporciona o desenvolvimento das IH na criança, tais como: a lenta maturação 

do seu sistema imunológico, cujo desenvolvimento é menos acentuado quanto menor for a idade, tor-

nando maior o risco de aquisição de doenças transmissíveis; o compartilhamento de objetos entre pa-

cientes pediátricos; a desnutrição aguda; a presença de anomalias congênitas; o uso de medicamen-

tos, particularmente de corticosteróides; e as doenças hemato-oncológicas. 
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A incidência da IH em pediatria cresceu nos últimos anos com o aumento dos procedimentos invasi-

vos, do desenvolvimento tecnológico, principalmente nas Unidades de Terapia Intensivas Neonatais 

(UTIN), em que o aumento da média de permanência do paciente vem propiciando o desenvolvi-

mento de mais infecções.  

O uso indiscriminado dos antimicrobianos é outro fator coadjuvante nesse cenário cada vez mais crí-

tico, gerando o surgimento de germes multirresistentes. 

No controle das IH, é fundamental a retomada de práticas simples, mas que são relegadas a um 

plano secundário, como a lavagem das mãos, a utilização correta das medidas de precaução e isola-

mento, a conscientização da equipe de saúde sobre essas medidas aliadas à orientação aos acom-

panhantes do pequeno paciente. 

Por todas essas considerações, e em virtude da magnitude do problema, a Sociedade Brasileira de 

Pediatria (SBP) apresenta este Manual, cujo objetivo maior é alertar e conscientizar o pediatra e os 

demais profissionais da saúde para o diagnóstico, a prevenção e o controle das infecções em servi-

ços de saúde. 

Para que esse objetivo seja atingido, faz-se necessário a abordagem do problema de maneira clara e 

precisa, voltada para a ação aliada ao conhecimento que incluem a segurança e a melhoria da quali-

dade da assistência ao paciente pediátrico. 

Ex.: Microbiota transitória das mãos. 

Crescimento e multiplicação de um microrganismo em superfícies epiteliais do hospedeiro, sem ex-

pressão clínica ou imunológica. 

Ex.: Microbiota humana normal. 

Danos decorrentes da invasão, multiplicação e ação de agentes infecciosos e de seus produtos tóxi-

cos no hospedeiro, ocorrendo interação imunológica. 

Danos decorrentes da ação de produtos tóxicos que também podem ser de origem microbiana. 

Ex.: Toxinfecção alimentar. 

Indivíduo que alberga um microrganismo específico, podendo ou não apresentar quadro clínico atri-

buído ao agente e que serve como fonte potencial de infecção. 

Ex.. Portador do vírus da Hepatite B. 

É o indivíduo que elimina o microrganismo patogênico para o meio ambiente. Pode se tornar um “dis-

seminador perigoso” quando passa a ser fonte de surtos de infecção. Sendo um profissional de sa-

úde, deve ser afastado das atividades de risco até que se reverta a eliminação do agente. 

Ex.. Profissional da saúde com lesão infecciosa de pele.  

É a infecção adquirida após a admissão do paciente no hospital, que se manifesta durante a interna-

ção ou após a alta e que pode ser relacionada com a internação ou com os procedimentos hospitala-

res. 

Princípios:  

• Evidência clínica. 

Exames laboratoriais. 

Evidências de estudos com métodos de imagem. 

Endoscopia. 

Biópsias. 

Critérios Gerais: 
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Quando na mesma topografia da infecção comunitária for isolado um outro germe, seguido de agra-

vamento das condições clínicas do paciente. 

Infecção que se apresenta com mais de 72 horas após a admissão, quando se desconhece o período 

de incubação e não houver evidência clínica e/ou laboratorial no momento da admissão.  

São também convencionadas IH as que aparecem antes das 72 horas na internação quando associa-

das aos procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos no período.  

É a infecção constatada ou em incubação no ato de admissão do paciente no hospital, desde que não 

relacionada com a internação anterior no mesmo hospital. 

São também IC: 

Infecção que está associada com complicação ou extensão da infecção já presente na admissão, a 

menos que haja troca de microrganismos. 

Infecção do RN, cuja aquisição por via placentária é conhecida e tornou-se evidente logo após o nas-

cimento. Ex.: toxoplasmose, herpes simples etc. 

É a infecção em que a alteração de algum evento relacionado pode implicar na sua prevenção.  

Ex.: Infecção cruzada (aquela transmitida de um paciente para outro, geralmente tendo como veículo 

o profissional da saúde). 

É a expansão do agente etiológico para novos sítios de infecção. Ex.: Osteomielite por Staphylococ-

cus aureus em paciente com sepse por este agente. 

As cirurgias podem ser classificadas segundo o potencial de contaminação, definindo como o número 

de microrganismos presentes no tecido a ser operado. 

Não ocorre penetração no trato digestivo, respiratório ou urinário.  

É realizada em tecidos estéreis ou passíveis de descontaminação.  

Ausência de processo infeccioso e inflamatório local ou de falhas técnicas grosseiras. 

Ocorre penetração nos tratos digestivo, respiratório ou urinário sem contaminação significante.  

É realizada em tecidos colonizados por flora microbiana pouco numerosa ou em tecidos de difícil des-

contaminação. 

Ausência de processo infeccioso e inflamatório, com falhas técnicas descritas no transoperatório  

Cirurgia em tecidos recentemente traumatizados e abertos, colonizados por flora bacteriana abun-

dante, cuja descontaminação seja difícil ou impossível.  

É toda intervenção cirúrgica realizada em qualquer tecido ou órgão em presença de processo infecci-

oso (supuração) e/ou tecido necrótico. 

Conjunto de ações desenvolvidas visando à redução máxima da incidência e da gravidade das IH.  

Órgão de assessoria da direção da instituição composta por profissionais de nível superior, formal-

mente designados, constituído por: 

Membros Consultores: representantes dos serviços médicos, de enfermagem, farmácia hospitalar, 

laboratório de microbiologia e da administração do hospital.  

Membros Executores: obedecendo à relação de dois técnicos de nível superior para cada 200 leitos, 

sendo um dos membros preferencialmente da enfermagem. 

As normas apresentadas a seguir são embasadas em atualização realizada pelo Center for Diseases 

Control, adaptadas à nossa realidade. 
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Todas as medidas de precaução e isolamento têm como característica evitar a transmissão nosoco-

mial de doenças. O isolamento deve ser prescrito pelo médico e aplicado pela enfermeira do setor se-

guindo as normas da CCIH. 

Para ocorrer a transmissão das infecções no ambiente hospitalar são necessários 3 elementos:  

Fonte de infecção 

Hospedeiro susceptível 

Meios de transmissão 

Pacientes, funcionários e, ocasionalmente os visitantes.  

Objetos inanimados e superfícies do ambiente hospitalar, incluindo equipamentos e medicamentos. 

Pacientes no ambiente hospitalar possuem fatores que os tornam mais susceptíveis aos microrganis-

mos, principalmente pacientes imunossuprimidos como recém-nascidos, pacientes em quimioterapia 

ou portadores de imunodeficiências. Os microrganismos são transmitidos no hospital por vários 

meios: por contato, por gotículas, por via aérea, por meio de um veículo comum ou por vetores. 

Contato 

É o mais frequente e importante meio de transmissão de infecções hospitalares. Pode ocorrer através 

das mãos dos profissionais; através das luvas quando não trocadas entre um paciente e outro; pelo 

contato entre pacientes e também através de instrumentos contaminados.  

Gotículas 

A geração de gotículas pela pessoa que é a fonte ocorre durante a tosse, espirro, aspiração de secre-

ções, realização de procedimentos (como broncoscopia) e mesmo pela conversação habitual.  

Quando estas partículas são depositadas na conjuntiva, mucosa nasal ou na boca do hospedeiro sus-

ceptível, ocorre a transmissão do agente. As partículas podem atingir uma distância de um metro. 

Essa forma de transmissão não é aérea porque as gotículas não permanecem suspensas no ar.  

Aérea 

A transmissão aérea ocorre quando os microrganismos estão em pequenas partículas suspensas no 

ar (≤5 µm) ou gotículas evaporadas que permanecem suspensas no ar por longo tempo. Os microrga-

nismos carreados desta forma são disseminados por correntes de ar e podem ser inalados por hos-

pedeiros susceptíveis, mesmo a longas distâncias. 

Veículo Comum 

Ocorre quando os microrganismos são transmitidos por veículo comum como alimentos, água, medi-

camentos ou mesmo equipamentos. 

Vetores 

Ocorre quando vetores como moscas, mosquitos, etc, transmitem microrganismos.  

As Precauções 

Devem ser baseadas na forma de transmissão do agente. No entanto, é fundamental o conhecimento 

e seguimento das precauções padrão, até recentemente denominadas de precauções universais. 

Para a normatização das práticas de isolamentos nos hospitais, é necessário que alguns itens  sejam 

observados entre eles os “Fundamentos para Isolamentos” e as “Precauções Padrão”.  

I Fundamentos para isolamentos 

I Precauções padrão 
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Os isolamentos hospitalares podem ser agrupados da seguinte forma: I. Precauções para transmis-

são aérea IV. Precauções para transmissão por gotículas V. Precauções por contato 

Higienização das mãos - é a medida mais importante de evitar a transmissão de microrganismos de 

um paciente para outro; as mãos devem ser lavadas antes e após contato com pacientes e após con-

tato com sangue, secreções, excreções e equipamentos ou artigos contaminados; devem ser lavadas 

antes e imediatamente após a retirada das luvas (as mãos podem ser contaminadas por furos nas lu-

vas ou durante a remoção destas). Uma outra forma eficaz e prática de higienizar as mãos é através 

do uso de solução alcoólica 70%, desde que não evidenciada a presença de sujidade nas mãos  

Uso de luvas - as luvas são utilizadas por 3 razões: 

para proteção individual - é obrigatório ao contato com sangue e líquidos corporais e ao contato com 

mucosas e pele não íntegra de todos os pacientes por todos os profissionais da saúde. Ex: venopun-

ção e demais procedimentos invasivos; b) para redução da possibilidade de microrganismos das 

mãos do profissional contaminarem o campo operatório; c) para redução da possibilidade de trans-

missão de microrganismo de um paciente para outro nas situações de precaução de contato. As lu-

vas devem ser trocadas entre um paciente e outro. 

- O uso das luvas não substitui a lavagem das mãos 

A falta de troca das luvas entre um paciente e outro pode disseminar microrganismos no hospital.  

Acomodações dos pacientes - O quarto privativo é importante para prevenir a transmissão por con-

tato quando o paciente tem hábitos higiênicos precários ou não consegue compreender as medidas 

de controle de infecção.  

Se possível, é recomendado quarto privativo para pacientes com microrganismos altamente transmis-

síveis ou epidemiologicamente importantes. Quando não for possível, deve-se escolher para compar-

tilhar o mesmo quarto, pacientes infectados ou colonizados pelo mesmo microrganismo (coorte).  

Quando não for possível estabelecer-se coorte, é ainda viável escolher cuidadosamente outro paci-

ente, com menor risco, mas sempre sob supervisão da CCIH. Quartos com ventilação especial e 

pressão negativa são recomendados para pacientes que tem possibilidade de transmitir microrganis-

mos por via aérea. 

Transporte - o paciente portador de microrganismos altamente transmissíveis ou epidemiologica-

mente importantes deve deixar o quarto apenas em situações essenciais ao seu tratamento.  

Deve ser usada barreira apropriada para cada paciente, de acordo com a possibilidade de transmis-

são: colocar máscara cirúrgica no paciente com possibilidade de geração de partículas infectantes, 

proteger com curativos impermeáveis as secreções que possam contaminar o ambiente, entre outras  

Máscara, proteção ocular ou proteção facial - devem ser utilizados pelo profissional da saúde na reali-

zação de procedimentos de risco de contaminação de mucosas (nariz, boca e olhos) com sangue ou 

líquidos corporais. 

Aventais, sapatos e propés - são utilizados para proteção individual, nas situações onde há risco de 

contaminação com sangue e líquidos corporais.  

Caso sejam usados aventais em quartos com precauções de transmissão por contato, os mesmos 

devem ficar dentro do quarto. Vale ressaltar que o uso de propés tem como única finalidade a prote-

ção do profissional de saúde, não tendo qualquer papel na prevenção de IH.  

Equipamentos e artigos - materiais perfurocortantes depois de utilizados devem ser transportados ou 

descartados com cuidado para prevenir acidentes e transferência de microrganismos para o ambiente 

ou outros pacientes. Equipamentos utilizados em pacientes sob precauções de contato devem ser de-

sinfetados depois do uso (ex: estetoscópios, termômetros, esfigmomanômetros, etc.).  
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Roupas/lavanderia - o risco de transmissão de microrganismos é desprezível se as roupas forem ma-

nipuladas, transportadas e lavadas de maneira a evitar a transferência de microrganismos para paci-

entes/funcionários ou ambiente. 

Pratos, talheres e copos - a combinação de calor e detergente é suficiente para descontaminação dos 

utensílios, não sendo necessária a separação quando utilizados por pacientes em isolamento.  

Limpeza de rotina e terminal - a limpeza dos equipamentos do ambiente do paciente em precauções 

especiais deve ser determinada de acordo com a possibilidade de contaminação, devendo cada hos-

pital seguir as recomendações padronizadas pela CCIH local.  

As precauções - padrão com sangue e líquidos corporais são medidas recomendadas para serem uti-

lizadas em todos os pacientes, independentemente dos fatores de risco ou da doença de base. Com-

preende a lavagem/higienização correta das mãos, uso de luvas, aventais, máscaras ou proteção fa-

cial para evitar o contato do profissional com material biológico do paciente (sangue, líquidos corpo-

rais, secreções e excretas, exceto suor), pele não-intacta e mucosas. 

Devem ser usado, juntamente com precauções - padrão, • Utilizar em pacientes portadores de doen-

ças transmitidas pelo ar. 

Quarto privativo e, se possível com ventilação especial (pressão negativa e filtro); 

Portas e janelas devem permanecer fechadas; 

É necessário uso de máscara (N95) ao entrar no quarto; pacientes com a mesma doença podem divi-

dir o mesmo quarto, exceção feita para pacientes com tuberculose multirresistente.  

São consideradas doenças de transmissão aérea: 

Tuberculose pulmonar (confirmada confirmada ou suspeita) e laríngea - uso de máscaras com filtro 

especial (N95). Nos casos suspeitos deve-se aguardar resultado da baciloscopia; se negativa, sus-

pender precauções. Manter precauções até três baciloscopias negativas colhidas em dias diferentes. 

Não deve compartilhar quartos casos suspeitos de tuberculose com casos confirmados, clientes com 

diagnóstico de tuberculose multirressistente, clientes em esquemas de tratamento diferentes.  

aricela, herpes zoster disseminado ou herpes zoster localizado em imunossuprimidos - As pessoas 

sabidamente não-imunes devem evitar entrar no quarto. Caso isso não seja possível, devem usar as 

máscaras N95.  

As pessoas sabidamente imunes estão dispensadas do uso de máscaras. É recomendado o uso de 

luvas ao contato com lesões do paciente e avental ao contato direto. Estas precauções deverão ser 

mantidas até que todas as lesões estejam na forma de crostas.  

Sarampo - o uso de máscara N95 é semelhante ao descrito para varicela, para pessoas não-imunes. 

São utilizadas para pacientes com doenças, conhecidas ou suspeitas, transmitidas por partícula gran-

des (> 5 µm), distâncias maiores de um metro são suficientes suficientes para evitar a transmissão 

destas doenças. 

Usar máscara comum ao entrar no quarto; 

Recomendado quarto privativo durante o período das precauções para crianças em enfermarias de 

pediatria. Para recém-nascidos o quarto privativo pode ser substituído por incubadora, mantendo-se 

distância mínima de um metro entre um leito e outro. 

Demais procedimentos seguem as Precauções-Padrão. 

Exemplos de doenças transmitidas por gotículas e tempo de precaução:  

Doença invasiva por H. influenzae tipo b (epligotite, meningite, pneumonia) - manter precauções até 

24 h do início da antibioticoterapia. 
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Doença invasiva por meningococo (sepsis, meningite, pneumonia) - manter precauções até 24 h do 

início da antibioticoterapia. 

Diarreia Laríngea - manter precauções até duas culturas negativas. 

Coqueluche - manter precauções até 5 dias após o inicio da antibioticoterapia. 

Caxumba - manter precauções até 9 dias do inicio da exteriorização ou tumefação das parótidas  

Rubéola - manter precauções até 7 dias após o inicio do exantema 

Escarlatina - manter precauções até 24 h após o inicio da antibioticoterapia 

Ao lado das Precauções-Padrão, deve-se salientar as precauções para transmissão por contato para 

pacientes suspeitos ou confirmados de ter doença facilmente transmitida por contato direto com o pa-

ciente ou com dispositivos ao seu redor. 

Para neonatologia não é obrigatório quarto privativo, desde que as práticas de Precaução de Contato 

estejam sinalizadas no leito e toda a equipe de saúde bem orientada. Manter o RN em incubadora.  

O quarto privativo é recomendado para crianças maiores, podendo estas serem agrupadas quando 

portadoras do mesmo microrganismo e mesmo perfil de suscetibilidade.  

Exemplo de doenças onde o uso de Precauções pelo Contato é necessário: • Herpes simples muco-

cutâneo severo; 

Herpes simples em neonatos em contato com doença materna - para recém-nascidos de parto vagi-

nal ou cesárea, se a mãe tiver lesão ativa e bolsa rota por mais que 4 a 6 horas;  

Abscessos não contidos pelo curativo; 

Rubéola congênita - até um ano de idade; 

Infecções entéricas por Shigella sp, rotavirus e hepatite A - para crianças com incontinência fecal; 

Infecção por vírus sincicial respiratório em lactentes, pré-escolares e adultos imunosuprimidos; 

Microrganismos multirresistentes - de acordo com as definições da 

CCIH de cada hospital, devendo ser mantido as precauções até a alta hospitalar; 

Conjuntivites virais (agudas hemorrágicas); 

Herpes simplex mucocutâneo (pele, oral, genital), o herpes neonatal e o herpes disseminado;  

Impetigo (durante as primeiras 24h de tratamento). 

Exemplos de doenças onde uso de Precauções-Padrão são suficientes: 

Abscessos com drenagem contida pelo curativo; • Infecções por citomegalovirus;  

Conjuntivite bacteriana, incluindo conjuntivite gonocócica do recém-nascido e Chlamydia trachomatis; 

Enterocolite necrosante; 

Enterocolites e gastroenterites infecciosas, inclusive por Salmonella e Shigella (pacientes com con-

trole esfincteriano); 

Hepatites A (para hepatite A, se o paciente estiver incontinente, usar precaução de contato);  

Hepatite B, (Hbs Ag positivo), vírus C e outros; 

Meningites virais; 

Sífilis primária ou secundária com lesões de pele ou de mucosas, incluindo a forma congênita.  
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Pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) apresentam maior risco em adquirir 

infecção hospitalar (IH), devido aos seguintes fatores: severidade da doença de base, muitas vezes 

ocasionando deficiência da imunidade humoral, celular e/ou inespecífica; procedimentos invasivos a 

que são submetidos, como cateteres venosos centrais, cateterismo vesical e ventilação mecânica, 

com quebra das barreiras naturais de defesa; tempo de internação prolongado; uso de antibioticotera-

pia de amplo espectro; faixa etária menor de dois anos; PRISM (“Preditory Risk of Mortality”) maior de 

10; densidade populacional e relação paciente-enfermeiro. 

Diferente do que ocorre em UTIs de pacientes adultos, em que infecção do trato urinário é o principal 

sítio de infecção observado, nas UTIs pediátricas, os principais sítios de infecção são as pneumonias 

e as infecções de corrente sanguínea. 

Para que sejam implementadas as medidas de controle de IH, é imprescindível o conhecimento da 

vigilância epidemiológica das IH. Os elementos básicos de uma vigilância adequada compreendem: 

definições apropriadas; coleta sistemática de dados; análise e interpretação de dados e divulgaç ão 

dos dados. 

As taxas de IH em UTI pediátrica variam de 3% a 27%. Em estudo realizado com 1.709 pacientes e 

6.290 IH em UTIs pediátricas dos Estados Unidos, entre 1992 a 1997, os principais sítios de IH obser-

vados foram as infecções de corrente sanguínea, seguidas pelas pneumonias e pelas infecções do 

trato urinário.  

A taxa de infecção por 100 pacientes foi de 6,1 e a taxa média global foi de 14,1 infecções por 1.0 pa-

cientes-dia.  

Em estudo multicêntrico prospectivo, realizado em oito países da Europa, foi observada a incidência 

de infecção hospitalar em UTI pediátrica de 23,5%; pneumonias e infecções de corrente sanguínea 

foram os principais sítios de infecção hospitalar observados. 

Em estudos nacionais, a taxa global de IH varia de 19,2 a 49 infecções por 1.0 pacientes-dia. A com-

paração de taxas entre diferentes serviços sempre deve considerar a população atendida, pois, até o 

momento, a estratificação para gravidade de doença de base ainda não é padronizada para pacientes 

pediátricos.  

Outros fatores que podem interferir nas taxas de IH reportadas são o método de coleta de dados e 

atuação efetiva ou não da CCIH. 

Muitas vezes é mais importante e interessante a comparação das taxas no mesmo serviço que as 

comparar com hospitais com características totalmente diferentes. 

A maioria das infecções é de origem bacteriana. Infecções virais, apesar de apresentarem importân-

cia, são menos frequentes que em pacientes pediátricos internados em enfermarias, possivelmente, 

pela maior restrição de visitantes e do fluxo local, presença de equipamentos individuais e ausência 

de contato criançacriança. Infecções por leveduras apresentam importância crescente, correspon-

dendo de 14% a 24% dos agentes identificados, principalmente, em infecções de corrente sanguínea. 

Observa-se diferença na prevalência de determinados agentes etiológicos para cada sítio de infec-

ção.  

Assim, tem-se Staphylococcus aureus, em infecções de sítio operatório, infecções de corrente san-

guínea relacionada a cateteres venosos centrais, infecção de prótese, infecção de pele e infecção de 

trato respiratório; Staphylococcus coagulase negativo em infecções de corrente sanguínea relacio-

nada a cateteres venosos centrais e infecção de prótese; Enterococcus sp. em infecções urinárias, 

infecções respiratórias e em infecções de corrente sanguínea;  

E. coli, Klebsiella sp., Enterobacter sp. e Proteus sp. associados a pneumonias, infecções de sítio ci-

rúrgico e infecções de corrente sanguínea; Pseudomonas aeruginosa acometendo pacientes crôni-

cos, em ventilação mecânica prolongada ou pacientes traqueostomizados; Acinectobacter baumannii 

em pneumonias, infecções de corrente sanguínea e infecções de sítio operatório; rotavírus em diar-

réias; vírus sincicial respiratório, parainfluenza e influenza em surtos de infecções respiratórias.  
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Profilaxia envolve prevenção de doença por meio da utilização de medidas protetoras. Em contraste 

com o termo prevenção, profilaxia denota intervenção ativa e é preferível.  

A maioria das medidas profiláticas de infecções hospitalares é baseada em estudos na população 

adulta, sendo os dados extrapolados para a faixa etária pediátrica. Estudos direcionados são neces-

sários para o desenvolvimento de normas específicas para a população pediátr ica. 

Para controle de infecção hospitalar em unidades pediátricas, são importantes as seguintes medidas 

gerais: 

treinamento adequado, com ênfase especial à lavagem/higienização das mãos;  

área física adequada; 3) pias em número suficiente;  

racionalização na utilização de antimicrobianos e de procedimentos invasivos;  

reconhecimento prévio de contato com doenças infecto-contagiosas; 

medidas adequadas de isolamento, com leitos e quartos/enfermarias disponíveis para esta finalidade;  

internação criteriosa; 8) atenção e supervisão em relação às visitas de familiares. 

Classificação em categorias de acordo com CDC/1996:  

Categoria I 

A: medidas fortemente recomendadas, baseadas em estudos experimentais e epidemiológicos bem 

desenhados; 

B: medidas fortemente recomendadas e consideradas eficazes por peritos na área, mesmo sem reali-

zação de estudos científicos definitivos; 

Categoria I: medidas sugeridas para implementação, fundamentadas em forte base teórica, porém 

não resolvida; 

NR: medidas não recomendadas, questão não resolvida; práticas para as quais a evidência é insufici-

ente ou não existe consenso entre os peritos na área. 

Principais recomendações preconizadas pelo CDC: 

Categoria IA Categoria IB 

Educação de profissionais e envolvimento multidisciplinar no controle de infecções. 

Quando realizar intubação, preferir a via orotraqueal à nasotraqueal.  

Não usar antimicrobianos com objetivo de prevenir pneumonias.  

Trocar cânulas de traqueostomia com técnica asséptica.  

Estimular higienização das mãos e precauções padrão. 

Verificar rotineiramente localização do tubo enteral 

Usar fluido estéril para nebulizadores de pequeno volume.  

Descartar condensados líquidos do circuito respiratório para não refluir no paciente, com uso de lu-

vas. 

Equipamentos semicríticos devem ser submetidos à esterilização ou desinfecção de alto nível, de 

acordo com as características do material. 

Não esterilizar ou desinfetar o maquinário interno de equipamentos de anestesia.  

Uso de vacina 23-valente para prevenção de pneumonia pneumocócica nos pacientes de grupos de 

alto risco. 
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Usar água estéril para enxágue de artigos semicríticos após desinfecção. Se não possível, usar água 

filtrada ou de torneira para enxaguar, seguido do uso de álcool 70% com secagem posterior.  

Optar por troca de circuitos quando estiverem em mau funcionamento ou visivelmente sujos. 

Após o uso de nebulizadores de pequeno volume no mesmo paciente, proceder ao enxágue com 

água estéril, desinfecção e secagem. 

Não Recomendado (NR) 

Administração de antimicrobiano sistêmico profilático ou administração rotineira de gamaglobulina.  

Administração rotineira de glutamina. Alimentação enteral contínua ou intermitente. Clorexidine oral 

ou descontaminação oral com antimicrobiano tópico. Descontaminação digestiva seletiva. Acidifica-

ção da dieta enteral. 

Cateteres Periféricos 

Sítio de inserção Limpeza local e assepsia. 

Preferir membros superiores. 

Material do cateter Teflon ou poliuretano. 

Barreiras de precaução Lavagem das mãos e técnica asséptica para inserção do cateter. 

Troca do cateter Adultos: a cada 48-72 horas. 

Crianças: não há recomendação. 

Troca de equipo Cada 72 horas. 

Após infusão, se utilizado para NPP ou hemoderivados. 

Cateteres Venosos Centrais (CVC) 

Inserção do cateter 

Cateter em veia subclávia apresenta menor risco de infecção, porém maior risco de complicações;  

Inserção por profissional experiente ou equipe treinada;  

Não inserir próximo a locais de lesão de pele; 

Restringir ao máximo o uso e retirá-los assim que possível; 

Paramentação completa (gorro, máscara, avental longo, luvas estéreis); 

Limpeza local e anti-sepsia da pele com clorexidine 2% ou PVPI 10%. 

Tipo de cateter 

• Poliuretano ou silicone. 

Lumens 

Cateteres de múltiplos lumens estão associados a maiores taxas de infecção, porém permitem infu-

são simultânea de medicações. 

Troca do cateter 

Não há indicação de troca rotineira do cateter (excetuando-se o cateter de Swan-Gannz que não 

deve permanecer por mais de quatro dias); 

Indicações de troca: 

secreção purulenta no local de inserção (inserir cateter em novo sítio); 
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suspeita de febre associada a cateter (trocar com fio guia após descartar outros focos infecciosos);  

suspeita de febre associada a cateter e deterioração clínica grave do paciente (inserir em novo sítio);  

cateter central passado na urgência (deve ser inserido em outro sítio após 48 horas);  

mau funcionamento do cateter. 

Revisão periódica das rotinas de cuidado com acesso venoso central. 

Manter curativo oclusivo simples com gaze seca no local da inserção; curativos transparentes per-

meáveis podem ser utilizados e trocados a cada sete dias desde que não haja sujidade visível ou 

descolamento. 

Recomendações Especiais: para pacientes em uso de nutrição parenteral ou uso de múltiplas drogas, 

utilizar mais de um cateter central ou usar cateter de múltiplos lumens. Evitar colher exames pelo ca-

teter central e infundir hemoderivados. 

Medidas fortemente recomendadas para adoção 

Medidas moderadamente recomendadas para adoção 

Educação sobre técnica asséptica adequada de inserção do cateter urinário e sobre adequada manu-

tenção. 

Educação periódica de pessoas que cuidam de cateteres urinários.  

Indicação precisa e retirada o mais precoce possível 

Utilizar cateter de menor calibre possível apropriado para sexo e idade, condizente com boa drena-

gem para minimizar trauma uretral. 

Enfatizar a importância da lavagem/higienização das mãos. 

Evitar irrigação, exceto quando a obstrução do cateter é antecipada (como em cirurgias vesicais e de 

próstata). 

Técnica asséptica de inserção do cateter e equipamento estéril (luvas, campo fenestrado, solução 

anti-séptica apropriada, geléia lubrificante de uso único).  

Não trocar cateteres urinários arbitrariamente, a intervalos predeterminados. 

Adequada fixação do cateter após inserção, prevenindo movimentação e tração uretral.  

Não se recomenda monitoramento bacteriológico periódico. 

Manter o sistema continuamente fechado e estéril.  

Obter amostras urinárias de forma asséptica. 

Manter fluxo urinário desobstruído. 

O uso de antibióticos tópicos ou em soluções é controverso.  

A troca do cateter só deve ser realizada se houver grandes quantidades de resíduos no cateter, obs-

trução, violação do sistema, mau funcionamento do cateter ou febre sem foco conhecido. Nos casos 

de infecção urinária associada ao cateter, não foi observada evidência de seu benefício, permane-

cendo controverso este tema. 

Os progressos da neonatologia, nas últimas décadas, proporcionaram a sobrevida de recém-nascidos 

prematuros de muito baixo peso e recém-nascidos portadores de algumas malformações, considera-

das, anteriormente, como incompatíveis com a vida.  
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Paradoxalmente, junto com essa melhora, outros problemas começaram a surgir, entre eles, o au-

mento das infecções hospitalares, que passaram a ser um dos fatores limitantes para a sobrevida 

desses recém-nascidos. 

O feto pode ser colonizado ou infectado, mesmo na fase intra-uterina, por via placentária ou ascen-

dente, nos casos em que haja ruptura prematura de membrana e em que o parto não ocorra de ime-

diato. 

Após o nascimento, o processo de colonização continua por meio do contato direto com a mãe, famili-

ares e o pessoal do berçário; e por meio do contato indireto, pelo manuseio de objetos inanimados 

como termômetros, estetoscópios e transdutores. A ocorrência de infecção a partir da colonização do 

recém-nascido depende de seu grau de imunidade e da virulência do microrganismo.  

Além do contato, que é o mecanismo mais comum e importante na colonização e/ou infecç ão do re-

cém-nascido, outras formas de transmissão devem ser consideradas, tais como:  

Fluidos contaminados como sangue e hemoderivados, medicações, nutrição parenteral, leite materno 

e fórmulas lácteas. 

Via Respiratória, principalmente em surtos de infecções virais, como as causadas por Influenza e 

Adenovírus. 

Vetores capazes de transmitir dengue, malária e febre amarela, sendo raras essas ocorrências em 

berçários. 

Todas as situações citadas anteriormente se referem a fontes exógenas mais frequentemente res-

ponsáveis por surtos epidêmicos. Por outro lado, a própria microbiota do RN, que sofre ação direta da 

pressão seletiva de antibióticos, é responsável pela manutenção da endemicidade das infecções hos-

pitalares (IH) nas unidades neonatais. 

Dentre os fatores de risco para IH inerentes ao RN ressaltamos: • Peso ao nascimento - quanto me-

nor o peso maior o risco de IH. 

Defesa imunológica diminuída - quanto mais prematuro, menor é a imunidade humoral e celular do 

recém-nascido. 

Necessidade de procedimentos invasivos - quanto mais prematuro ou doente o recém-nascido, maior 

é a necessidade de procedimentos invasivos, tanto os mais simples como uma coleta de sangue para 

dosagem da glicemia, quanto os mais complexos como intubação traqueal para ventilação mecânica, 

uso de cateter central, drenagem de tórax e tratamento cirúrgico.  

Alteração da flora bacteriana, uma vez que, durante a internação, os recém-nascidos são colonizados 

por bactérias do ambiente hospitalar, muitas vezes resistentes aos antibióticos e altamente virulentas 

Além dos fatores de risco para IH inerentes ao RN, destacamos fatores de risco inerentes ao local 

onde se encontra internado o recém-nascido: 

Desproporção do número de recém-nascidos internados e o número de profissionais da equipe de 

saúde. 

Número de clientes internados acima da capacidade do local.  

Várias definições de IH no período neonatal são adotadas por diferentes serviços.  

A primeira divergência ocorre com relação à classificação em infecções precoces e infecções tardias. 

Alguns consideram infecção precoce aquela cuja manifestação clínica ocorre até 48 horas, outros 

consideram como precoce a ocorrência de manifestação clínica até 72 horas.  

As infecções precoces geralmente são decorrentes da contaminação do recém-nascido por bactérias 

do canal de parto ou da contaminação secundária a bacteriemias maternas. Os exemplos mais clássi-

cos são infecções por Streptococcus agalactiae, Listeria monocitogenes e Escherichia coli.  
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As infecções consideradas tardias, cujas manifestações clínicas ocorrem acima de 48 ou 72 horas, 

são geralmente decorrentes da contaminação do recém-nascido por microrganismos do ambiente 

onde se encontra internado, podendo variar de serviço para serviço. Em países da América do Sul, 

incluindo o Brasil, bactérias Gram negativas e Staphylococcus aureus ainda são os principais agentes 

de infecção em grande parte dos hospitais.  

No entanto, observa-se que alguns hospitais do Brasil têm sofrido mudanças, passando a ter um 

perfil microbiológico semelhante ao dos países desenvolvidos onde Staphylococus coagulase nega-

tiva é o principal agente de infecção nas unidades de terapia intensiva neonatal. Tais transformações 

indicam que os fungos vêm assumindo uma importância maior nos últimos anos.  

Outra divergência encontrada, especialmente entre os neonatologistas, é aceitar, ou não, o conceito 

de infecção hospitalar para caracterizar as infecções precoces com provável origem materna.  

De acordo com o Centers for Disease Control and Prevention - CDC, todas as infecções no período 

neonatal são consideradas IH, com exceção das transmitidas por via transplacentária, as quais são 

consideradas infecções comunitárias. Dentro desse conceito, são consideradas IH de origem materna 

as infecções cujas manifestações clínicas ocorram até 48 horas de vida. As IH com manifestação clí-

nica a partir de 48 horas são consideras IH adquiridas na unidade neonatal. Esta definição do CDC é 

seguida por muitos serviços de controle de IH no Brasil.  

Diferente da definição do CDC, a Portaria Nº 2.616, do Ministério da Saúde, de 12 de maio de 1998 

considera infecções comunitárias as infecções de recém-nascidos associadas com bolsa rota supe-

rior a 24 horas. Alguns serviços no Brasil não seguem essa definição, por observar que gestantes 

com bolsa rota acima de 24 horas geralmente evoluem para trabalho de parto prematuro e são inter-

nadas nas enfermarias de obstetrícia, podendo ser colonizadas por bactérias do ambiente hospitalar. 

Quando as infecções decorrentes de bolsa rota deixam de ser notificadas como IH, podemos não dar 

a devida importância aos riscos relacionados à assistência perinatal e pré-natal. 

Seja qual for o critério adotado para notificação das IH, o importante é que seja usado um critério 

único em cada hospital, permitindo a comparação dos dados na instituição, ao longo do tempo, ou 

desta com outras instituições que utilizem o mesmo critério.  

As infecções hospitalares em neonatologia são mais comuns nas unidades de terapia intensiva neo-

natais, podendo ocorrer também em unidades de cuidados intermediários e alojamento conjunto. Po-

dem acontecer em qualquer topografia, incluindo infecção da corrente sanguínea (ou sepse primária), 

pneumonia e meningite, entre outras. 

O diagnóstico das infecções no recém-nascido é muitas vezes difícil, uma vez que a sintomatologia é 

inespecífica e pode ser confundida com outras doenças próprias desta idade. As infecções podem 

manifestar-se por um ou mais destes sinais: queda do estado geral, hipotermia ou hipertermia, hiper-

glicemia, apnéia, resíduo alimentar, e outros sinais como insuficiênc ia respiratória, choque e sangra-

mento. 

Dessa forma, o médico deve ter, além da avaliação clínica, o apoio laboratorial incluindo hemograma 

completo com plaquetas, proteína C reativa (PCR) e coleta de culturas, em especial, de hemoculturas 

para nortear melhor o diagnóstico e a conduta. 

Vale ressaltar que, especialmente nas primeiras 72 horas de vida, o hemograma pode ser alterado 

por influências perinatais e as alterações encontradas podem ou não estar relacionadas à presença 

de quadro infeccioso. 

A importância do hemograma se deve ao seu elevado valor preditivo negativo. Na tentativa de melho-

rar a precisão diagnóstica, Rodwell et al., em 1988, desenvolveram um escore hematológico que con-

sidera um ponto para cada uma das seguintes características:  

leucocitose ou leucopenia;  

• neutrofilia ou neutropenia; 

elevação de neutrófilos imaturos; 
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índice neutrofílico aumentado; 

razão dos neutrófilos imaturos sobre os segmentados superior a 0,3;  

alterações degenerativas nos neutrófilos  com vacuolização e granulação tóxica; 

plaquetopenia (<150.0/mm3). 

Um escore maior ou igual a três oferece sensibilidade de 96% e especificidade de 78%, e um escore 

de 0, 1 ou 2 fornece valor preditivo negativo de 9%. Embora útil, não se constitui isoladamente ainda 

como teste definitivo para o diagnóstico da sepse, uma vez que não identifica todos os neonatos sép-

ticos. 

A proteína C reativa (PCR) aumenta com 24h de evolução da infecção, atinge um pico máximo em 2 

a 3 dias, permanece elevada até o controle da infecção e retorna ao normal em 5 a 10 dias de trata-

mento adequado.  

É um exame que muito auxilia no diagnóstico de infecção bacteriana pelo seu elevado valor preditivo 

negativo (98%). Do ponto de vista prático, quando a PCR colhida no momento da triagem é normal e 

exames seriados assim se mantém até 2 a 3 dias do início do quadro, a chance de se estar frente a 

um quadro infeccioso é bastante reduzida (2%). 

A coleta de culturas, especialmente de fluidos estéreis, é de fundamental importância no diagnóstico 

das infecções. Devem ser colhidas antes do início do uso de antibiótico e com técnica adequada. En-

tre os exames, destacamos a realização de hemoculturas, a cultura de líquido cefalorraquidiano 

(LCR) e a urocultura, com as seguintes observações: 

Hemoculturas - colher, preferencialmente, duas amostras, sempre de acessos vasculares distintos. 

Em pacientes com acesso venoso central, quando possível, pode ser colhida uma amostra por essa 

via.  

Sempre que ocorrer essa situação, recomenda-se colher, no mínimo uma amostra por acesso vascu-

lar periférico, para melhor interpretação dos resultados. Quando utilizado método automatizado, o vo-

lume de 0,5 a 1 ml de sangue por amostra é suficiente.  

Cultura de LCR - é recomendada, especialmente, nas suspeitas de infecção adquirida na unidade de 

internação neonatal quando as condições do RN permitirem. Ressalta-se que a cultura de LCR é con-

tra-indicada em casos de plaquetopenia. 

Urocultura - é recomendada especialmente na investigação das infecções de aparecimento tardio, ge-

ralmente sem dispositivos invasivos, sendo considerado padrão ouro a coleta por punção supra-pú-

bica. A coleta por sondagem vesical pode ser utilizada na impossibilidade da punção supra-púbica. 

Amostras colhidas por saco coletor têm valor somente quando esse resultado é negativo, descar-

tando, nesse caso, uma infecção de trato urinário (ITU).  

Esse tipo de coleta serve, portanto, como exame de triagem em situações onde é possível aguardar 

resultado de exame para iniciar o uso de antibiótico. É importante também como auxiliar no diagnós-

tico de infecção urinária a coleta de urina I acompanhando a coleta de urocultura.  

Do ponto de vista topográfico, a infecção hospitalar mais comum nas UTIs neonatais é a infecção pri-

mária da corrente sanguínea (sepse), seguida pelas pneumonias e infecções tegumentares. 

A vigilância das IH é de extrema importância para o direcionamento das estratégias para prevenção e 

controle. 

A vigilância das IH segundo, recomendação do Ministério da Saúde do Brasil (Portaria Nº 2.616, de 

maio de 1998), deve ser realizada através de busca ativa pela CCIH de cada hospital.  

Com o objetivo de se estabelecer uma definição epidemiológica dos “sítios de infecção hospitalar” 

para o período neonatal, reuniu-se entre os anos de 1997 e 1999 um grupo de profissionais  que 

atuam na área de controle de infecção hospitalar, e desenvolveram um trabalho junto à Coordenado-

ria de Saúde da Região Metropolitana da Grande São Paulo.  
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As definições foram baseadas nos critérios do CDC (Centers for Disease Control and Prevention) e 

adaptadas para o período neonatal, uma vez que os critérios do CDC são para crianças com menos 

de 12 meses, não diferenciando o período neonatal de outras fases da infância. Essas definições fo-

ram publicadas, em 2002, no Manual de Diagnóstico e Prevenção de IH em Neonatologia da Associa-

ção Paulista de Estudos e Controle de Infecção Hospitalar (APECIH).  

Entre as definições para o período neonatal, destacamos nesta publicação a lnfecção Primária da 

Corrente Sanguínea com confirmação laboratorial, a lnfecção Primária da Corrente Sanguínea sem 

confirmação laboratorial (sepse clínica) e a Pneumonia.  

Deverá apresentar pelo menos um dos seguintes critérios: 

Critério 1: hemocultura positiva por germes não contaminantes da pele, em pelo menos uma ou mais 

amostras e inexistência de relação entre o microrganismo e infecção em outro sítio;  

Critério 2: a ocorrência de pelo menos um dos seguintes sinais ou sintomas: febre (T axilar > 37,5◦C), 

hipotermia (T axilar < 36,0◦ C), apnéia ou bradicardia, sem relação com outro local de infecção, ex-

ceto vascular e pelo menos um dos seguintes critérios:  

germes contaminantes comuns da pele (digeróides, Propionebacterium spp, Bacillus spp, Staphylo-

coccus coagulase-negativo ou micrococos) cultivados em duas ou mais hemoculturas, colhidas em 

ocasiões diferentes; b) germes contaminantes comuns da pele (digeróides, Propionebacterium spp, 

Bacillus spp, Staphylococcus coagulase-negativo ou micrococos) cultivados em pelo menos uma he-

mocultura de paciente portador de cateter intravascular, e terapia antimicrobiana adequada instituída 

pelo médico; c) pesquisa positiva de antígenos no sangue (H. influenzae, S. pneumoniae, Neisseria 

meningitidis ou Streptococcus do grupo B). 

Em caso de isolamento do Staphylococcus coagulase-negativo, em somente uma hemocultura, valo-

rizar a evolução clínica do paciente, em especial, se houver crescimento do agente nas primeiras 48 

horas da coleta. O crescimento após esse período sugere contaminação.  

Deverá apresentar o seguinte critério: 

Critério 1: pelo menos um dos seguintes sinais ou sintomas sem outra causa reconhecida: febre (T 

axilar > 37,5◦C), hipotermia (T axilar < 36,0◦C), apnéia, bradicardia ou sinais de choque; e os seguin-

tes critérios: 

a) hemograma com três parâmetros alterados (vide escore hematológico no capítulo Diagnóstico La-

boratorial das Infecções Hospitalares em Recém-Nascidos);  

b) proteína C reativa em quantitativa elevada (vide capítulo Diagnóstico Laboratorial das Infecções 

Hospitalares em Recém-Nascidos);  

c) hemocultura não realizada ou negativa;  

d) não evidência de infecção em outro sítio; e) instituição de terapia antimicrobiana para sepse pelo 

médico. 

Cabe lembrar que esses sinais e sintomas são inespecíficos no RN, podendo estar relacionados a 

etiologias não infecciosas, daí a necessidade de reavaliação do caso. Se esse diagnóstico for descar-

tado pela evolução clínica e laboratorial, é importante a suspensão do uso de antibióticos. Neste 

caso, esse quadro clínico não deverá ser notificado como infecção.  

Deverá apresentar pelo menos um dos seguintes critérios: 

Critério 1: pelo menos dois dos seguintes sinais ou sintomas sem outra causa reconhecida: apnéia, 

bradicardia, roncos à ausculta pulmonar ou tosse e pelo menos um dos seguintes critérios:  

aumento da produção de secreção respiratória; b) mudança na característica da secreção respirató-

ria, tornando-se mais purulenta; c) hemocultura positiva, presença de IgM ou aumento de 4 vezes no 

título de anticorpos séricos IgG contra determinado patógeno; d) isolamento de patógeno obtido por 
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meio de lavagem ou escovação brônquio-alveolar ou biópsia; e) isolamento de vírus ou antígeno viral 

nas secreções respiratórias; f) histopatologia evidenciando pneumonia;  

Critério 2: exame radiológico que mostre infiltração nova ou progressiva, cavitação, consolidação ou 

derrame pleural e pelo menos um dos seguintes critérios: 

aumento da produção de secreção respiratória; b) mudança no aspecto da secreção respiratória, tor-

nando-se mais purulenta; c) hemocultura positiva, presença de IgM ou aumento de 4 vezes o título de 

anticorpos séricos IgG contra determinado patógeno; d) isolamento do agente etiológico através de 

lavagem ou escovação brônquio-alveolar ou biópsia; e) isolamento de vírus ou antígeno viral nas se-

creções respiratórias; f) histopatologia evidenciando pneumonia.  

os resultados de cultura de escarro e de secreção traqueal não devem ser usados como critérios di-

agnósticos de pneumonia; na análise de RX seriados é mais útil que uma radiografia isolada.  

A partir da identificação das IH, podem ser obtidos alguns indicadores que deverão ser analisados pe-

riodicamente pela CCIH e a equipe que atua diretamente na assistência ao recém-nascido. De acordo 

com a portaria Nº 2.616, do Ministério da Saúde, de 12 de maio de 1998, são recomendados para UTI 

neonatal os seguintes indicadores: 

Taxa de Infecção hospitalar = Número de infecções Número de saídas 

Para os dois indicadores acima, é recomendado ainda como denominador o número de pacientes -

dia. 

O número de pacientes-dia é obtido somando-se os dias totais de permanência de todos os pacientes 

no período considerado. 

Por saídas, entende-se a ocorrência de óbitos ou altas ou transferências. 

Distribuição Percentual das IH por localização topográfica:  

Número de IH por topografia Número total de IH 

Taxa de letalidade associada à infecção hospitalar: 

Número total de óbitos em paciente com IH Número total de pacientes com IH no período 

Além destes dados, também é recomendado o cálculo de taxas de infecção por procedimentos, a dis-

tribuição percentual de microorganismos e padrão de resistência aos antimicrobianos. 

Em alguns hospitais do Brasil, além da coleta de dados recomendados pelo Ministério da Saúde, é 

realizada Vigilância das infecções hospitalares utilizando a metodologia NNIS (CDC) para berçário de 

alto risco. 

Nessa metodologia, os recém-nascidos são categorizados em 4 grupos de peso: A < 1000g, B 1001 a 

1500g, C 15001 a 2500g, D >2500g. 

São incluídos nessa vigilância os recém-nascidos que preencham pelo menos um dos seguintes crité-

rios: 

Peso de nascimento <1500g. 

Uso de assistência ventilatória. 

Uso de cateter central. 

Pós-operatório. 

Presença de quadro infeccioso grave. 

Os principais indicadores por esta metodologia são: 

Densidade de Incidência de IH = Número de IH X 1000 Número de pacientes-dia 
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Densidade de IH por componentes Pneumonias associadas à Ventilação Mecânica = 

Número de Pneumonias X 1000 Número de ventilador-dia 

Infecções da corrente sanguínea (ICS) associadas a cateter central = 

Número de ICS X 1000 Número de cateter-dia 

Utilização de dispositivos (DU): DU de ventilação mecânica = Número de ventilador-dia Número de 

pacientes-dia 

DU de cateter vascular central = Número de cateter-dia Número de pacientes-dia 

Cada uma das taxas acima pode ser realizada para cada grupo de peso.  

Além das taxas supracitadas, é importante a descrição da distribuição das IH por localização topo-

gráfica, o conhecimento dos agentes de IH isolados, especialmente em material estéril (sangue, lí-

quido cefalorraquidiano, urina) e o padrão de resistência dos microorganismos aos antimicrobianos . 

Os resultados encontrados podem ser comparados com outros serviços que utilizam essa metodolo-

gia, assim como no mesmo serviço ao longo do tempo. A análise desses resultados permite o plane-

jamento e a implantação de estratégias para prevenção e controle.  

Baseadas nesses conhecimentos, seguem abaixo recomendações que têm por objetivo reduzir ao 

mínimo as infecções em serviços de neonatologia. 

A entrada de profissionais, pais e familiares na unidade de internação neonatal deve ser triada em re-

lação à presença ou risco de doenças infecto-contagiosas. Nesse aspecto, atenção especial deve ser 

dada a visitas de irmãos, rotina esta já implementada em algumas Unidades de Atendimento Neona-

tal no Brasil, uma vez que crianças têm um risco maior para essas doenças. Todas as pessoas com 

infecções respiratórias, cutâneas ou com diarréia não devem ter contato direto com o recém-nascido. 

Ao se entrar na unidade, devem ser tomados alguns cuidados: ter as unhas curtas; prender os cabe-

los quando longos; retirar pulseiras, anéis, aliança e relógio. Após esses cuidados, proceder à higieni-

zação das mãos. 
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Referências de Conteúdo 

 
Nos termos da lei brasileira (lei nº 9.610/98, art. 8º), não possuem proteção de direitos de autor: As 

ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais; 

Os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios; Os formulários em 

branco para serem preenchidos por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções; 

Os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos 

oficiais; As informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas; Os 

nomes e títulos isolados; O aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras.  

Caso não concorde com algum item do material, entre em contato conosco, para que seja feita uma 

análise e retificação se necessário. 

A Domina Concursos não possui vínculo com nenhuma banca de concursos, muito menos garante a 

vaga ou inscrição do candidato em concurso. O material é apenas um preparatório, é de 

responsabilidade do candidato estar atento aos prazos dos concursos. 

A Domina Concursos reserva-se o direito de efetuar apenas uma devolução parcial do conteúdo, tendo 

em vista que as apostilas são digitais, e não há como efetuar devolução do material. 

 

A Domina Concursos se preocupa com a qualidade do material, por isso todo conteúdo é 
revisado por profissionais especializados antes de ser publicado. 
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