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Vigilância Epidemiológica e surtos de 
infecção em serviços de diálise



Racional teórico
• As infecções da corrente sanguínea são complicações 

graves da diálise, com alta mortalidade e custos. 

• EUA: 

– 370.000 pacientes em hemodiálise. 

– 75.000 pessoas recebem hemodiálise através de 
cateteres centrais, que têm maior risco de 
infecção do que uma fístula ou enxerto.

– 37.000 infecções da corrente sanguínea 
associadas à cateter central em pacientes em 
hemodiálise nos EUA em 2008. 

CDC, 2019



Racional teórico
• O tipo de acesso vascular é um fator de risco crítico para a 

ocorrência de bacteremia (em ordem crescente):

– fístulas arteriovenosas criadas a partir dos próprios vasos sanguíneos 
do paciente; 

– enxertos arteriovenosos tipicamente construídos a partir de materiais 
sintéticos; 

– cateter venoso central (CVC) tunelizados/permanentes (permcath, o 
port-o-cath e o Hickman) e 

– CVC não tunelizados/temporários (cateter duplo-lúmen, cateter 
venoso central de inserção periférica (PICC) e o Shilley)

CDC, 2019



Organização Mundial de Saúde (OMS)
A vigilância epidemiológica é considerada um dos componentes 
essenciais dos programas de prevenção e controle das IRAS e 
Resistência Microbiana (RM):

• Obter taxas que permitem conhecer a realidade 
epidemiológica; 

• Identificar os padrões mais relevantes de resistência 
microbiana; 

• Identificar surtos antes de sua propagação; 

• Avaliar a eficácia e a efetividade das medidas de prevenção e 
controle aplicadas; 

• Avaliar fatores que possam estar associados ao aumento ou 
diminuição da ocorrência do evento estudado. 



Componentes essenciais para a prevenção 
de infecção em serviços de diálise 

• As medidas de prevenção ICS-CVC incluem:

– cuidados durante a inserção, manipulação e 
curativo do cateter, 

– educação permanente dos profissionais de saúde 

– vigilância epidemiológica das infecções. 

• São consideradas medidas com moderado ou 
elevado grau de evidência científica

Marschall J, et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2014, 35 (07): 753-771

CDC 2016: https://www.cdc.gov/dialysis/prevention-tools/core-interventions.html

https://www.cdc.gov/dialysis/prevention-tools/core-interventions.html


Componentes essenciais para a prevenção 
de infecção em serviços de diálise 

Cuidados com cateter Recomendações

Durante a inserção do CVC Realizar a higiene das mãos antes e após a inserção do 
cateter, usar paramentação completa, usar campo estéril 
ampliado, evitar a inserção do cateter na veia femoral e 
fazer a antissepsia da pele com antisséptico alcoólico.

Durante a manipulação do 
CVC

Realizar a higiene das mãos antes e após a manipulação do 
cateter e desinfetar a conexão do cateter.

Cuidados com o curativo Manter o CVC ocluído com curativo limpo e seco, Realizar a 
higiene das mãos antes e após a realização do curativo e 
fazer a antissepsia da pele com produto alcoólico durante a 
realização do curativo.

Marschall J, et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2014, 35 (07): 753-771

CDC 2016: https://www.cdc.gov/dialysis/prevention-tools/core-interventions.html

https://www.cdc.gov/dialysis/prevention-tools/core-interventions.html


Indicadores Epidemiológicos



Medida de avaliação

Variável ou atributo numérico capaz de sintetizar, 
representar ou dar maior significado ao que se quer 
avaliar

Indica problemas potenciais ou boas práticas de 
cuidados

Indicador



Tipos de Indicadores

• Área física, 
fluxos, 
materiais, 
equipamento,re
cursos humanos 

ESTRUTURA

• Maneira pela qual 
se realiza 
determinada ação 

PROCESSO
• Freqüência de 

determinado 
evento 

RESULTADO

Infecção 



Vigilância Epidemiológica de 
infecção em serviços de 

diálise no Brasil



Portaria GM/MS nº 2616/1998

• A vigilância epidemiológica das infecções é a 
observação ativa, sistemática e contínua de 
sua ocorrência e de sua distribuição entre 
pacientes, hospitalizados ou não, e dos 
eventos e condições que afetam o risco de sua 
ocorrência, com vistas à execução oportuna 
das ações de prevenção e controle. 



RDC/ ANVISA nº 36/2013

• Institui ações para a segurança do paciente 
em serviços de saúde

• Determina que todos os serviços de saúde por 
ela abrangidos (o que inclui os serviços de 
diálise) devem realizar o monitoramento dos 
incidentes ocorridos nesses serviços e a 
notificação mensal dos eventos adversos, que 
inclui as IRAS, por meio das ferramentas 
eletrônicas disponibilizadas pela Anvisa, pelos 
estados e municípios.



RDC/ANVISA n° 11/2014

• Requisitos de Boas Práticas de Funcionamento 
para os Serviços de Diálise e dá outras 
providências

• Obrigatoriedade do serviço constituir um 
Núcleo de Segurança do Paciente

• Determina a implantação de mecanismos de 
avaliação da qualidade e monitoramento dos 
seus processos por meio de indicadores ou de 
outras ferramentas. 



Nota Técnica ANVISA nº 03/2020

• Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica 
das IRAS: vigilância das infecções desde 2010

• A partir de janeiro de 2018, iniciou a coleta de 
dados dos indicadores dos serviços de diálise. 

• Formulário de notificação eletrônico –
FormSUS

• Exceto SP, AM, PR, PA



Estado de São Paulo

Dessa forma, os serviços de diálise do Estado devem 
manter a notificação por meio da planilha padronizada e 
fluxos já bem estabelecidos pelo manual publicado em 

conjunto com VE e VISA, sendo que o CVE será 
responsável pelo envio dos dados do Estado à ANVISA.

Os mesmos indicadores já são notificados pelos 
serviços de diálise do Estado de São Paulo desde 

2014.

http://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/areas-de-

vigilancia/infeccao-hospitalar/sistema-de-vigilancia-epidemiologica

http://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/areas-de-vigilancia/infeccao-hospitalar/sistema-de-vigilancia-epidemiologica




Critérios para notificação

• Serviços de diálise do país, públicos ou privados, que realizam 
tratamento dialítico em pacientes com doença renal crônica 
inscritos no programa de hemodiálise ou diálise peritoneal, 
independente de serem intra ou extra-hospitalar ;

• Componente hemodiálise: hospitalização; uso de cateter 
venoso central (não tunelizado) por mais de 3 meses; 
soroconversão para hepatite C; óbito, início de tratamento 
com vancomicina por via endovenosa; isolamento de 
microrganismo em hemocultura e infecções 



Bacteremia Associada ao 
Acesso Vascular

Pacientes sintomáticos (febre, calafrios, choque, etc) COM:

• E ausência de sinais ou sintomas em outros sítios (pneumonia,
infecção do trato urinário, etc.)

Obs: Deve haver 21 dias de diferença entre hemoculturas positivas
com o mesmo agente para ser considerado novo evento

Hemocultura POSITIVA (colhida de veia periférica ou das 
linhas de hemodiálise ou do cateter)



Infecção de Corrente sanguínea
Relacionada  ao Acesso Vascular (ICS-AV) 

Hemocultura POSITIVA E PELO MENOS UM dos critérios:

Critério 1: saída de pus no local do acesso

Critério 2: dor, rubor e edema no local do acesso (todos).

Observações: 

1. Deve haver 21 dias de diferença entre os episódios de infecção do acesso
vascular para ser considerado como novo evento.



Infecção Local do Acesso Vascular (ILAV) 

Hemocultura NEGATIVA ou não colhida E PELO MENOS 
UM dos critérios:

Critério 1: saída de pus

Critério 2: dor, rubor e edema no local acesso (todos).

Observações: 

1. Incluir as infecções de orifício de saída, túnel, cateter, fístula e fístula
com enxerto.

2. Deve haver 21 dias de diferença entre os episódios de infecção do acesso 
vascular para ser considerado como novo evento.



Indicadores Epidemiológicos 
HEMODIÁLISE (HD)



Gerais
Indicador Fórmula de cálculo
Taxa de hospitalização nº de internações hospitalares de pacientes 

submetidos a HD no mês /nº de pacientes 
submetidos a HD no mês X 100 (%)

Taxa de utilização de cateter 
venoso central (CVC) não 
tunelizado por mais de 3 
meses

nº de pacientes submetidos a HD com CVC não
tunelizado por mais de 3 meses no mês /nº de
pacientes submetidos a HD no mês X 100 (%)

Taxa de soroconversão para 
hepatite C

nº de pacientes submetidos a HD com
soroconversão para hepatite C no mês /nº de
pacientes submetidos a HD com anti-HCV
negativo no mês X 100 (%)

Taxa de mortalidade em HD nº de óbitos de pacientes submetidos a no mês 
/nº de pacientes submetidos a HD no mês X 100 
(%)

Tratamento com vancomicina 
em pacientes em hemodiálise

n° de pacientes que receberam vancomicina no
mês / nº de pacientes submetidos a HD no mês X
100 (%)



ILAV
Indicador Fórmula de cálculo

Infecção local do acesso 
vascular (ILAV) associada ao 
cateter temporário/não 
tunelizado

nº de pacientes submetidos a HD com ILAV do
cateter temporário/não tunelizado /nº de
pacientes submetidos a HD com cateter
temporário/não tunelizado X 100
Obs: Para pacientes com cateter, a taxa também
será calculada por 1000 cateteres-dia

Infecção local do acesso 
vascular (ILAV) associada ao 
cateter permanente/ 
tunelizado

nº de pacientes submetidos a HD com ILAV do
cateter permanente/tunelizado /nº de pacientes
submetidos a HD com cateter
permanente/tunelizado X 100
Obs: Para pacientes com cateter, a taxa também
será calculada por 1000 cateteres-dia

Infecção local do acesso 
vascular (ILAV) associada à 
fístula

nº de pacientes submetidos a HD com ILAV da
fístula /nº de pacientes submetidos a HD com
fístula X 100



ICS-AV
Indicador Fórmula de cálculo

Infecção de corrente sanguínea 
relacionada ao acesso vascular 
(ICS-AV) - cateter 
temporário/não tunelizado

nº de pacientes submetidos a HD com ICS-AV do
cateter temporário/não tunelizado /nº de
pacientes submetidos a HD com cateter
temporário/não tunelizado X 100
Obs: Para pacientes com cateter, a taxa também
será calculada por 1000 cateteres-dia

Infecção de corrente sanguínea 
relacionada ao acesso vascular 
(ICS-AV) - cateter 
permanente/tunelizado

nº de pacientes submetidos a HD com ICS-AV do
cateter permanente/tunelizado /nº de pacientes
submetidos a HD com cateter
permanente/tunelizado X 100
Obs: Para pacientes com cateter, a taxa também
será calculada por 1000 cateteres-dia

Infecção de corrente sanguínea 
relacionada ao acesso vascular 
(ICS-AV) - fístula

nº de pacientes submetidos a HD com ICS-AV da
fístula /nº de pacientes submetidos a HD com
fístula X 100



Bacteremia
Indicador Fórmula de cálculo

Bacteremia associada ao 
cateter temporário/não 
tunelizado

nº de pacientes com cateter temporário/não
tunelizado submetidos a HD com bacteremia /nº
de pacientes com cateter temporário/não
tunelizado X 100 (%)
Obs: Para pacientes com cateter, a taxa também
será calculada por 1000 cateteres-dia

Bacteremia associada ao 
cateter 
permanente/tunelizado

nº de pacientes com cateter
permanente/tunelizado submetidos a HD com
bacteremia /nº de pacientes com cateter
permanente/tunelizado X 100 (%)
Obs: Para pacientes com cateter, a taxa também
será calculada por 1000 cateteres-dia

Bacteremia associada à fístula nº de pacientes com fístula submetidos à HD com
bacteremia /nº de pacientes com fístula X 100 (%)



Cálculo do Movimento Mensal

• Na primeira segunda-feira e primeira terça-
feira de cada mês, registrar o número de 
pacientes que realizaram hemodiálise, 
separados por tipo de acesso: 

– cateter temporário/não tuneilizado, 

– cateter permanente/tuneilizado e 

– fístula arteriovenosa (incluir neste grupo as 
fístulas com prótese/enxertos)

Obs. Pacientes que possuem fístula e cateter, registrar como 
cateter, pois é o tipo de acesso de maior risco.



Fluxo de Notificação



Caracterização dos Serviços 
de Diálise no Estado de SP 

2018



Ano 2018: 189 serviços notificantes ao sistema, distribuídos 
em 28 GVE/GVS do Estado de São Paulo



GVS/ GVE Extra-hospitalar Intra-hospitalar Total
Capital 34 20 54

Franco da Rocha 1 1

Santo Andre 10 2 12

Mogi das Cruzes 4 2 6

Osasco 4 4 8

Araçatuba 2 2

Araraquara 1 2 3

Assis 2 2

Barretos 1 1 2

Marilia 3 3

Bauru 1 5 6

Botucatu 2 2

Campinas 14 11 25

Franca 2 2 4

Piracicaba 1 8 9

Presidente Prudente 2 2

Presidente Venceslau 1 1

Registro 1 1

Ribeirão Preto 4 3 7

São Jose do Rio Preto 1 5 6

Santos 1 5 6

São João da Boa Vista 2 3 5

São José dos Campos 3 3 6

Caraguatatuba 1 1

Jales 1 1

Sorocaba 4 3 7

Itapeva 1 1

Taubaté 2 4 6

Total Geral 94 95 189



Adesão (%) mensal ao envio de 
planilhas, Ano 2018
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Números da Hemodiálise 
2018

• Nº serviços: 189 (100%)

• Nº total máquinas: 6.258

– Nº mín.: 5 p/ serviço

– Nº Max: 96 p/ serviço

– Nº médio: 33 p/ serviço

– Nº mediano: 32 p/ serviço

• Nº total pacientes-mês em 
2018: 29.644

– Nº mín. p/ serviço.: 8 

– Nº máx. p/ serviço: 443

– Nº médio p/ serviço: 159

– Nº mediano p/ serviço: 143
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Microrganismos isolados em hemoculturas 
de pacientes em HD com Bacteremia, 2018 nº %
Staphylococcus aureus 2106 34.12%

Staphylococcus coagulase negativo 1362 22.07%

Outros Gram positivos 145 2.35%

Gram Negativos 2026 32.83%

Fungos 82 1.33%

Outros microrganismos 451 7.31%

Total 6172 100.00%

Microrganismos isolados em 
pacientes com bacteremias, 2018



Investigação de surtos



Tendências atuais

Aumento de epidemias em ambiente extra-
hospitalar, como:

• hospitais de longa permanência,

• serviços de diálise, 

• centros de cirurgia ambulatorial; 

• contaminação de dispositivos e produtos 
médicos 

• resistência antimicrobiana. 



Principais agentes e mecanismos

FABRIZI, 2015; CDC 2019

Agentes Mecanismos

• Eventos adversos a medicamentos 
e dispositivos

• Infecções bacterianas e fúngicas

• Infecções virais, sendo os mais 
importantes os vírus da hepatites 
B e hepatite C

• Toxinas microbianas e a 
intoxicação química

• Reutilização de dispositivos 

• Uso de frascos multidose de 
medicamentos

• Falhas nas boas práticas de 
limpeza e desinfecção ambiental

• Falhas nas práticas de preparação 
e administração de medicamentos 

• Falhas de controle de infecção 



Evidência da transmissão de patógenos através das mãos

Principais Fontes



Microrganismos isolados em hemoculturas de 
pacientes em HD com Bacteremia, 2018 nº %

Staphylococcus aureus 2106 34.12%

Staphylococcus coagulase negativo 1362 22.07%

Outros Gram positivos 145 2.35%

Gram Negativos 2026 32.83%

Fungos 82 1.33%

Outros microrganismos 451 7.31%

Total 6172 100.00%

Microrganismos isolados em pacientes 
com bacteremias, 2018

Fonte: DIH/CVE/CCD/SES-SP



Microrganismos envolvidos nº
S. aureus (MRSA, MSSA) 5
Stenotrophomonas maltophilia 2
A. baumannii 2
Chryseobacterium Indologenes 2
Candida parapsilosis 2

Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas sp 2
Saphylococcus epidermidis, SCN 2
Serratia marcences, Serratia sp 2
Burkholderia cepacea 1
Ralstonia Mannitolityca 1
Alcaligenes sp. 1
Raoultella ornithinolytica 1
Klebsiella sp 1

Obs: Há surtos c/ múltiplos microrganismos

Surtos em Hemodiálise, 2011 –2016 (n= 12 surtos)

Fonte: DIH/CVE/CCD/SES-SP



Etapas de Investigação de surtos

Como conduzir uma investigação de surtos

Abordagem Sistemática
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Investigação Preliminar e Estudo Descritivo
Revisar Informação Existente

Determinar a natureza, localização, severidade do problema

Verificar o diagnóstico

Criar uma definição de caso

Revisar prontuários de casos existentes

Solicitar a guarda de cepas no laboratório e de outras fontes suspeitas

Desenhar a curva epidêmica

Caracterizar os casos (line listing ou “tabelão”)

Estabelecer a existência de um surto

Estabelecer e avaliar as medidas de prevenção e controle iniciais

Estudo preliminar
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Investigação definitiva e Estudo Comparativo 
Revisar mais prontuários de casos

Formular hipóteses

Conduzir estudos comparativos (caso-controle ou coorte) para testar 
hipóteses

Conduzir estudos microbiológicos

Conduzir estudos observacionais, como entrevistas, inquéritos e 
questionários

Conduzir experimentos que confirmem o modo de transmissão

Ação nos Resultados
Comunicar os resultados

Implementar medidas de controles definitivas

Manter vigilância prospectiva

Estudos complementares



• Instituição de medidas de prevenção e controle

• Comunicar os profissionais das áreas: garantir a cooperação 
durante a investigação

• Garantir análises microbiológicas e moleculares: guarda de 
cepas/amostras/produtos suspeitos

• Determinar equipe responsável pela investigação, material, 
pessoal, etc.

IMPORTANTE!!!



Medidas de prevenção e controle

• Reforçar Higienização de Mãos

• Intensificação das medidas de precaução e isolamento (padrão,

contato, respiratório-gotículas, aerossóis)

• Coorte de infectados e colonizados

• Revisão das Normas e Rotinas do setor

• Fechamento de unidade: considerar risco benefício

• Só com as medidas de controle, boa parte dos surtos se resolvem,

mesmo sem a identificação do agente etiológico/fonte de infecção



Pacote de medidas de Prevenção de Infecção de bacteremia e 
infecção do acesso vascular associada ao uso do cateter venoso 

central nos serviços de diálise do Estado de São Paulo 

1. Vigilância das Infecções bacteremias e infecções do acesso associadas 
ao uso do cateter venoso central utilizando os critérios do CVE

2. Observação de higiene de mãos (opcional neste projeto); Alternativa: 
Avaliação do Consumo de produto alcóolico

3. Observação dos cuidados com o acesso vascular 

4. Educação e treinamento dos profissionais de saúde 

5. Educação e engajamento do paciente

6. Redução uso cateter temporário 

7. Antissepsia da pele com clorexidina durante a inserção e trocas do 
curativo.

8. Desinfecção do conector do cateter 
Projeto Estadual de redução de infecções em serviços de Diálise, 2019-2020

https://www.cdc.gov/dialysis/coalition/resource.html

https://www.cdc.gov/dialysis/coalition/resource.html


Revisar informação existente

• Organizar dados disponíveis

• Levantamento da literatura: (PUBMED, outbreak-database, etc.)

O modo de transmissão do agente ou síndrome clínica;

 A fonte de infecção (reservatório)

Os fatores de risco para aquisição do agente envolvido

 Surtos semelhantes ocorridos em outras instituições

Direcionar a busca ativa de casos e dados epidemiológicos



Definição de Surto ou Epidemia

“É a ocorrência de uma doença em uma freqüência não usual 
(inesperada)” James F. Jekel-Epidemiologia, Bioestatística e Medicina Preventiva

“Manifestação, em uma comunidade ou região, de casos de uma 
doença com uma freqüência que exceda a incidência prevista” 

Benenson, 1997

“Aumento do número de casos de uma doença, em um 
determinado lugar e período de tempo, caracterizando um excesso
em relação à freqüência esperada” Rouquayrol, 2003

“Ocorrência de um número de casos de infecção por um determinado 

agente numa população específica num dado período de tempo, acima dos 

seus limites endêmicos.” 
WALDMAN, E.A. Associação Paulista de Estudos e Controle de Infecção Hospitalar 2000. p. 70-103.

Estabelecer a existência do surto
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Definições em Controle de Infecção

• IRAS: elevações de incidência de infecção ou colonização além dos níveis 
endêmicos do serviço, estabelecidos pela vigilância epidemiológica, em 
determinado período. (WHO, 2002; Srinivasan A & Jarvis WR. In Lautenbach
E 2010)

• Presença de infecção ou colonização por agente (Bactérias Multi-resistentes
(BMR) não identificado previamente na unidade (WHO, 2002)

• Doenças raras/agentes raros/emergentes/novos mecanismos de resistencia

• “Aumento da ocorrência de uma complicação ou doença acima das taxas 
previamente conhecidas” JARVIS, W.R, 1999

Supõe conhecimento 

de dados anteriores
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Pseudo-surto

• Ocorre aumento aparente do número de casos 

• Na realidade não houve aumento do número de casos

O QUE PODE TER OCORRIDO?

• modificação do sistema de vigilância epidemiológica

• melhora do diagnóstico laboratorial

• alteração do perfil da população atendida

• contaminação dos frascos de coleta



Lançar mão de Ferramentas

• Determinar o número de casos esperados 

• Comparar com o número de casos observados

• Calcular taxas

• Doença endêmica ou epidêmica

Confirmar a existência de surto

Série histórica

Diagrama de 
controle

Razão de Taxas

Cálculo de Taxas

Entre período epidêmico e 
endêmico

Acompanhar os níveis 
endêmicos
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Confirmar a Existência de um Surto



Razão de Taxas

Período
# Bactermias # N°Pacientes Taxa (100 

pacientes-mês

Out - Dez 22 462 4,76

Jul - Set 7 473 1,48

Razão de taxas 3,22



• Laboratório:

 Técnicas laboratoriais

 Guardar e enviar cepas para o laboratório

referência, bem como fontes e produtos suspeitos

Verificar o Diagnóstico



Distribuição Microrganismos
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Identificar e contar casos

• Definição de caso

• Lista de casos com suas principais características;

fatores de risco tabulação (“planilhão, tabelão”,

“line listing”): instrumento de coleta de dados

padronizado

• TABELÃO: PLANILHAS, EPI-INFO,...



Caso Sexo Idade 

(anos)

Data Microrganismo 

isolado em 

HMC

Doença 

de base

Cateter 

permanente

Fistula Turno Máquina 

de HD

Uso 

Antibiótico 

prévio

Internação Óbito

1 M 27 27/11 B. cepacia TRM S N 1º(3,5, Sab) 10 S S, UTI N

2 F 58 27/11 B cepacia DM IRC S N
1º(3,5, Sab)

20
S

S, Enf N

3 M 51 29/11 B cepacia DM N S
1º(3,5, Sab)

12
N

N
N

4 M 44 20/11 A. baumanii IRC S N
1º(3,5, Sab)

17
N

N
N

5 F 62 29/11 B.cepacia IRC N S
1º(3,5, Sab)

7
N

N
N

6 F 62 15/11 A. baumanii IRC N S
1º(3,5, Sab)

24
S

S, UTI
N

7 M 30 07/11 A. baumanii S N
1º(3,5, Sab)

26
N

N N

8 F 71 12/11 P. aeruginosa IRC N S
1º(3,5, Sab)

32
N

N N

9 M 46 29/11 A. baumanii IRC N S
1º(3,5, Sab)

33
S

S, UTI S

10 F 55 30/11 S. aureus IRC S N
1º(3,5, Sab)

29
N N N

11 M 40 12/11 S. aureus IRC S N
1º(3,5, Sab)

32
N N N

12 M 41 3/11 S. aureus IRC S N
1º(3,5, Sab)

27
N N N

Ex.Planilhão....utilizar excel...epiinfo...(códigos 

1=sim; 2=não ou 1=sim; 0=não)
1ª 

linha=variáveis

Identificar e contar casos



Epidemiologia Descritiva 

• Quem são os pacientes

afetados? PESSOA

• Quando foram afetados? TEMPO

• Onde foram afetados? LUGAR

Como?

Porque?

Gráficos e tabelas 

Distribuição de um evento na população, em termos 
quantitativos:  Incidência/Taxa de ataque/Densidade de 

Incidência

Elaborar 

hipóteses



A maioria das investigações termina aqui!

• Rever as informações até aqui para formular hipóteses e sugerir 

prováveis reservatórios, modo de transmissão e agente(s)

• Implementar medidas de controle adicionais baseadas nas 

observações e nas características comuns dos casos

• Reforças medidas básicas de prevenção e controle de IRAS 

(momento educativo)

• Elaborar um relatório descritivo detalhado sobre a investigação e 

enviar a quem interessar possa para discussão

• Monitoramento prospectivo
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Medidas de Prevenção e Controle 
Complementares

 Acompanhamento: vigilância ativa e prospectiva, culturas de

vigilância (vantagens e desvantagens)-objetivo claro e

período definido;

 Recomendações/protocolos

 Revisão da legislação/novas diretrizes (VISA, ANVISA)



Quando conduzir estudos analíticos

Quando a fonte permanecer indeterminada ou quando as 

medidas de controle não forem efetivas; confirmar fontes 

suspeitas ou como treinamento em epidemiologia de campo

• Epidemiologia analítica

• Estudo de coorte 

• Estudo de caso-controle

• Outros

Estatística

Ferramenta
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Considerações finais: investigação de 
surtos

• Importante planejar e organizar os passos da investigação

• Momento para revisar os processos de trabalho 
(momento ímpar para educação permanente)

• Microbiologia/biologia molecular são recursos 
complementares, lembrar do método epidemiológico

• Objetivo maior: prevenir IRAS
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Conclusões: nível governamental

• Melhorar a capacidade técnica das equipes para a 
detecção e manejo de surto

• Aprimorar o sistema de comunicação entre os serviços 
de saúde e autoridades sanitárias

• Apoiar a investigação e manejo de surtos 
(epidemiologia, recomendações técnicas e suporte 
laboratorial)                            Slide cedido por: Prof. Dra Maria Clara Padoveze - EEUSP
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E-mail:

dvhosp@saude.sp.gov.br

Site: 

www.cve.saude.sp.gov.br

OBRIGADA!

mailto:dvhosp@saude.sp.gov.br
http://www.cve.saude.sp.gov.br/

