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RESUMO 

Complicações da prematuridade permanecem como desafios a serem superados. As Infecções 

Relacionadas à Assistência de Saúde (IRAS) são um grande problema no que concerne a 

saúde dos recém-nascidos (RN) e determinam a qualidade da internação destes pré-termos e 

sua sobrevida. Na terapia intensiva neonatal (UTIN), embora procedimentos invasivos sejam 

frequentes na rotina assistencial, a execução destes e a ocorrência de sepse surgiram como 

inquietação a partir da vivência profissional. Desta forma, este estudo tem como objetivo 

identificar os procedimentos assistenciais invasivos e o tipo de sepse neonatal que acometeu 

os RN de muito baixo peso (RNMBP) na UTIN entre os anos de 2008 a 2012. Trata-se de um 

estudo quantitativo e descritivo cujo cenário é a UTIN – HUAP/UFF. Esta apresentou um 

total de 49 RNMBP que atenderam aos critérios do estudo. A coleta de dados foi realizada no 

arquivo médico e na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, utilizando-se os 

prontuários e fichas de vigilância epidemiológica. Dos 49 RN, 35 receberam diagnóstico de 

sepse precoce, 8 de sepse precoce e tardia e 6 de tardia. RN do gênero feminino e o parto 

cesáreo foram os mais frequentes em todos os casos de sepse. A taxa de óbito foi de 10,2% e a 

maior parte das mães não realizou pré-natal. A média de idade gestacional foi de 30,5 

semanas e do peso 1.176,1kg. As variáveis maternas foram: Bolsa rota (28,6%), infecção trato 

urinário (26,5%), doença hipertensiva (24,5%), corioamnionite (16,3%), diabetes (12,2%) e 

leucorréia (5,7%). A ITU e Bolsa rota por mais de 18h destacaram-se na sepse precoce. Os 

procedimentos assistenciais mais frequentes realizados nos RN foram: a punção venosa 

periférica (87,8%), o cateter central de punção periférica (81,6%), assistência à ventilação na 

sala de parto (69,4%) e intubação orotraqueal na sala de parto (28,6%) e na UTIN (36,7%). 

Assim, pôde-se observar que o menor peso está associado à maior frequência de sepse, a 

sepse precoce, apesar de mais frequente, não aumentou risco de sepse tardia e por fim, os 

acessos vasculares foram os procedimentos mais frequentes.  

 

 

Descritores: Recém-nascido de muito baixo peso.  Sepse.  Infecção hospitalar. Unidade de 

terapia intensiva neonatal 
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ABTRACT 

Prematurity complications remain as challenges to be overcome. Infections related to health 

care are a major problem regarding the newborn (NB) health and determine the quality of 

hospitalization of these preterm and their survival. In the neonatal intensive care unit (NICU), 

however invasive procedures are frequent in care routine, performing them and the occurrence 

of sepsis emerged as an unrest from professional experience. In this way, this study aims to 

identify the invasive assistance procedures and the kind of neonatal sepsis which affected the 

very low birth weight (VLBW) in the NICU between the years 2008-2012. This is a 

quantitative and descriptive study whose scenario is the NICU - HUAP/UFF. It presented a 

total 49 VLBW who met the study criteria. The data collect was realized from medical files 

and from the Hospital Infection Control Commission using medical records and surveillance 

forms. Of all 49 VLBW, 35 have been diagnosed with early onset-sepsis, 8 have been 

diagnosed with early and late sepsis, and 6 have been diagnosed with late sepsis. Female NB 

and caesarian delivery were the most frequent of all sepsis cases. The death rate was 10,2% 

and the majority of the mothers did not perform the prenatal care. The mean gestational age 

was 30,5 years and the NB weight was 1176,1 kg. Maternal variables were: premature rupture 

of membranes – PROM – (28,6%), urinary tract infection – UTI – (26,5%), hypertension 

(24,5%), chorioamnionitis (16,3%), diabetes (12,2%) and leucorrhea (5,7%). The UTI and the 

PROM for more than 18 hours stood out in early sepsis. The most frequent assistance 

procedures performed in the NB were: peripheral venipuncture (87,8%), central peripheral 

catheter puncture (81,6%), assistance in the ventilation in the delivery room (69,4%) and 

intubation in the delivery room (28,6%) and in the NICU (36,7%). Therefore, it could be 

observed that the low weight is associated to the majority of sepsis cases, the early sepsis, 

despite the frequency, did not enhanced the risk of late sepsis and lastly, the vascular accesses 

were the most frequent procedure. 

 

Keywords: Very low birth weight; Sepsis; Hospital infection; Neonatal Intensive Care Unit  
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1 INTRODUÇÃO  

 

Este estudo tem como objeto os procedimentos assistenciais invasivos realizados nos 

recém-nascidos de muito baixo peso baixo peso ao nascer (RNMBPN) que desenvolveram 

sepse. Algumas complicações da prematuridade extrema ainda permanecem como desafios a 

serem superados
1
, sendo que um dos grandes problemas é a taxa das Infecções Relacionadas à 

Assistência de Saúde (IRAS), anteriormente conhecidas como Infecções Hospitalares, 

principalmente “as bacterianas, que influenciam determinando a qualidade da internação 

desses RN e sua sobrevida”.
2
 

Embora tais procedimentos sejam frequentes na rotina assistencial, foi a partir da 

vivência e atuação como enfermeira por vinte anos em UTIN que surgiu a minha inquietação 

relativa à execução destes e a ocorrência de sepse que acomete os RN pré-termos internados, 

em especial as sepses tardias. 

O tema abordado no presente estudo insere-se na linha de pesquisa: Atenção 

Integrada à Saúde da Mulher e da Criança do Programa de Mestrado Profissional em 

Saúde Materno-Infantil da UFF, como também ao Grupo de Pesquisa – Maternidade: 

Saúde da Mulher e da Criança, do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e 

Psiquiátrica da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa/UFF. 

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA),  

 

O termo IRAS em neonatologia contempla tanto as infecções relacionadas à 

assistência, como aquelas relacionadas à falha na assistência, quanto à prevenção, 

diagnóstico e tratamento. Dividem-se em Transplacentária com acometimento 

intra-útero, IRAS precoce de provável origem materna que ocorrem nas primeiras 

48h de vida e com fator de risco materno para infecção e IRAS tardia de origem 

hospitalar cuja evidência diagnóstica acontece após 48h de vida. Este novo 

conceito visa à prevenção mais abrangente das infecções do período pré- natal, 

perinatal e neonatal.
3:9

 

  

A sepse e a meningite são os principais responsáveis pela morbidade e mortalidade no 

período neonatal, acometendo principalmente o RNMBPN.
1 

A maior incidência ocorre no RN 

com muito baixo peso ao nascer (<1.500g), por apresentarem características imunológicas e 

de barreira imaturas e diminuídas.
4 

Mais de 30% dos neonatos são acometidos por IRAS, e quando comparados à 

população pediátrica de maior idade, esses índices podem ser até cinco vezes maiores.
3
  

No Brasil, mais de 60% das mortes infantis ocorrem no período neonatal, segundo 

dados do DATASUS, sendo a sepse neonatal uma das principais causas. Entretanto, a 
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proporção de mortes relacionadas com esta infecção permanecem obscuras, destacando-se 

apenas as vinculadas ao episódio ativo da infecção.
3,5

 

A partir de 2010, com o advento da notificação de dados referentes à Infecção 

Primária de Corrente Sanguínea (IPCS), via Formulário eletrônico (FORMSUS) que utiliza os 

critérios definidos pela ANVISA – 2010 ficou possível observar indicadores nacionais de 

2011. Neste Boletim informativo, os RN com peso entre 1.000 – 1.499g de 445 hospitais e 

que estavam em uso de Cateter Venoso Central (CVC), apresentaram densidade de incidência 

de 11,9 de Infecção Primária da Corrente Sanguínea Clínica – IPCSC (sem confirmação 

laboratorial) e 11,2 de Infecção Primária da Corrente Sanguínea Laboratorial – IPCSL (com 

confirmação microbiológica).
3
 Em países desenvolvidos, as taxas de IRAS variam entre 8,4 e 

26%, enquanto no Brasil as unidades de nível terciário possuem taxas entre 18,9 e 57,7%.
6 

Com o avanço tecnológico dos equipamentos e das práticas do cuidar na UTIN, as IRAS 

tornaram-se episódios mais frequentes, atingindo principalmente o RNMBPN, episódios estes 

“agravados pelas sucessivas manipulações às quais são submetidos durante os processos de 

cuidados na UTI”.
7
 

Estudo prospectivo que analisou a vigilância em sete UTIN localizadas nas cidades do 

Rio de Janeiro, Campinas e São Paulo, verificou que:  

dentre as IRAS, a mais frequente ocorrida nos RN foi à infecção sanguínea 

compreendendo 50,5% de todas as infecções do estudo. Este tipo de infecção 

ocorreu mais em RNMBPN, apesar de também ter significante ocorrência em RN 

com maiores pesos de nascimento. Pneumonia foi à segunda infecção mais comum, 

sendo 14,8% de todas as Iras, sendo mais frequente entre os RN >1.500g do que 

nos RNMBPN. Em outros sítios, a conjuntivite foi a mais prevalente. NEC 

(Enterocolite Necrotizante), das infecções gastrointestinais foi a mais prevalente 

entre os RNMBPN.
5 

 

De acordo com o Relatório Anual dos Indicadores Epidemiológicos das IRAS da 

UTINEO do HUAP – UFF – 2012, dentre os 140 RN admitidos, 51 apresentaram IRAS com 

total de 90 episódios de infecção. Desse grupo, 19 com peso entre 1.000-1499g e com tempo 

médio de internação de 50 dias. Houve também um predomínio de sepse precoce em relação à 

sepse tardia, com uma taxa de 19,3% sepse precoce versus 11,6% sepse tardia. O grupo de 

RN com peso entre 1.000-1.499g apresentou taxa de 15,2% de sepse precoce, e de sepse 

tardia de 6,5%. Neste mesmo grupo, segundo a observação das infecções de acordo com a 

topografia, as IPCS apresentaram incidência de 7,3% em uma densidade de utilização de 
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cateter venoso central de 14,4%; quatro RN apresentaram Enterocolite (Infecções do Sistema 

Gastrintestinal) com isolamento de Enterobacter cloacae; houve também um surto de 

infecção respiratória em que três RN apresentaram infecção no trato respiratório superior sem 

germe isolado; e finalmente, oito RN apresentaram conjuntivite.
8
 

Infere-se, portanto, que “os problemas referentes ao controle das IRAS são devidos à 

inobservância ou superficialidade da aplicação de medidas de prevenção e controle de 

infecções pela equipe multidisciplinar”
7
, tendo como agravante o fato de que as funções 

imunes celulares e humorais diminuídas e a barreira física constituída pela pele, ainda 

imatura, tornam as bactérias que normalmente seriam colonizadoras, em potencialmente 

invasoras, fazendo da sepse uma das principais causas de morbidade e mortalidade no período 

neonatal.
4 

O baixo peso ao nascer (<2.500g) é o fator de risco isolado mais importante para a 

mortalidade infantil. É maior nos extremos de idade da mãe e está em torno de 8% 

no País: 7,9% em 1996, 8,2% em 2007 e 8,4% em 2010. A prevalência é maior na 

região Sudeste (9,2%) e na Sul (8,7%), o que pode estar associado a maiores taxas 

de cesariana. Crianças de muito baixo peso ao nascer (<1.500g) representam de 1% 

(na Norte) a 1,4% (na Sudeste) dos nascidos vivos. Embora essa prevalência não 

seja alta, o peso <1.500g representou 27,9% e 42,1% dos óbitos infantis nas regiões 

Norte e Sul, respectivamente.
2 

 

A assistência ao RN com muito baixo peso requer a prática de procedimentos 

assistenciais invasivos realizados na terapia intensiva neonatal. Entretanto, esta prática exige 

da equipe multiprofissional especial atenção e grande rigor. Sua necessidade e frequência são 

indiscutíveis, sendo preciosos instrumentos para avaliação e manutenção da vida desses bebês 

com chances de sobrevivência tão reservadas. Ventilação mecânica, nutrição parenteral 

(NPT), cateter orogástrico, terapia antimicrobiana preventiva, uso de cateter venoso central e 

peso de nascimento, parecem ser associados ao aumento do risco de IRAS.
9  

 

Destaca-se o fato de que  

a frequência da canulação endotraqueal (intubação) e ventiladores mecânicos 

interferem na defesa pulmonar; os cateteres venosos e arteriais facilitam a entrada 

de microrganismos da flora que coloniza a pele e as mãos dos profissionais para a 

corrente sanguínea; uso de betabloqueadores H2 reduzem a acidez gástrica; 

hiperalimentação parenteral pode veicular microrganismos patogênicos; e o uso 

indiscriminado de antibióticos como as cefalosporinas e aminoglicosídeos, podem 

seletivar patógenos resistentes no ambiente e nas mãos dos profissionais.
10

 

 

Dentre os principais patógenos isolados nos RN pré-termo, o Staphylococcus 

coagulase-negativa é o mais observado, associado principalmente à cateterização endovenosa, 

provocando graves bacteremias com sinais clínicos inespecíficos de difícil diagnóstico, 

seguido dos bacilos Gram-negativos, que desenvolvem quadros infecciosos graves com alta 

letalidade, elevando o período de internação (30 a 60 dias), e os fungos que, assim como os 
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gram-negativos, causam sérias infecções associadas a meningites, abscessos esplênicos ou 

renais e dermatite invasiva.
5,9,10 

Foi observado em um estudo de associação entre sepse tardia e a influência no 

neurodesenvolvimento de prematuros de muito baixo peso, que a sepse tardia apresentou 

incidência de 22,8% neste grupo, tendo esse necessitado de um maior tempo de suporte 

ventilatório, maior tempo de internação, maior incidência de displasia broncopulmonar, crises 

convulsivas e transfusões sanguíneas. Os RN com infecção por Gram-positivo apresentaram 

atraso motor e cognitivo aos dois anos de idade, quando comparados aos que não tiveram 

sepse ( 68,8% versus 29,3%), tendo esse grupo de microrganismo maior repercussão que os 

demais germes comuns nessa clientela.
11 

Não é demais lembrar que as infecções acabam também determinando a alta dos 

custos hospitalares e o aumento da ansiedade dos pais e familiares, decorrentes desse 

prolongamento do período de hospitalização.
12 

As culturas de vigilância da UTIN do HUAP – UFF, em 2012, revelaram que quanto à 

colonização intestinal por Enterobactérias resistentes a carbapenemas (ERC/KPC), dentre os 

138 RN rastreados para pesquisa de colonização por enterobactérias produtoras de 

betalactamase de espectro estendido (ESBL+), 76,4% foram colonizados. Já em relação à 

colonização de nasofaringe pelo Staphylococos aureus resistentes à meticilina/oxacilina 

(MARSA), dentre os 139 RN rastreados, a taxa de colonização revelada foi de 22%. Os 

indicadores epidemiológicos – indicadores de resultado mostraram que:
8 

- Gestantes encaminhadas à maternidade do HUAP apresentaram número reduzido de 

consultas pré-natal, algumas sem informação sobre pesquisa de colonização por Streptococcus 

agalactiae na admissão. 

- As infecções associadas a cateter permaneceram elevadas. 

- Quanto aos germes, o Staphylococcus coagulase negativa continua sendo principal 

agente isolado em corrente sanguínea. 

- Apesar de altas taxas de colonização por ESBL+, não houve episódio de sepse 

comprovada por Klebsiella pneumoniae. As altas taxas foram semelhantes às de 2010 e 2011. 

- Também não houve casos de sepse por MRSA e ERC/KPC. 

De acordo com o exposto, a questão que norteia este estudo é a seguinte: qual a 

relação das variáveis maternas e procedimentos invasivos realizados nos RNMBP com o 

desenvolvimento de sepse? 

Para responder ao questionamento acima, foram estabelecidos os seguintes objetivos: 
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Geral:  

 Identificar fatores de risco maternos, os procedimentos assistenciais invasivos e o tipo 

de sepse neonatal que acometeu os RNMBP em uma UTIN em um hospital 

universitário do município de Niterói, entre os anos de 2008 a 2012. 

Específicos: 

 Descrever as características maternas e dos RNMBP que apresentaram sepse;  

 Identificar os procedimentos invasivos mais frequentemente realizados nos RNMBP 

que apresentaram sepse; 

 

1.1 JUSTIFICATIVA, RELEVÂNCIA E CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

 

A infecção bacteriana continua sendo uma das principais causa de morbidade e 

mortalidade neonatal, e sua incidência aumentou no grupo dos RN abaixo de 1.500g, sendo 

que “para o recém-nascido pré-termo de muito baixo peso, que sobrevive às causas precoces 

mais frequentes de óbito, como prematuridade extrema, malformações congênitas e doença da 

membrana hialina, a sepse de início tardio é a maior ameaça à sua sobrevivência”.
13

 

O RN pré-termo possui características peculiares, como ineficientes barreiras da pele 

contra invasão de microrganismos e supressão imunológica, o sistema imune reage às toxinas 

bacterianas liberadas, assim participando do processo de lesão tecidual com estresse da sepse 

ativa caracterizada por desestabilização hemodinâmica do RN.
1
 Segundo definição do Manual 

de Atenção ao RN de Risco (ANVISA, 2011)
21

, o pré-termo apresenta deficiências 

imunológicas, como na produção de imunoglobulinas, sistema complemento, nas frações C3 e 

C5 e na capacidade de opsonização e fagocitose.
21

 

Justifica-se, portanto, a realização do estudo por propiciar a identificação e análise da 

frequência dos procedimentos assistenciais invasivos realizados nos RNMBPN internados na 

UTIN e que desenvolveram sepse, buscando uma abordagem baseada nas evidências dessa 

relação e possibilitando a percepção da dinâmica das IRAS, desta forma impactando a equipe 

multiprofissional no sentido de atentar para os riscos infecciosos em todo momento de sua 

prática no cuidado ao prematuro e assim modificando a situação de saúde e doença desse 
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grupo. A busca quantificada desses resultados como diagnóstico da prática assistencial, 

poderá ajustar a realidade pautada na mudança da prática, como também, indicar uma melhor 

abordagem das gestantes no pré-natal, com relação à importância da realização dos exames de 

forma correta para controle de possíveis infecções que poderão ocasionar partos prematuros e 

maior incidência de sepse precoce, como foi observado na população deste estudo.  

Conforme a ANVISA, o conhecimento e a análise, entre outros aspectos, do perfil dos 

nascimentos e das mortes, são essenciais, assim como de indicadores assistenciais referentes à 

saúde da mulher, ao período perinatal e neonatal. 
2 

Contudo, aprofundar o conhecimento acerca das IRAS ao atuar na assistência em 

UTIN, sempre despertou atenção, levando a procura do entendimento da dinâmica dos 

procedimentos assistenciais invasivos nesse processo em uma clientela extremamente frágil, 

buscando proporcionar uma avaliação mais direcionada ao melhor planejamento de 

intervenções realmente eficazes nas ações da equipe multidisciplinar, o que determina a 

relevância do estudo, tendo em vista os índices de morbimortalidade anteriormente referidos.  

Diante do exposto, pretende-se que os resultados obtidos possam contribuir para o 

aprimoramento da qualidade da assistência aos RNMBP internados na UTIN, a partir das 

evidências apresentadas nos dados levantados, ao possibilitar a reavaliação das rotinas dos 

procedimentos, aplicando intervenções quando forem necessárias para a maior eficácia na 

prevenção e controle das IRAS. Além disso, o banco de dados formado permitirá o 

desenvolvimento de outros estudos com novos enfoques, enriquecendo o processo de 

educação continuada dentro do serviço, tendo em vista que a sepse neonatal e as IRAS fazem 

parte do ambiente e da realidade da terapia intensiva neonatal.  



 18 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A Neonatologia vem apresentando grandes avanços nos últimos anos com novas 

tecnologias que levam à melhoria nos cuidados, e assim, à possibilidade de vida a bebês cada 

vez mais prematuros. Este movimento começou logo no início do século XX, em 1914, 

quando Julius Heiss criou a primeira estação para crianças prematuras, localizada em 

Chicago, nos Estados Unidos da América (EUA), dando origem à segregação dos neonatos 

pré-termos, aos procedimentos rigorosos para prevenção de infecções, à necessidade de 

enfermeiras treinadas e à constante busca de novas tecnologias. 
14 

Nascendo com peso abaixo de 1.500g, os RN caracterizam-se como uma clientela de 

alta complexidade, que exige uma equipe multidisciplinar especializada, equipamentos 

específicos e procedimentos complexos, minuciosos e quase todos invasivos. Normalmente, a 

duração de sua hospitalização prolonga-se e requer grandes e frequentes manipulações. 

Ademais, o parto prematuro impossibilita tanto o contato precoce com a mãe, quanto o 

processo de amamentação, tendo em vista a necessidade de o RN pré-termo ser levado 

precocemente à UTIN. Não é demais lembrar que 

O tempo de permanência na UTIN é um dos principais fatores para a colonização e 

infecção por germes hospitalares. O contato precoce com a mãe e o aleitamento 

materno promove a colonização do RN por microrganismo da flora materna, 

protegendo-o, em parte, contra a colonização pelos germes hospitalares.
10 

 

 Pré-termos extremos, devido a diferentes fatores, são frequentemente impedidos de 

receberem o leite de suas próprias mães ou mesmo de banco de leite humano, que 

também possui a maioria das propriedades imunológicas. Consequentemente, a 

colonização intestinal dessas crianças se faz com microbiota desequilibrada, 

constituída pelas bactérias do ambiente das unidades de terapia intensiva, muitas 

vezes com bactéria virulentas e submetidas à pressão de seleção de 

antimicrobianos, o que facilita a invasão desses microrganismos.
15 

 

A colonização corresponde ao crescimento e multiplicação de um microrganismo no 

hospedeiro, sem a presença de sinais e sintomas clínicos de infecção. Acontece normalmente 

no RN durante o nascimento, após a ruptura das membranas amnióticas, continuando com o 

contato com a mãe e o ambiente.
6
 Fatores que influenciam esse processo podem ser: flora 

genital materna, tipo de alimentação do RN, objetos e pessoal que tem contato direto com o 

RN, além do ambiente em que ele permanece após o nascimento.
10

  

A infecção é a invasão, multiplicação e lesão que normalmente ocorre a partir de um 

sítio de colonização ou via sanguínea. As consequências da infecção dependerão da virulência 

do microrganismo.
10

  

Nas UTIN, as infecções mais frequentemente observadas são as bacteremias e a sepse, 
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que respondem por 30 a 50% dos episódios, seguidas por pneumonia, conjuntivite, infecção 

em ouvidos, nariz e garganta; pele e tecidos moles; gastrintestionais e de sítio cirúrgico. A 

frequência e localização da infecção variam em cada unidade hospitalar.
10  

Quanto à 

contaminação do ambiente intrauterino, muita vezes ocorre de forma ascendente, em 

decorrência de infecção urinária materna ou do próprio canal vaginal. 

 

2.1 A SEPSE NEONATAL E SUAS DEFINÇÕES 

 

“A sepse é uma síndrome clínica caracterizada por múltiplas manifestações sistêmicas 

decorrentes da invasão e multiplicação bacteriana na corrente sanguínea.” 
16:266

 É a ocorrência 

infecciosa mais comumente identificada na UTIN, seguida por infecções das vias respiratórias 

e do trato urinário, sendo uma das principais causas de morbidade e mortalidade neonatal. 

Acomete principalmente os pré-termos de muito baixo peso ao nascer, por apresentarem 

funções imunes diminuídas e barreira física constituída por pele imatura. Desta forma, 

bactérias normalmente colonizadoras tornam-se potencialmente invasoras.
4,17

        
 

A Sepse Neonatal é a síndrome da resposta sistêmica à infecção que antecede o 

choque séptico. É caracterizada pela evidência clínica do processo infeccioso, com sinais e 

sintomas associados à alteração na contagem de leucócitos, acompanhado por bacteremia.
17 

Poderá ser considerada provável ou clínica quando a hemocultura for negativa, e a sepse 

comprovada por apresentar hemocultura positiva. Conforme sua origem, segue a classificação 

de precoce (de provável origem materna) e tardia (de origem hospitalar).
1,3,18,19 

                  
A sepse frequentemente acompanha pneumonia, infecção no trato urinário e 

meningite. Portanto, é fundamental estar atento na identificação das infecções relacionadas à 

assistência de saúde na UTIN, e manter como meta o acompanhamento da apresentação 

clínica da infecção, seu diagnóstico e fatores predisponentes.
13 

A incidência de sepse neonatal 

tardia ou relacionada à assistência à saúde de origem hospitalar (anteriormente chamada 

nosocomial), é cem vezes maior que a sepse precoce; como também o risco de infecção 

aumenta em seis vezes nos prematuros de mãe que apresentou ruptura de membranas 

amnióticas por mais de 18 horas consequente a colonização do canal vaginal; e quatorze vezes 

em mãe com colonização por febre materna.
16 

A presença de pelo menos um ou mais sinais, que estejam em três dos seguintes itens, 

estabelecem critérios para diagnóstico clínico de sepse: 
3,18

 

 Apnéia, bradipnéia, gemência, taquipnéia, retrações esternais e subcostais, batimento 

de asas de nariz e cianose. 
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 Instabilidade térmica (hipotermia <36,5º e hipertermia >37,5º). 

 Hipotonia e convulsões. 

 Irritabilidade e hipoatividade/letargia. 

 Sintomas gastrintestinais, como distensão abdominal, vômito, resíduo gástrico e 

dificuldade de aceitação alimentar. 

 Icterícia idiopática. 

 Palidez cutânea, pele fria, sudorética, hipotensão e tempo de enchimento capilar 

superior a três segundos. 

 Intolerância à glicose. 

 Sinais de sangramento com quadro sugestivo de coagulação intravascular disseminada. 

 Avaliação subjetiva: RN que “não parece bem”. 

Quando bem treinada, a equipe de enfermagem possui papel determinante no 

diagnóstico precoce de sepse. Isto se deve ao fato de permanecer maior tempo junto ao RN.
3
  

O diagnóstico breve é difícil e incerto, principalmente na sepse neonatal precoce, pela 

falta de teste diagnóstico definitivo, e também porque os demais exames de cultura 

apresentam reduzida incidência de positividade por baixa sensibilidade. Assim sendo, a 

observação clínica permanece como a forma mais precoce e prática de diagnóstico de graves 

infecções bacterianas.
20  

No Anexo C constam os dados hematológicos sugestivos de infecção, correspondentes 

aos escores sugeridos pela ANVISA (2013)
3
, e que também são utilizados como referência 

para critérios diagnósticos neste estudo. Esses escores foram desenvolvidos por Rodwell et al. 

em 1988 na tentativa de melhorar a acurácia diagnóstica, considerando um ponto para cada 

característica descrita, e como citado pelo Manual (2013)
3
, “embora esses dados sejam úteis, 

não se constitui isoladamente ainda em um teste definitivo para o diagnóstico da sepse, uma 

vez que não identifica todos os neonatos sépticos.”
3 

Nesse escore hematológico é dado 1 

ponto para cada parâmetro, e quando alcançam mais que 3, há grande chance de infecção.
4    

Diversos estudos, como o de Ceccon (2008), enfatizam também a importância da 

utilização da proteína C reativa (PCR) como marcador de infecção.
4
 Esta proteína 

corresponde a uma betaglobulina, descrita por Tillet e Francis, em 1930, como “fator de 

aglutinação do pneumococo”; é sintetizada pelo fígado após oito horas, aproximadamente, do 

início do processo inflamatório. Seus valores nos dois primeiros dias de vida são <10mg/l e 
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após <5mg/l.
4 

Conforme o Manual de critérios da ANVISA (2013)
3
, valor normal da PCR é 

considerado menor que 1 mg/dl pelos métodos quantitativos (como exemplo: nefelometria).
3
  

Com o estudo de Shouten et al., em 1992, a PCR vem sendo também usada como  

discriminativo de infecção bacteriana no RN. Tanto a PCR como o hemograma devem ser 

dosados preferencialmente entre 12 e 24 horas de vida, pois apresentam nesse período maior 

especificidade que as amostras colhidas ao nascimento.
3
 Ela é o indicador mais sensível de 

presença de processos inflamatórios. Já Ceccon (2008)
4
 refere que na sepse clínica, é 

adequado que seja dosada de forma seriada, preferencialmente no dia da suspeita diagnóstica, 

48 a 72 horas de evolução a fim de acompanhamento.
4
 Contudo A PCR pode apresentar-se 

elevada por fatores que não infecciosos, tais como: a Síndrome do desconforto respiratório, 

hemorragia intraventricular, Síndrome de aspiração meconial, ou outros processos 

inflamatórios.
3 

Infecção Primária de Corrente Sanguínea Clínica (IPCSC) ou Sepse Clínica, 

conforme o Manual de critérios da ANVISA (2013)
3
, é definida por apresentar pelo menos 

um dos sinais e sintomas anteriormente descritos, com hemograma apresentando > 3 

parâmetros alterados (vide Anexo C) e/ou Proteína C Reativa quantitativa alterada, 

hemocultura não realizada ou negativa, ausência de infecção em outro sítio, terapia 

antimicrobiana instituída e mantida pelo pediatra.
3  

Atualmente as IPCSC não têm sido notificadas pela literatura de outros países. 

Entretanto, o Brasil optou por manter a notificação de infecção primária, isto por conta do 

perfil de nossas unidades hospitalares e características das infecções neonatais nelas 

apresentadas.
3 

A maior parte das sepses são concluídas como clínicas, tendo os serviços muito 

menos resultados confirmados laboratorialmente.   

O Choque séptico, como grave e fatal consequência da sepse, define-se pela presença 

de parâmetros de diagnóstico de sepse, associados com disfunção cardiovascular sustentada 

(mesmo com infusão de 40ml/Kg de volume em 1 hora). Referente à sepse neonatal, a 

literatura científica esclarece que “RN clinicamente bem e com exames laboratoriais normais 

podem subitamente piorar e morrer de choque séptico muitas vezes sem oportunidade de 

atuação médica”.
16 

Neste quadro, observa-se hipotensão, necessidade de agentes 

vasopressores para manutenção da pressão arterial ou perfusão periférica diminuída 

evidente.
18 

A instabilidade hemodinâmica precede a disfunção dos órgãos, pela falência  

circulatória aguda e consequente insuficiente transporte de oxigênio e nutrientes.
3 

Desta forma 

a instabilidade hemodinâmica no choque caracteriza-se pela disfunção no fluxo sanguíneo, 

tornando o metabolismo celular predominantemente anaeróbio com produção de ácido lático e 
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pirúvico, caracterizando o quadro de acidose metabólica.
3 

Além de hipotensão e taquicardia, 

observa-se palidez cutânea, extremidades frias, redução do débito urinário e letargia. O 

choque séptico é considerado de causa distributiva (distribuição circulatória) com perfusão 

tecidual inadequada. Entre os fatores envolvidos nesse processo, destaca-se o efeito depressor 

direto de produtos microbianos (endotoxinas, liberação de óxido nítrico, serotonina e 

prostaglandinas entre outros).
3 

Em um estudo sobre a sepse neonatal como fator de risco para leucomalácia 

periventricular (LPV) em RNMBPN, ficou evidenciada forte relação entre esses dois 

acometimentos. Em dois anos de estudo, os RNMBPN com LPV tiveram mais sepse que os 

sem LPV, mesmo sendo utilizados apenas os casos de sepse com hemocultura positiva. A 

etiologia seria a resposta inflamatória sistêmica ocorrida, decorrente da infecção perinatal e 

neonatal havendo, nesse caso, acionamento da cascata de mediadores de resposta inflamatória 

aguda na presença de infecção, levando ao tecido cerebral expressiva presença de fator de 

necrose tumoral e maior produção de citocinas.
19 

O trajeto final dessa ocorrência leva a 

importante morbidade, como a  paralisia cerebral. Também houve evidências de influência 

significativa de sepse neonatal com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor aos dois anos 

de idade em prematuros de muito baixo peso ao nascer, assim como associação de atraso 

motor seis vezes maior, resultante das infecções por germes gram-positivos, acontecimentos 

justificados pela resposta inflamatória intensa à infecção e consequente dano ao tecido 

cerebral.
11 

A Sepse Neonatal Precoce ocorre dentro das primeiras 48h de vida e relaciona-se 

com fatores maternos, gestacionais e periparto. Normalmente, o germe causador tem origem 

no trato genital.
3,20 

Germes que causam sepse precoce ascendem pelo canal vaginal, rompendo 

ou perfurando as membranas amnióticas e causando infecção do líquido. O RN também pode 

desenvolver sepse em horas ou dias após o parto, quando colonizada sua pele ou a superfície 

de mucosas comprometidas.
22

  

A sepse e a meningite neonatal são as maiores causas de morbidade e mortalidade. 

Segundo dados do NICHD, a sepse neonatal precoce com hemocultura positiva ocorre em 

menos de 2% dos RNMBP, porém, a mortalidade é alta e os sobreviventes podem ter sequelas 

neurológicas graves, relacionadas à meningite, hipoxemia resultante do choque séptico, 

hipertensão pulmonar persistente e insuficiência respiratória. Destaca-se que o choque séptico 

é frequente na sepse precoce.
1 

Além da imaturidade imunológica do RN, alguns fatores 

determinam risco para a sepse precoce: 
1,3,10,21,22 
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- Febre materna 

- Infecção do trato urinário suspeita ou comprovada (exceto quando resolvida antes do 

início do trabalho de parto). 

 Infecção do trato genital. 

 Gestação múltipla, sendo o primeiro gemelar mais susceptível. 

 Rotura prematura de membranas, especialmente ≥ 18 horas. 

 Corioamnionite clínica, com presença de temperatura materna ≥ 38º, taquicardia 

materna (≥ 100bpm), taquicardia fetal (> 160bpm); leucocitose materna (>20.000); 

útero doloroso; líquido amniótico fétido. 

 Colonização materna pelo Streptococcus do Grupo B entre 35-37 semanas. 

 Cerclagem.  

 Trabalho de parto em gestação menor que 35 semanas. 

 Procedimentos de medicina fetal nas últimas 72 horas.   

 Baixa condição socioeconômica. 

 Baixo peso ao nascer. 

             A Corioamnionite corresponde ao principal fator de risco para sepse precoce, tendo 

como determinante a presença de febre, e dentro desse quadro em que o feto fica exposto, o 

processo infeccioso pode ter início quando ele aspira ou deglute líquido amniótico infectado.
22  

Outras fortes variáveis citadas nesse estudo de revisão sobre manejo da sepse precoce incluem 

fator ético – mulheres negras apresentam alto risco para colonização por Streptococcus Grupo 

B, baixa condição socioeconômica e RN do sexo masculino com Apgar baixo. Nascimento 

prematuro e baixo peso ao nascer são os fatores com maior associação com sepse precoce.
22   

A ANVISA (2013)
3
 vem determinar que as infecções de corrente sanguínea precoce 

(aparecem até 48h) não devem ser associadas a dispositivos, mesmo que o RN tenha algum 

cateter (CVC) presente durante a manifestação dos sinais e sintomas do quadro infeccioso, 

pois, segundo as diretrizes de vigilância do CDC a da NHSN, as infecções de corrente 

sanguínea são classificadas como associadas ao CVC, se este estiver presente no momento do 

diagnóstico de infecção ou até 48 horas após sua remoção.
3 

A mesma recomendação é feita a 

partir dos resultados obtidos em estudo realizado em 2004, tendo observado que as infecções 

da corrente sanguínea de origem hospitalar (47,8%), que foram associadas à CVC, e a 

confirmação laboratorial, foi mais frequente quando este dispositivo estava em uso no RN 

(60,3%). 
5 

 
Também não há valor diagnóstico de sepse precoce em cultura de aspirado gástrico e 
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de urina do RN sob suspeita infecciosa ou séptica.
1 

            A incidência de corioamnionite é inversamente proporcional à idade gestacional, 

sendo suas principais situações de risco: baixa paridade, início de trabalho de parto prematuro 

e espontâneo, trabalho de parto prolongado com ou sem ruptura de membrana, múltiplos 

procedimentos de toque vaginal para avaliação do trabalho, mecônio no líquido amniótico e 

microrganismos no trato genital.
22 

Dentre os agentes etiológicos comuns, encontram-se os Streptococcus do grupo B 

como o principal, seguidos por E. coli e, mais raramente, por Listeria monocytogenes.
1
 A 

doença invasiva está relacionada com a ausência de anticorpos maternos anti-capsulares, 

assim como com a grande possibilidade de o RN aspirar o patógeno no canal de parto (em 

mãe colonizada). Partindo da invasão pulmonar, a bactéria pode ganhar a corrente sanguínea 

desenvolvendo intensa síndrome de resposta inflamatória sistêmica, descrita como sepse 

precoce.
18 

O quadro clínico comumente acomete nas primeiras 24 horas de vida, com 

desconforto respiratório, apnéia, alteração de perfusão e choque. Nesta forma precoce, tanto 

os RN de termo quanto os prematuros possuem riscos em igual proporção, e as manifestações 

freqüentes são a bacteremia e a meningite.
1
 

Quando ocorre suspeita de sepse precoce, a ANVISA recomenda realizar hemocultura 

antes do início do antibiótico. O hemograma e o PCR deverão ser colhidos preferencialmente 

entre 12 e 24 horas de vida, pois já se mostram mais específicos. Para suspensão do 

antibiótico, a reavaliação deverá ocorrer em 72 horas após início do tratamento, com 

verificação dos resultados microbiológicos e novo hemograma. Considera-se normal o PCR 

menor que 1mg/dl.
3
  

Os grandes desafios para os serviços de neonatologia são: primeiro, identificar o RN 

com alta probabilidade de desenvolver sepse para que se dê início à antibioticaterapia; 

segundo, distinguir as crianças saudáveis, mas que possuem alto risco ou crianças com sinais 

clínicos que não requerem tratamento; e terceiro, parar com o uso do antibiótico desde que a 

sepse seja considerada improvável.
22 

Na Sepse Neonatal Tardia, o processo infeccioso manifesta-se no RN após 48h de 

vida.
3
 O risco de ocorrência é inversamente proporcional ao seu peso de nascimento e idade 

gestacional (IG).
1,17 

São vias de transmissão: a hematogênica, a pele e a infecção cruzada 

principalmente
1
, caracterizando-se como uma das mais importantes e grave das IRAS. Mas 

outras vias podem ocorrer, como contato indireto com objetos inanimados (transdutores, 

estetoscópios, manômetros, sistemas de aspiração, água) e veículos comuns (fluidos 
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contaminados).
1 

 

De maneira geral, os prematuros tendem a apresentar alguma infecção bacteriana que 

evolui para disseminação sistêmica; isto acontece porque algumas funções do sistema 

imunológico são imaturas, com grande deficiência em “prover proteção ao hospedeiro contra 

a invasão de microrganismos” que, caracteristicamente, se encontra bastante reduzido no 

prematuro.
15 

Destaca-se que a primeira linha de defesa contra os invasores é a pele 

queratinizada (a pele tem maior permeabilidade e menor produção de melanina no 

prematuro), membranas mucosas que revestem o trato respiratório e gastrintestinal e barreiras 

químicas representadas por enzimas e substâncias microbicidas diretas ou inibidoras da 

aderência microbiana, que se encontram ainda imaturas ou ausentes.
15 

Em um levantamento 

bibliográfico
23

 foi constatado que há grande preocupação com o cuidado diário da pele dos 

prematuros, e o preparo dessa para realização de procedimentos invasivos, considerando-a 

uma das mais importantes áreas do corpo do bebê que, dependendo de como for cuidada, será 

um dos importantes determinantes da qualidade na sobrevida no período neonatal.  

Nesta revisão, foram citadas como foco principal as ações do cuidar neonatal que 

alcancem a manutenção da integridade da pele, evitando injúrias física, química e infecções, 

diminuição da perda insensível da água que leva à desordem metabólica, a estabilidade 

térmica e diminuição na absorção de agentes tóxicos. As lesões que acontecem nos RN 

prematuros pelo mau manuseio da pele, podem levar à despigmentação da pele, hipotermia, 

perde excessiva de água, sepse, falha renal, sem contar dor e estresse, que podem afetar a 

integridade do tecido cerebral.
23 

No quadro a seguir, observa-se que dentre as principais infecções que acometem os 

RN, a sepse e as cirúrgicas possuem maior período de incubação, além de maior gravidade e 

letalidade.    
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SÍTIO DE INFECÇÃO E PERÍODO DE INCUBAÇÃO 

SÍTIO DA INFECÇÃO                                                      PERÍODO DE INCUBAÇÃO 

• Gastroenterite,                                                                            Até 03 dias  

 • Infecções do trato respiratório  

• Sepse                                                                                          Até 07 dias  

• Conjuntivite 

 • Impetigo 

 • Onfalite  

• Outras infecções cutâneas 

 • Infecção do trato urinário  

• Infecção do sítio cirúrgico sem implante até 30 dias               Até 30 dias  

 • Infecção do sítio cirúrgico com implante                                Até 07 dias                     .                                  
Fonte: Manual de Critérios Diagnósticos de IRAS - Neonatologia/ANVISA (2013). 

3 

  

Todo RN com sepse necessita de medidas de suporte tão importantes quanto o uso de 

antibioticoterapia, tais como monitoração hemodinâmica, infusões hidroeletrolíticas, suporte 

nutricional e suporte ventilatório, muitas vezes com uso do tubo endotraqueal. Para tanto, é 

conveniente a utilização de cateter venoso central na infusão de soluções que, em sua maioria, 

são altamente irritantes aos vasos sanguíneos dos prematuros.
21

 Isto decorre também da 

necessidade de longos cursos de antibióticos. Contudo, tais procedimentos invasivos tornam-

se cada vez mais frequentes e necessários, mas que, aliados às punções para coletas de sangue 

durante o processo ativo da infecção, intensificam o processo de invasão no RN enfermo.  

Independente da via de transmissão, na sepse tardia as bactérias proliferam-se em um 

foco primário e disseminam-se, atingindo outros órgãos ou a corrente sanguínea instalando-se, 

assim, o quadro séptico.
1 

Entre os fatores de risco para sepse tardia, próprios dos RN, 

ressaltam-se: 
1,2

 

- Peso ao nascer - quanto menor for o peso, maior é o risco. Estima-se que a cada 

100g a menos de peso de nascimento, o risco aumenta 9%. 

- Defesa imunológica diminuída - quanto mais prematuro for o RN, mais imatura 

será sua imunidade humoral e celular. 

- Procedimentos invasivos 

- Alteração da microbiota da pele e mucosas  

- Coto umbilical - proximidade da corrente sanguínea propicia proliferação bacteriana. 

- O revestimento muco ciliar nasal e a produção de lágrima e saliva deficientes. 

“O uso de cateter vascular e nutrição parenteral são os principais fatores de risco, 

podendo os cateteres ser colonizados em 24 horas após sua inserção, e as soluções lipídicas 
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favorecerem o crescimento de agentes como os Stafilococcus coagulase negativa e fungos.”
 

Os RNMBP que não se alimentam por via enteral na primeira semana, e demoram a 

conseguir progredir na dieta enteral para recuperação do peso, têm maior risco de sepse 

tardia.
1 

Portanto, é preciso que a equipe multiprofissional esteja atenta aos sinais e sintomas 

apresentados pelo RN internado na UTIN, a fim de que possa prontamente agilizar medidas 

de tratamento e controle da sepse. 

As consequências da sepse tardia podem ser muito marcantes. A literatura científica 

mostra que há envolvimento particular da infecção por germes Gram positivos, com risco seis 

vezes maior para atraso motor em RNMBP. Isso poderia ser explicado como resultante da 

resposta inflamatória sistêmica e seus piores desfechos, tais como: hipotensão, coagulação 

intravascular disseminada, doença pulmonar crônica e hemorragia peri-ventricular severa
 

Hentges et al. (2013). 
11

 O agente mais comumente observado na gênese da sepse tardia é o 

Staphylococcus coagulase negativa e seus subtipos: S. epidermidis, S. haemolyticus, S. capitis 

e S. warnier. Sua manifestação é insidiosa, com apneias mais frequentes, piora do padrão 

respiratório, letargia, instabilidade térmica e íleo, associado a cateter venoso pela sua grande 

capacidade de formação de biofilme.
1,18 

Gram negativos, também possuem importante 

representatividade, destacando-se a Klebsiella pneumoniae, Klebsiella spp, Pseudomonas spp, 

Enterobacter spp, Serratia spp, Escherichia coli. Os fungos acometem mais comumente os 

prematuros com peso abaixo de 1.000g, porém, são muito comuns em RN com suporte de 

ventilação mecânica, nutrição parenteral prolongada e exposição a múltiplos esquemas de 

antibioticoterapia.
1,6,18,26 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DO RNMBP AO NASCER. 

 

 Majoritariamente, os RNMBP são pré-termos. Constituem um grupo heterogêneo 

quanto às características clínicas e a morbimortalidade compreendendo uma grande faixa que 

varia de 23 – 24 semanas até 36 semanas e seis dias, em menor proporção são pequenos para a 

idade gestacional e formam grupos distintos.
1
 A prematuridade é um dos fatores 

determinantes mais importantes da mortalidade infantil. No Brasil em 2010, 7,2% dos RN 

foram pré-termo, variando entre 5,6% e 8,2% nas regiões Norte e Sudeste. A incidência da 

prematuridade e do baixo peso ao nascer vem aumentando em capitais e cidades de maior 

porte no País, como Rio de Janeiro e Pelotas, o que tem sido fonte de grande preocupação.
2 

Segundo o Ministério da Saúde em estudos entre os anos de 2.000 a 2010, o baixo 
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peso ao nascer foi o fator de risco isolado mais importante para a mortalidade infantil, sendo 

maior nos extremos de idade materna. A prevalência é maior nas regiões Sudeste e Sul, o que 

pode estar associado a maiores taxas de cesariana. RNMBPN representaram de 1% (na Norte) 

a 1,4% (na Sudeste) dos nascidos vivos. Embora essa prevalência não seja alta, o peso abaixo 

de 1.500g representou 27,9% e 42,1% dos óbitos infantis nas regiões Norte e Sul, 

respectivamente, o que reforça a importância da organização do sistema de assistência de 

saúde à gestante e ao RN de risco.
2 

O adequado pré-natal possibilita a identificação de 

problemas e riscos. ”A qualidade, e não apenas o número de consultas, é atualmente o grande 

desafio assistencial.”
2 

 

A importância da idade gestacional no RNMBP 

 É fundamental estimar a idade gestacional (IG) para identificação de gestação de alto 

risco e distinção associada ao peso de nascimento: de RN com desnutrição fetal, do pequeno 

para idade gestacional ou do com restrição de crescimento intrauterino.  Na impossibilidade 

de estimação da IG pela data da última menstruação ou pela USG obstétrica é possível 

proceder pelo exame físico nas primeiras vinte e quatro horas de vida do RN utilizando 

métodos disponíveis (Capurro, Dubowitz, Ballard e New Ballard).
1 

Em 1970, Dubowitz publicou o primeiro e o mais referenciado método na literatura 

científica, porém, limitado para diagnóstico de idades inferiores a 26 semanas e com baixa 

acurácia, o que levava a diferentes resultados entre os observadores de um mesmo RN. O 

método de Capurro, publicado em 1978 é amplamente utilizado, porém não indicado a 

RNMBP. Em 1979 foi publicado o método de avaliação de Ballard, com análise mais 

criteriosa de repetições, inclusive no RN doente, e mesmo assim esse método superestima a 

idade gestacional. Em nova publicação, mais tarde, de um novo método, New Ballard, 

expandiu o original para uso em RN entre 20 – 24 semanas.
1
 

Estudo desenvolvido após a 2ª Guerra Mundial verificou redução de peso em média de 

500g decorrente da desnutrição materna. Em 1967 introduziram-se os termos de pequeno para 

idade gestacional (PIG) para os RN com peso abaixo do percentil 10, adequado para idade 

gestacional (AIG) para os RN com pesos entre percentis 10 e 90, e grandes para idade 

gestacional (GIG) cujo peso está acima do percentil 90.
1 

Contudo, composição racial, nível 

socioeconômico e condições geográficas podem interferir na caracterização dos RN. A curva 

mais atual citado é a de Alexander, publicada em 1996, onde considerou-se uma ampla 

população de RN de gestação única e de várias etnias.
1 
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 Principais consequências da prematuridade 

Nos RNMBP e pré-termos a necessidade de reanimação na sala de parto segue uma 

relação de dois em cada três nascimentos, estimando-se que cerca de 25 mil RNMBP no 

Brasil necessitem de atendimento de alto risco a cada ano.
2 

Dentro das características desse 

grupo após o nascimento, destaca-se a necessidade de manutenção da temperatura corporal 

entre 36,5°C e 37º C, sendo grave e de difícil controle. A hipotermia no pré-termo de muito 

baixo peso na admissão à UTIN é um fator independente de risco para mortalidade e 

morbidade, podendo agravar ou favorecer o desequilíbrio acidobásico, o desconforto 

respiratório, a enterocolite necrosante e a hemorragia intraperiventricular. Outras alterações 

importantes são comuns, como a necessidade de surfactante exógeno no tratamento do 

desconforto respiratório precoce associado à Doença da Membrana Hialina comum nesse 

grupo e que levam o RNMBP a necessidade crescente de suporte ventilatório; perda de água 

transepidérmica resultante da evaporação pela pele e no trato respiratório que além de ser 

tanto maior quanto menor a IG, afetam sensivelmente o balanço hídrico e a diminuição do 

peso principalmente nos três primeiros dias de vida; imediata necessidade de manuseio 

hidroeletrolítico, com controle de eletrólitos (sódio, potássio e cálcio) e da hipoglicemia ou da 

hiperglicemia bastante comuns e facilmente prevenidas; necessidades nutricionais especiais 

que alcancem a oferta suficiente para deposição tissular na velocidade que teria no terceiro 

trimestre de gravidez para melhor crescimento linear e crescimento cerebral e na prevenção da 

anemia do RN pré-termo.
1,16  

Com a elevação da sobrevida do RMBP observou-se também elevação na incidência 

de problemas comuns a prematuridade.  Um dos mais graves é a Retinopatia da 

prematuridade que pode levar à cegueira ou baixa visão. É uma doença fibrovascular, 

vasoproliferativa, bilateral da retina periférica de RN pré-termos, descrita pela primeira vez 

em 1941, e classificada em cinco estágios de acordo com a gravidade e três zonas de acordo 

com a localização: zona I, zona II e zona III. Seus principais fatores de risco são a 

prematuridade e o baixo peso ao nascer, com também a flutuação nos níveis de oxigênio nas 

primeiras horas de vida, hemorragia intraventricular e transfusões sanguíneas.
16 

A Persistência do Canal arterial funciona na vida intra-uterina de forma fundamental 

transportando cerca de 60% do débito cardíaco direito e comunicando o tronco da artéria 

pulmonar  com a aorta descendente. Em geral seu fechamento ocorre nas primeiras 12 a 72 

horas de vida e seus mecanismos estão maduros após a 35ª semana de gestação. No pré-

termos a patência do canal se deve a mecanismos de fechamento imaturos, diminuição da 

sensibilidade aos constritores, aumento da sensibilidade a prostaglandina E2 que é a principal 
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substância que mantém a patência no feto, e outros fatores como acidose, Doença da 

Membrana hialina, uso de surfactantes, fototerapia, uso de furasemida e administração 

excessiva de líquidos. O principal quadro clínico é a presença de sopro precordial, pulsos 

periféricos amplos, precórdio hiperdinâmico e deterioração do quadro respiratório. 
16 

A EnterocoliteNecrosante (NEC) é uma das alterações gastrointestinais mais graves 

no RNMBP com mortalidade de até 50%. Geralmente acomete RN com peso abaixo de 

1.500g e com IG média de 31 semanas e seus fatores de risco podem ser: Doença da 

Membrana hialina, cateterismo umbilical, hipotermia, choque, hipóxia, persistência do Canal 

arterial, alimentação jejunal e aumento da dieta acima de 20ml/Kg/dia. Suas manifestações 

clínicas variam desde leve intolerância alimentar com vômito e resíduo gástrico volumoso até 

formas mais graves tais como distensão abdominal grave, septicemia com apnéia, letargia 

instabilidade térmica, peritonite, sangramento intestinal com perfuração de alças e choque.
16 

 

Perfil imunológico do RNMBP 

Os fatores intrínsecos do pré-termo estão diretamente relacionados à imaturidade no 

desenvolvimento do sistema imunológico e nas ineficientes barreiras de pele e mucosa a 

invasão do microrganismo. As imunidades inata e específica atuam cooperativamente, e no 

RN, enquanto ocorre a maturação imunológica, acontece a imunidade passiva adquirida da 

mãe pela passagem de IgG do leite humano.
15 

No processo de desenvolvimento fetal o sistema imunológico é composto de células 

do sistema hematopoiético derivadas do saco vitelínico, seguido posteriormente pelo fígado 

fetal e finalmente a medula óssea após cinco semanas de gestação. Nos microambientes 

especializados, tais como medula óssea e timo, respondem a estimulação proliferando-se e 

dando assim origem a imunidade inata e específica.
15 

Quanto às barreiras mecânicas da pele o estrato córneo responsável pela função de 

barreira torna-se maduro entre 32 – 34 semanas. A pele dos RNMBP é muito suscetível a 

rupturas e a alimentação praticamente contínua prejudica a acidez gástrica protetora, que só se 

tornam mais maduros, esses aspectos, após duas semanas de vida pós-natal.
15 

 

Imunidade inata 

Sistema de complemento 

Composto por aproximadamente vinte proteínas produzidas principalmente no fígado 

que sofrem ativação em três etapas sequenciais liberando mediadores inflamatórios, 

estimulam a quimiotaxia, fagocitose e posteriormente lise microbiana após ativação completa. 
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Os elementos do sistema podem ser detectados no feto precocemente, porém em níveis baixos 

até o último trimestre. Não há passagem tansplacentária dos elementos, sendo sintetizados 

pelo RN com capacidade que aumenta de acordo com a idade gestacional. Os pré-termos 

apresentam baixos níveis de complemento que acarretam deficiência na ativação e 

consequente prejuízo na quimiotaxia e na opsonização, além de reduzida atividade lítica ao 

nascer.
15 

Fagócitos 

Essas células fazem parte da imunidade inata, sendo elas neutrófilos, monócitos e 

macrófagos. Possuem capacidade de fagocitar os microrganismos e destruí-los 

intracelularmente. Macrófagos são as principais células, podem apresentar função diminuída 

no pré-termo; a produção de monócitos parece estar prejudicada pela deficiência de citocinas; 

a reserva de neutrófilos da medula óssea que já é reduzida no RN, nos pré-termos abaixo de 

32 semanas de idade gestacional é ainda maior a redução, ocorrendo neutropenia durante o 

curso de uma infecção.
15 

 

Imunidade específica 

Os RN possuem importantes deficiências nas células especializadas do sistema 

imunológico. Nos linfócitos T, responsáveis por marcadores de superfície, produção de 

citocinas, ativação de macrófagos, estimulação de linfócitos tipo B na produção de anticorpos 

e mediação das atividades citotóxicas contra células infectadas, exibem deficiência como 

diminuição proliferativa e da atividade citolítica e produção alterada de citocinas. Contudo, as 

respostas específicas são retardadas.
15 

A produção de IgM como resposta primária do linfócito B vem a partir da interação do 

linfócito T e o antígeno e podem já ser observada no feto. Entretanto no feto e no RN os 

níveis de IgM são inferiores e de IgG e IgA limitados, quando comparados ao adulto.
15  

 

Imunidade passiva 

É efetivada através da passagem transplacentária de imunoglobulina materna que 

ameniza as deficiências do pré-termo, sendo restrita ao isotipoIgG que é iniciado sua 

transferência para o feto nas primeiras doze semanas de gestação. Isso ocorre pelo fato da 

placenta humana possuir receptores para a fração Fc da molécula de IgG. O 

sinciciotrofoblasto e as células de Hobauer são as principais que possuem os receptores. Os 

anticorpos passados são equivalentes à colonização, infecções e vacinas maternas. Se a mãe 

possui pequena quantidade de IgG ou se forem de outro isotipo como o IgM, o feto 
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não recebe.
15 

Outras formas de defesa passiva ocorrem através do leite materno com a passagem de 

IgA; a lactoferrina com sua relativa resistência a digestão enzimática e efeitos microbicidas, 

imunoestimulatório e antiinflamatório e a colonização intestinal com microrganismos obtida 

pela mãe.
15

 

Além do fato que a porção oligassacarídica do leite contém receptores para 

microrganismos no epitélio mucoso, dessa forma a presença do leite na colonização e 

expansão da microbiota intestinal é fundamental não só para prevenção de infecções como 

para induzir a maturação imunológica.
15 

Em pré-termos normalmente há impedimento da 

amamentação, entretanto a garantia do recebimento leite humano deverá ser preservado, 

evitando uma colonização intestinal desses RN desequilibrada e com germes do ambiente da 

UTIN.
15 

 

2.3 PROCEDIMENTOS INVASIVOS ASSISTENCIAIS NOS RNMBPN: 

CONSIDERAÇÕES ACERCA DA PRÁTICA NA UTIN.   

 

O uso de procedimentos invasivos é um dos principais fatores extrínsecos de risco 

para infecção nos RN.
10  

Entretanto, são de fundamental importância na manutenção da vida 

em condições prematuras, como ocorridas nas IG abaixo de 35 semanas. Frequentemente, o 

pré-termo é submetido à procedimentos logo após o nascimento, por sua necessidade precoce 

de suportes fisiológicos. RN com baixo peso é extremamente suscetível a eventos hipóxicos 

decorrentes de doenças maternas, fetais e placentárias levando, muitas vezes, à necessidade de 

realização dos procedimentos para reanimação imediata do RN após o parto.
1  

Desta forma, é extremamente importante considerar a atenção na prevenção da 

infecção relacionada à assistência com grande rigor na realização de procedimentos invasivos, 

e do emprego de técnicas assépticas, assim como o número adequado de profissionais na 

assistência ao RN para manter a devida qualidade.
23 

E esta
 
importante consideração deve ser 

levada em conta já na sala de parto, desde o primeiro instante do nascimento. 

Estudo realizado em uma UTIN de um Hospital Universitário de Uberlândia (MG), 

evidenciaram que dos 1.443 RN envolvidos, 293 desenvolveram IRAS, sendo destacadas 

infecções de corrente sanguínea e conjuntivite. 
9
 Com relação às IRAS associadas ao uso de 

dispositivos invasivos: 17,3 infecções da corrente sanguínea primária por 1.000 CVC (cateter 

venoso central) dia e 3,2 pneumonias por 1.000 ventiladores dia. 
9 
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Na sala de parto não são incomuns procedimentos invasivos assistenciais aos pré-

termos, favorecendo imediata estabilização hemodinâmica para um transporte seguro e 

adequado até a UTIN, incluindo:
1
 

- Aspiração das vias aéreas. 

- Aspiração gástrica. 

- Intubação traqueal. 

- Punção venosa periférica. 

- Cateterismo umbilical. 

 

Na UTIN os RNMBP e de EBPN necessitam de suporte ventilatório e/ou 

hemodinâmico nas primeiras horas e podem se beneficiar com acesso vascular 

central. O cateterismo de artéria umbilical e/ou veia umbilical pode cobrir as 

necessidades de coleta de exames e infusão de medicamentos e soluções 

necessárias.
1 

 

Quase 70% das mortes no primeiro ano de vida correspondem ao período neonatal, 

sendo provavelmente decorrentes da necessidade de cuidados adequados aos recém-nascidos. 

Este fato tem sido um grande desafio, inclusive como estratégia para redução dos índices de 

mortalidade infantil em nosso país.
21 

A admissão do pré-termo de risco na UTIN constitui evento com grande demanda de 

procedimentos complexos, intensos e invasivos que, na maioria das vezes, proporcionam 

grande estresse ao RN, assim como ocorre na assistência ao RN infectado, que necessita de 

tratamento rápido e imediato ao quadro agudo séptico, possibilitando a estabilização clínica e 

hemodinâmica através das medidas de suporte.
1 

A garantia de adequado equilíbrio hidroeletrolítico é fundamental. Para tanto, o acesso 

à rede venosa para oferta calórica e proteica por via parenteral se faz necessário, até que a via 

enteral esteja disponível.
1 

Acesso intravascular é essencial para a sobrevivência e o tratamento 

da maioria dos neonatos, e inclui linhas periféricas, umbilicais, centrais e centrais de inserção 

periférica.
12 

O acesso menos invasivo, mais comum e rápido, é a punção venosa periférica, que 

viabiliza a infusão de soluções e medicações.
16

 Na prática clínica, esse tipo de punção oferece 

como riscos: flebite ou infecções de partes moles, formação de hematomas, necrose do tecido 

perivascular, tromboflebite, infecção e sepse, além de infiltração e extravasamentos.
16,19

 
 

A maior parte dos episódios ligados às IRAS, na UTIN, tem associação com os 

acessos vasculares centrais, que apresentam altas taxas.
5,19
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O uso de cateter venoso central em RNMBP constitui grande e importante fator de 

risco ao desenvolvimento de sepse, principalmente fúngica. Isto se deve também ao fato de os 

cateteres apresentar, em sua composição, materiais suscetíveis à formação de biofilme e 

agregação de matriz proteica que facilita a adesão de microrganismos.
18 

 

Rotineiramente, em muitos serviços de Neonatologia, o primeiro acesso profundo 

ocorre através de canulização da artéria e da veia umbilical. Também chamado de 

Cateterismo da veia e da artéria umbilicais, é indicado para o RN grave que necessite de 

coletas de sangue frequentes e monitorização da pressão arterial invasiva (arterial); na 

ressuscitação em sala de parto, RN grave que necessite de drogas vasoativas e/ou altas 

concentrações de glicose e exsanguíneotransfusão.
16

 Muitos serviços usam como protocolo na 

admissão do RN com IG abaixo de 30 semanas.  Além de ser um adequado procedimento 

emergencial para infusão de soluções necessárias à manutenção da homeostase, seu acesso 

pode ser facilitado com a visualização direta dos vasos no coto umbilical, e menos dolorido se 

comparado às punções periféricas que propiciam a quebra da barreira da pele. Isto permite, 

nas primeiras 48 horas de vida do RN, um acesso venoso seguro para infusões e coleta de 

sangue no RNMBPN. As principais complicações do cateterismo umbilical são: acidentes 

vasculares ou tromboembólicos, infecção, sangramento secundário do cateter devido à má 

fixação, alteração de perfusão de membros inferiores, sobretudo nos pés, pododáctilos e 

glúteos.
2,16  

 É citado por alguns estudos como forte fator de risco para infecção, sendo muito 

comum a sepse associada ao cateter venoso central, podendo apresentar relação de 2,32 vezes 

risco de óbito por infecção adquirida no ambiente hospitalar, e o risco para sepse 

aproximadamente quatro vezes aumentado.
16,25 

Como procedimento eletivo e de permanência prolongada, a atual opção para um 

acesso venoso seguro tem sido o PICC (Peripherally Inserted Central Catheter - Cateter 

Central de Inserção Periférica). Este procedimento consiste na inserção de um cateter em 

veia por acesso periférico, por profissional enfermeiro ou médico habilitado.
16

 Descrito pela 

primeira vez pelo médico alemão Forssmann, em 1929, sua utilização iniciou-se em 1970 nos 

Estados Unidos da América com a infusão de nutrição parenteral em UTIN, popularizando-se 

pelo mundo a partir da década de 80, quando o CDC publicou os primeiros “deadline”, 

relatando que o PICC apresenta taxa muito baixa de complicações infecciosas.
26

 No Brasil, a 

partir dos anos 90, quando foi introduzido, começou a ganhar expansão nos serviços de 

Neonatologia como a principal prática de escolha no acesso venoso ao RN prematuro e/ou 

que necessitem de terapia endovenosa por mais de seis dias.
26 

Tem como outros objetivos: 

evitar dissecção venosa, redução do estresse produzido pelas múltiplas punções.
16

 A 
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diferenciação no processo de inserção foi um grande avanço na qualidade da assistência, pois 

há importante diminuição na invasão do tecido e do vaso (consequente à técnica de punção e 

não mais dissecção), como também favorece a preservação da permanente integridade do vaso 

sanguíneo.
26 

A escolha do cateter de silicone ou poliuretano e radiopaco, com ou sem guia.
16 

A contaminação e a colonização do cateter venoso central podem ocorrer durante o 

procedimento de inserção, durante o manuseio das conexões ou na troca ou instalação de 

infusões. O uso de luva estéril e fricção da conexão com álcool a 70%, são apontados como 

determinantes no controle do risco de infecção.
17

 Estudo  realizado Freitas et al (2012) 

mostrou uma associação do tempo de permanência do PICC, por período igual ou superior a 

11 dias, ao desfecho de sepse neonatal tardia em 76,2% dos pré-termos, assim como a 

prevalência de sepse tardia foi  397% maior entre os que usaram PICC.
24

  

A capacidade de formação de biofilme no CVC, do Staphylococcus coagulase-

negativa (predominante na etiologia da sepse tardia de origem hospitalar), é o “principal 

mecanismo patogênico”
17

 desse microrganismo. Entretanto, diferenciar invasão e 

contaminação torna-se um grande desafio considerando-se as possíveis de quebras de assepsia 

no manuseio desse dispositivo intravenoso. A dificuldade seria decorrente do fato de não 

haver marcadores sensíveis e específicos para essa diferenciação, tendo se observado apenas 

que o tipo de gen que acompanha a formação do biofilme relaciona-se também com a maior 

capacidade de virulência.
17 

Quanto à oxigenoterapia, de acordo com estudo que observou em cada dia de 

ventilação pulmonar mecânica, houve aumento em 11,7% o risco de sepse fúngica, sendo 36 

vezes mais no RN com peso de nascimento ≤ 1.000g, mantidos por período > a 14 dias de 

ventilação.
27

 Esses resultados demonstram a importância da ventilação mecânica como fator 

de risco para sepse fúngica nos recém-nascidos de extremo baixo peso, resultante da 

colonização do trato respiratório por Candida ssp de maneira intensa, e também que as 

manipulações frequentes para aspirações podem causar quebra da barreira epitelial, 

facilitando a invasão fúngica. Já a presença do tubo endotraqueal dificulta o mecanismo de 

limpeza mucociliar das vias aéreas.
27  

Foi também constatado por Freitas et al (2012), que a 

utilização de ventilação mecânica por período igual ou superior a 10 dias, associou-se ao 

desfecho de sepse neonatal tardia em 80,8% nos prematuros. 
24

 Em RN que desenvolveram 

infecção de origem hospitalar foi associada à intubação orotraqueal, fatores extrínsecos como 

contaminação de equipamentos, traumas causados na técnica e lavagem precárias das mãos 

dos profissionais de saúde, aumentando a exposição do RN e agredindo arreiras normais de 

proteção.
25

  



 36 

A intubação traqueal é indicada em diversas situações na terapia intensiva neonatal, 

inclusive na sala de parto. Ocorrerá sempre que o RN for acometido por asfixia grave ou outro 

comprometimento que desencadeie importante insuficiência respiratória, e nos casos em que 

necessite aspiração da traqueia sob a visualização direta, na presença de mecônio espesso ou 

sangue. Este procedimento se faz necessário sempre que houver necessidade de ventilação 

com pressão positiva.
4 

Quando relacionado à ventilação mecânica, é a segunda maior causa de 

infecção associada à assistência de saúde por pneumonia.
6 

Foi identificado em análise 

relacionada a procedimentos invasivos, que a intubação orotraqueal ofereceu 4,23 vezes mais 

risco para sepse, seguido pelo cateterismo venoso.
25

  

Aumento ou mudança na secreção aspirada pelo tubo endotraqueal associado a 

evidências de resposta inflamatória, sugerem presença de infecção.
27

 

  O Cateterismo vesical funciona para a coleta asséptica de urina para exame ou 

esvaziamento da bexiga (também chamado de alívio), ou ainda para monitoração do débito 

urinário em casos de retenção, principalmente em uso de determinados medicamentos que 

propiciem tal intercorrência. Contudo, o risco de colonização bacteriana, contaminação e 

sepse são inerentes a este procedimento. Fatores que independente da clínica podem ser 

determinantes para infecção urinária relacionada ao cateter, são: a doença de base (clínica ou 

cirúrgica), o período de internação na UTI e a duração (em dias) da cateterização vesical.
28,29 

 

2.4 INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA DE SAÚDE (IRAS) NEONATAL 

 

A importância da abordagem das IRAS, neste estudo, está na compreensão do foco de 

origem do processo infeccioso, já que a sepse “é definida como resposta sistêmica à infecção, 

caracterizada pela evidência clínica de processo infeccioso” com sinais e sintomas também 

descritos anteriormente
. 1:311 

Registros históricos de ações para o controle das IRAS são datados de 1847, com 

observações de Ignaz Philip Semmelweis a respeito das altas taxas de infecção puerperal que 

levaram à instituição da higienização das mãos, já naquela época.
7
 Florence Nightingale, 

precursora da Enfermagem Moderna, com suas ações no cuidado aos soldados feridos na 

Guerra da Criméia, ocorrida na Rússia em 1854, influenciou decisivamente nas práticas de 

saúde, como nos casos da reforma sanitária na Índia, de melhores práticas para a saúde do 

povo indígena da Austrália e dos avanços no controle da infecção e da epidemiologia 

hospitalar.
30 

Com o intuito de garantir o controle de infecções, no início dos anos 70 o CDC cria 

nos Estados Unidos da América, o National Nosocomial Infection Surveillance System 
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(NNISS) objetivando a formação de um banco de dados nacional e de notificação voluntária. 

Os protocolos padrão do CDC com suas definições, eram utilizados para classificação das 

infecções, com critérios clínicos e laboratoriais referentes à infecção primária de corrente 

sanguínea (IPCS) associada a cateter (CVC), pneumonia associada à ventilação mecânica e 

infecção de trato urinário associada a cateter vesical de demora. A vigilância abrangia UTI 

adulto e pediátrica, berçário de alto risco e pacientes cirúrgicos.
 
O Sistema NNISS foi 

redesenhado e substituído pelo NHSN, com início de utilização em 2005. A tradução do NISS 

(Nosocomial Infection Surveillance System) no Brasil ocorreu na década de 90.
31 

Em 1997, com a Lei nº 9431 de 6 de janeiro de 1997 (ANEXO B), o governo federal 

estabelece a obrigatoriedade do Programa de Controle de Infecção Hospitalar em todos os 

hospitais do território nacional. Já no ano seguinte, a Portaria GM/MS nº 2.616, de 12 de maio 

de 1998 (ANEXO C), regulamenta esta lei, definindo diretrizes e normas para as ações de 

prevenção e controle de infecção hospitalar em serviços de saúde no Brasil. Nela estão 

descritos indicadores mais importantes a serem obtidos e analisados periodicamente nos 

serviços de berçário de alto risco, UTI (adulto/pediátrica/neonatal) e Unidade de Queimados. 

Em 2005 foi publicado o primeiro estudo de diagnóstico do controle das IRAS no 

Brasil, desenvolvido pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e a 

ANVISA. Responderam ao estudo 4.148 instituições hospitalares, sendo 70% hospitais 

brasileiros. Com relação à metodologia usada para vigilância epidemiológica das IRAS, 3.478 

responderam. Desses, 42% usaram critérios da Portaria 2.616/98 (ANEXO III); 37% sem 

critério definido; 5% critérios próprios; 15% perda de informação; 9% usam os critérios 1,2 e 

3 da Portaria 2.616/98 combinados (Anexo III); 8% critérios do NHSN (antigo NNISS do 

CDC).  

Para criação de um Sistema de Vigilância Epidemiológica das IRAS efetivo, a 

ANVISA coordenou a organização de Grupos de Trabalho (GT) formados por especialistas de 

todas as regiões do Brasil, a fim de padronizar conceitos referentes às IRAS e fornecer um 

padrão fidedigno de vigilância. A efetivação ocorreu com a publicação de critérios para 

diagnóstico de IRAS. Estes critérios, em Neonatologia, foram publicados pela primeira vez 

em 2008. A partir deste, já se encontra em sua terceira versão e a mais atual (2013).
3 

De 

acordo com esse Manual, compreende-se a origem das IRAS em Neonatologia a partir de três 

vias: 

- Infecções transplacentárias. 

- IRAS precoces de possível origem materna. 

- IRAS tardias de origem hospitalar. 
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Figura 1: Definição das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde em Neonatologia 
Fonte: Manual de Critérios Diagnósticos de IRAS - Neonatologia/ANVISA (2013). 

3 

 

              

Alguns fatores são citados na literatura por atuarem como risco para as IRAS em 

Neonatologia, podendo ser divididos em duas categorias: intrínsecos (próprios do RN, 

principalmente pré-termo de baixo peso) e extrínsecos (ambientais). Quanto aos fatores 

próprios do RN consideramos:
2,10,21 

 Idade gestacional. 

 Gênero, sendo o sexo masculino mais susceptível, pois se especula que a deficiência 

de receptores para interleucina-1 no sexo masculino poderia predispor à infecção. 

 Peso - sendo o baixo peso fator determinante. 

 Severidade da doença. 

 Grau de desenvolvimento imunológico. 

 Necessidade de procedimentos invasivos - quanto mais prematuro, maior é a 

necessidade de procedimentos invasivos. 

 Alteração da microbiota bacteriana - durante a internação, ocorre colonização por 

bactérias do ambiente hospitalar, muitas vezes resistentes aos antibióticos e com maior 

virulência. 

Quanto aos fatores extrínsecos, consideramos: 

 Duração do tempo de hospitalização. 

 Padrão do uso de antibióticos. 

 Uso de procedimentos invasivos (cateteres, cânulas, sondas, drenos, derivações) 

 Exposição ao pessoal. 

 Exposição ao ambiente. 

TRANSPLACENTÁRIA 

(INFECÇÃOCONGÊNITA) 

 

INFECÇÕES RELACIONADAS À 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE (IRAS) EM 

NEONATOLOGIA 

PRECOCE ≤ 48h Provável 

origem materna 

TARDIA > 48h Origem 

Hospitalar 
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  Desproporção entre número de RN internados e número de profissionais da equipe de 

saúde. 

  Número de RN internados acima da capacidade da unidade. 

 Treinamento do pessoal. 

 Área física.   

O estudo de Pessoa-Silva et al. mostrou que dentre as IRAS, a infecção sanguínea foi 

a mais frequente, abrangendo mais de 50,5% de todas. Quanto às de origem materna somente 

13,2% foram confirmadas laboratorialmente, comparadas com 50% daquelas de origem 

hospitalar. Também constatou que em todas as infecções comprovadas de origem materna, já 

havia sinais de infecção ou de que estavam em incubação quando da instalação do cateter 

venoso central. Desta forma, esses episódios infecciosos não foram considerados associados 

ao cateter. Já como a segunda IRAS mais frequente veio a pneumonia. 
5 

 

             Também não se pode deixar de citar fatores inerentes à UTIN, relacionadas com as 

IRAS, tais como a desproporção entre o número de RN e de profissionais da equipe de saúde, 

e a frequente superlotação dessas Unidades.
1 

  

2.4.1 CRITÉRIOS DE INFECÇÃO RELACIONADA COM A ASSISTÊNCIA NEONATAL 

POR TOPOGRAFIA 

Com base nos critérios da ANVISA (2013) 
3
, casos de IRAS precoces sem fator de 

risco materno e RN submetidos à procedimentos invasivos, deve-se considerar como sendo 

provavelmente de origem hospitalar e classificar como infecção hospitalar precoce.
3 

 

Também a sepse tardia é determinada pela invasão bacteriana originada do ambiente 

caracterizando-se, desta forma, como hospitalar, relacionada à assistência. Desta forma, essas 

infecções foram divididas por sítios, descritos a seguir: 

 

A - INFECÇÃO PRIMÁRIA DA CORRENTE SANGUÍNEA LABORATORIAL (IPCSL) 

COM CONFIRMAÇÃO MICROBIOLÓGICA.
3
 

Este tipo de infecção ocorre quando apresenta um dos seguintes critérios:  

CRITÉRIO 01: Uma ou mais hemoculturas positivas por microrganismos não 

contaminantes da pele, e que o microrganismo não esteja relacionado à infecção em outro 

sítio;  

CRITÉRIO 02: Pelo menos um dos sinais e sintomas abaixo, sem outra causa não 

infecciosa reconhecida e sem relação com infecção em outro local, associado à hemocultura 
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com microrganismos contaminantes comuns da pele (Difteróides, Proprione bacterium spp., 

Bacillus spp., Staphylococcus coagulase negativa ou micrococos) cultivados em pelo menos 

duas hemoculturas colhidas em dois locais diferentes, com intervalo máximo de 48 horas 

entre as coletas, e Staphylococcus coagulase negativa cultivado em pelo menos uma 

hemocultura periférica de paciente com cateter vascular central (CVC) : 

- Instabilidade térmica. 

- Bradicardia.  

- Apnéia. 

- Intolerência alimentar. 

-Piora do desconforto respiratório. 

-Intolerância à glicose. 

-Instabilidade hemodinâmica. 

-Hipoatividade/letargia. 

 

B - INFECÇÃO PRIMÁRIA DA CORRENTE SANGUÍNEA CLÍNICA - IPCSC (SEM 

CONFIRMAÇÃO MICROBIOLÓGICA) - SEPSE CLÍNICA. 

É definida como infecção primária da corrente sanguínea clínica – IPCSC, conforme 

ANVISA (2013)
3
,  quando apresentar um dos seguintes critérios: 

 

CRITÉRIO 01 - Pelo menos um dos sinais e sintomas sem outra causa reconhecida, 

como descrito anteriormente, além de todos os seguintes critérios:  

 Hemograma com ≥ 3 parâmetros alterados (vide Anexo A) e/ou Proteína C 

Reativa quantitativamente alterada 

  Hemocultura não realizada ou negativa.   

 Ausência de evidência de infecção em outro sítio. 

 Terapia antimicrobiana instituída e mantida pelo médico assistente 

De acordo com o CDC e a NHSN classificar as IPCSC como infecções associadas ao 

CVC (umbilical, PICC e outros), se os mesmos estiverem presentes no momento do 

diagnóstico da infecção ou até 48 horas após a sua remoção. Não há tempo mínimo de 

permanência do CVC para considerá-lo como associado à IPCSC.
3 

 

C - INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO TRATO 

RESPIRATÓRIO:
3
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 A Pneumonia Clínica, nos RNMBPN podem se relacionar com fatores de risco 

infeccioso por duas vias: origem materna ou relacionada à assistência, neste caso, por 

consequente invasão de microrganismos infecciosos no trato respiratório por dispositivos 

invasivos, como o tubo endotraqueal ou a sonda utilizada para retirada, por aspiração das 

secreções brônquicas produzidas pelo processo inflamatório provocado pela infecção. 

 

                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 

Figura 2: Diagrama dos Critérios Diagnósticos para Pneumonia Clínica 

Fonte: Manual de Critérios Diagnósticos de IRAS - Neonatologia/ANVISA 

(2013). 
3 

  

É importante considerar os casos de diagnóstico de pneumonia, conforme os critérios 

acima definidos, em RN sob ventilação mecânica (VM) ou até 48 horas de extubação, 

classificando como pneumonia associada à ventilação mecânica. 

                            RAIO X 

 - RN com alguma das doenças de base abaixo: 
 - Síndrome do desconforto respiratório; 

 - Edema pulmonar; 

 - Displasia broncopulmonar; 
 - Aspiração de mecônio. 

 DEVERÁ SER REALIZADO 2 OU MAIS RAIO X SERIADOS COM 

PELO MENOS 01 DOS ACHADOS:  
- Infiltrado persistente, novo ou progressivo; 

 - Consolidação; 

 - Cavitação; 

 - Pneumatocele.                                                                               

                            RAIO X 

PACIENTE SEM DOENÇAS DE BASE COM 1 

OU MAIS RAIO X SERIADOS COM UM DOS 
SEGUINTES ACHADOS: 

 - Infiltrado persistente, novo ou progressivo; 

 - Consolidação;  

- Cavitação; 

 - Pneumatocele. 

SINAIS E SINTOMAS  

PIORA DA TROCA GASOSA (POR EXEMPLO: PIORA DA 

RELAÇÃO PAO2/FIO2, AUMENTO DA NECESSIDADE DE  

OXIGÊNIO OU AUMENTO DOS PARÂMETROS VENTILATÓRIOS) 

 + 3 DOS PARÂMENTROS ABAIXO: 

 - Instabilidade térmica (temp. Axilar > de 37,5 ºC ou < que 36,0 ºC)  

   sem outra causa conhecida 

 - Leucopenia ou leucocitose com desvio a esquerda (considerar 

   leucocitose  25.000 Ao nascimento ou  30.000  

   Entre 12 e 24 horas ou acima de 21.000  ≥ 48 Horas e leucopenia 5.000) 

 - Mudança do aspecto da secreção traqueal, aumento da secreção 

   respiratória ou aumento da necessidade de aspiração e surgimento 

   de secreção purulenta 2 

 - Sibilância, roncos 

 - Bradicardia (< 100 batimentos/min) ou taquicardia (>160 batimentos/min) 
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D - INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO:
3
 

Apesar de não haver expressiva ocorrência entre os RNMBPN, não são incomuns 

achados infecciosos desse sistema. Portanto com base na ANVISA (2013)
3
, deverão ser 

seguidos os seguintes critérios para diagnóstico fidedigno:
 

 

CRITÉRIO 01: Presença de um dos seguintes sinais e sintomas sem causa 

reconhecida: 

  Instabilidade térmica (temperatura axilar acima de 37,5° C ou menor que 36,0°C).  

 Apnéia. 

 Bradicardia. 

 Baixo ganho ponderal. 

 Hipoatividade/letargia. 

 Vômitos. 

 Urocultura positiva. 

 

CRITÉRIO 02: Presença de um dos seguintes sinais e sintomas sem causa 

reconhecida: 

 Instabilidade térmica (temperatura axilar acima de 37,5° C ou menor que 36,0° C). 

 Apnéia. 

 Bradicardia. 

 Baixo ganho ponderal. 

 Hipoatividade/letargia. 

 Vômitos.    

 

Critérios acima acompanhados de pelo menos um dos seguintes sinais e sintomas: 

 Piúria 

 Bacterioscopia positiva pelo GRAM em urina não centrifugada. 

 Nitrito positivo. 

 Pelo menos duas uroculturas com isolamento do mesmo uropatógeno (bacilo Gram-

negativo ou S. saprophyticus), e contagem de ≥ 10
 2

 colônias por mL, colhidas através 

de punção suprapúbica ou por cateterismo vesical. 

 Urocultura com contagem ≤ 10
 5

 colônias por mL de um único uropatógeno em 

pacientes sob terapia antimicrobiana efetiva.    
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E - INFECÇÕES DO SISTEMA GASTRINTESTINAL:
3
    

Dentro das infecções desse sistema destaca-se a  Enterocolite Necrosante, comumente 

observadas nas UTI Neonatais. Muito frequente em RNMBPN e permanece até o momento 

sem uma causa descrita com certeza. Nesse episódio infeccioso o diagnóstico deverá 

apresentar os seguintes critérios – ANVISA (2013) 
3
:  

 

  CRITÉRIO 01: pelo menos dois dos seguintes sinais ou sintomas sem outra causa 

reconhecida:  

 Vômitos. 

 Distensão abdominal. 

 Resíduos pré-alimentares ou sangue nas fezes (micro ou macroscópico). 

Acompanhados de pelo menos 01 das seguintes alterações radiológicas abdominais: 

 Pneumoperitônio. 

 Pneumatose intestinal. 

 Alças do intestino delgado “imóveis” (que não se alteram em exames radiológicos 

seriados).    

 

2.5 MICRORGANISMOS ASSOCIADOS À INFECÇÃO NOS RNMBPN 

Passados 60 anos a epidemiologia dos patógenos responsáveis pelas IRAS nas UTIN 

apresentou grandes mudanças. Durante os anos 50, o Staphylococcus aureus era o mais 

comumente visto em processos infecciosos nas crianças hospitalizadas. Chegado os anos 60, 

os Bacilos Gram-negativos, incluindo Pseudomonas aeruginosas, Klebsiella sp, e Escherichia 

coli foram os mais comuns. Já na década seguinte, de 70, foi à vez do Staphylococcus 

coagulase negativa, com predominância de seu subgrupo Staphylococcu epidermidis e 

Staphylococcus aureus novamente, só que dessa vez incluindo o resistente a meticilina 

(MRSA).
31

 Os Gram-positivos continuam até os dia atuais provocando infecções em larga 

proporção nas UTIN, incluindo além do MRSA e o coagulase negativa, o Enterococcus 

resistente a vancomicina (VRE).
32

 

Em revisão no que se refere ao papel do “agente microbiano”, foram distinguidos dois 

padrões hemodinâmicos no choque séptico que pode sugerir o patógeno.
18

 Foi evidenciado  

que há predomínio de bactérias gram negativas no choque frio (caracterizado por hipotermia, 

palidez, moteamento da pele, oligúria e vasoconstricção periférica), enquanto as gram 

positivas predominam no choque quente (marcado pela hipertermia, extremidades 

vasodilatadas, hipotensão, acidemia e oligúria).
18
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No que se refere aos microrganismos, nas hospitalizações prolongadas o 

Staphylococcus aureus é o mais comumente encontrado, assim como cepas multirresistentes 

(MRSA), inclusive a vancomicina, caracteristicamente presentes na sepse tardia de origem 

hospitalar, que atua principalmente bloqueando a opsonização, levando a quadros de 

bacteremia persistente de difícil tratamento.
18 

Staphylococcus coagulase negativa é o 

principal germe que frequentemente infecta o RN na UTIN em uso de CVC, provocando 

bacteremia com sinais clínicos inespecíficos e de difícil diagnóstico Pinheiro et al 

(2009).
6,9,18,25

  

O Staphylococcus coagulase negativa assim como os subgrupos mais conhecidos, tais 

como: Staphylococcus aureus, S. epidermidis, S. haemophyticus, S.capitis e S. warnier 

também estão comumente vinculados a IRAS em prematuros de muito baixo peso, tendo 

como principal mecanismo patogênico a formação de biofilme no CVC.
18,25

 Causam 

felizmente, de maneira geral, infecções mais indolentes se comparados a outros patógenos.
31

  

Contudo, além desse grupo de germes estarem presentes na pele como colonizantes, casos de 

infecção podem mostrar-se superestimados, isto porque algumas culturas que crescem gram-

positivas representam contaminação em vez de verdadeira infecção da corrente sanguínea e, 

assim, geralmente são germes considerados como contaminantes de hemoculturas.
12,25,32  

Outra importante observação é que podem ser inoculados no RN através de procedimentos 

invasivo ou veiculados pela equipe multidisciplinar.
25 . 

Colonizam a pele e contaminam o 

cateter ou suas conexões.
 25,32

 

Com relação aos Gram-negativos, estudos mostram que estes agentes infecciosos 

foram associados a alta letalidade nas UTIN, com predomínio de 61.5% nas causas de 

infecção que evoluíram a óbito com hemocultura positiva.
24,25

 É grande a ocorrência de 

contaminação em procedimentos invasivos e cateteres. A Escherichia coli, Klebsiela 

pneumoniae, Klebsiella spp, Enterobacter, Pseudomonas aeruginosas, Serratia marcencese 

Acinetobacter, estão entre os Gram-negativos mais comumente associados a surtos na 

UTIN.
6,25

  Pseudomonas é associada a alta mortalidade e seus principais reservatórios na 

UTIN são: equipamentos de ressuscitação, humidificadores, incubadoras, fórmulas lácteas, 

bombas para ordenhar leite, pias, ralos, torneiras, prematuros com logo períodos de 

internação, e mão dos profissionais da equipe de saúde. Fatores de risco para infecção por 

Pseudomonas aeruginosa são dificuldade em alimentar por via enteral, necessidade de uso 

prolongado de NPT e prolongada antibioticoterapia.
32

 A Klebsiella sp foi a protagonista mais 

vista nos surtos das UTIN nos anos 70. Recentemente encontrada como produtora de beta-

lactamase de espectro estendido (ESBL) e resistente a cefalosporina de terceira geração. O 
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Enterobacter sp, germe também bastante comum nas UTIN, são multirresistentes e podem 

causar além da sepse, casos de meningite em prematuros.
32

  

Por mais de três décadas, os fungos tem sido reconhecidos como importante ameaça 

infecciosa nos prematuros. Resistência ao fluconazol e a anfotericina já pode ser observada 

em Candida sp, o principal fungo encontrado na UTIN. Os fatores de risco para infecção 

fúngica nos prematuros incluem: CVC, antibióticos, tempo de hospitalização prolongado, 

nutrição parenteral, entubação, bloqueadores histamínicos, e colonização pela Candida no 

trato respiratório e gastrointestinal.
32

 

Muitos Gram-negativos são multirresistentes, incluindo os que expressam beta-

lactamase de espectro extendido, os quais muitas vezes necessitam de tratamento 

antimicrobiano com carbapenêmicos (Imipenem ou Meropenem), pois tal enzima pode 

degradar cefalosporinas de terceira geração.
32

 

Quanto à relação com o Streptococcus, sua invasão está basicamente vinculada a 

contaminação e crescimento no canal vaginal da mãe, provocando a colonização desse local 

(Streptococcus do grupo B). A partir daí, nas formas precoces da infecção, soma-se o risco 

que o RN sofre em aspirar esse patógeno no canal de parto, como citado anteriormente na 

etiologia da sepse precoce 
22

, com a baixa expressão de IgA do surfactante pulmonar do RN, 

que é tanto menor quanto a IG (idade gestacional). Na sepse neonatal tardia, há relação com a 

cepa tipo III do Streptococcus, o qual se associa à meningite.
17

 

  “Os fungos, assim como os Gram-negativos, causam sérias infecções associadas ao 

uso prolongado de antibióticos, entubação traqueal e infusão de nutrição parenteral”.
6
 Em 

estudo referente a fatores de risco para colonização por Cândidas PP, foi observado IG entre 

26 e 30 semanas, uso prévio de antibiótico e uso de cateter vascular central umbilical. “Em 

países da América do Sul, incluindo o Brasil, as bactérias Gram-negativas e o Staphilococcus 

aureus ainda são os principais agentes de infecção nos hospitais.”
2
 Porém, alguns hospitais do 

Brasil já vêm apresentando microbiota parecida com a de países desenvolvidos, onde o 

Staphilococcus coagulase negativa ocupa lugar de destaque na UTIN, e os fungos já vem 

mostrando aumento em sua frequência. 
2 

Em estudo de associação de sepse neonatal tardia com desenvolvimento neuromotor, a 

predominância geral foi do Staphylococcus coagulase negativa (44 – 46,8%), sendo maiores 

os resultados associativos com os Gram-positivos. Dos Gram-negativos: Escherichia Coli, 

Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, Enterococcus, Acinetobacter, Cepacea e pequena 

incidência pela Candida.
11 

Dentre os RN desse estudo, os que apresentaram sepse tardia por 

Gram-positivos e sobreviveram, tiveram mais atraso motor  de forma semelhante o 
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atraso cognitivo.
11 

Estudo evidenciou prevalência de sepse neonatal tardia em 58,8%, sendo as bactérias 

Gram positivas as mais frequentes, seguidas das Gram-negativas e fungos. Já com relação à 

mortalidade, constatou que dentre os pacientes com infecção, as maiores taxas foram 

observadas nos grupos com sepse fúngica e sepse por Gram-negativo, respectivamente. As 

menores ocorrências ficaram com o grupo das bactérias Gram-positivas.
27

  

Nas infecções, seja qual for o sítio inicial ou a via de transmissão, ao se multiplicarem, 

as bactérias atingem outros órgãos e sistemas através da corrente sanguínea, levando à 

instalação do quadro séptico. Os estudos demonstram que cada serviço possui sua 

particularidade epidemiológica, onde tanto Gram-positivo, quanto Gram-negativos e fungos 

se movimentam em diferentes taxas de incidência.
1 

 Na atualidade, entidades renomadas e de 

grande confiabilidade, como o CDC/NHSN, nos Estados Unidos da América, e a ANVISA, 

no Brasil, descrevem com bastante rigor, riscos, características das ocorrências infecciosas, 

seus critérios para diagnóstico e diferenciação, assim como as condutas a serem seguidas 

pelos profissionais da área de saúde de todo território nacional.  

É importante atentar para a existência desse amplo espectro de bactérias e fungos, 

assim como para os riscos aumentados da ocorrência de contaminação na prática diária do 

cuidar na UTIN, tendo nas ações dos profissionais da equipe de saúde grandes possibilidades 

que podem junto ao ambiente hospitalar facilitar o sucesso do agente contaminante na invasão 

ao organismo imaturo e indefeso do RN pré-termo, principalmente aqueles com menores 

pesos ao nascimento. O rigor na execução dos procedimentos assistenciais deverá, portanto, 

seguir diretrizes com fundamentação científica e evidências clínicas, evitando os riscos da 

recorrência de sepse a partir da proliferação de microrganismos patogênicos.  
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3 MATERIAL E MÉTODO   

 

3.1 TIPO DO ESTUDO 

Trata-se de um estudo descritivo retrospectivo, realizado por meio de pesquisa de 

dados secundários.  A coleta de dados foi sistematizada no arquivo médico, utilizando-se os 

prontuários dos RNMBP nascidos e internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal – 

UTIN e na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH com as fichas de vigilância 

epidemiológica, do Hospital Universitário Antônio Pedro – HUAP da Universidade Federal 

Fluminense - UFF (Niterói – RJ), cenário do estudo. 

A pesquisa descritiva é uma das classes da pesquisa não-experimental, que tem por 

objetivo observar, descrever e documentar os aspectos de determinada situação.
33  

Para tanto, 

a partir de instrumento próprio (APÊNDICE A) elaborado pela autora do estudo,  foi 

construído um banco de dados para analisar a relação entre ocorrência de sepse neonatal e os 

procedimentos assistenciais invasivos realizados nos RN. 

 

3.2 POPULAÇÃO DO ESTUDO, CRITÉRIOS DE INCLUSÃO / EXCLUSÃO E TÉCNICA 

DE COLETA DE DADOS 

A UTIN do HUAP/UFF é composta por sete leitos. A população do estudo foi 

composta por todos os RNMBPN (peso entre 1.000g – 1.500g, inclusive) admitidos nos anos 

de 2008 – 2012 na UTIN e registrados no Nosocomial Infection Surveillance System (NISS) 

da Comissão de Controle de Infecção Hospital (CCIH) do HUAP com diagnóstico de sepse 

neonatal. Durante os anos de 2008 – 2012 a UTIN do HUAP possuiu um total de 486 

internações, conforme registros do sistema de gerenciamento de internação da instituição. 

Nesse sentido, o levantamento desta informação nos prontuários e nas fichas do NISS - CCIH 

determinou o tamanho da amostra em quarenta e nove (49) RN que apresentaram episódio de 

sepse neonatal suspeita ou confirmada e notificada pela CCIH.  

A caracterização da clientela desse estudo está de acordo com a Assembleia Nacional 

de Saúde, baseada na Constituição da Organização Mundial de Saúde: 

 

Todos os serviços devem utilizar as seguintes definições: peso muito baixo ao 

nascer (RNMBPN) RN com menos de 1.500g até 1.000g inclusive; e quanto à 

idade gestacional: pré-termo (ou prematuro) o RN com menos de 37 semanas 

completas, e os abaixo de 30 semanas de extrema prematuridade.
34 

 

Os procedimentos assistenciais invasivos selecionados foram: Cateterismo Umbilical 

Arterial e Venoso, Cateter Central de Inserção Periférica (PICC), Acesso Venoso Periférico, 
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Intubação Orotraqueal e Cateterismo Vesical. Tais procedimentos foram selecionados com 

base em Manual específico da ANVISA
3 

e associam-se às definições de infecção neonatal por 

topografia, detalhadas nesse Manual, compreendendo: Infecções Primárias de Corrente 

Sanguínea clínica e com confirmação microbiológica, IRAS do Trato Respiratório, Infecções 

do Sistema Nervoso Central, Infecções do Trato Urinário e Infecção do Sistema 

Gastrointestinal.  

A construção do banco de dados foi realizada a partir de informações coletadas dos 

registros e evoluções da equipe multidisciplinar e dos registros nas fichas de vigilância 

epidemiológica, que se procedeu durante o acesso aos prontuários dos RN no arquivo médico 

do HUAP/UFF e na CCIH – HUAP/UFF.  

Como critérios de inclusão da clientela estudada, foram definidos os seguintes: 

 Apresentar peso entre 1.000 e 1.500g, inclusive (RNMBPN); 

 Estar registrado no NISS da CCIH – HUAP/UFF por ter apresentado sepse 

neonatal; 

 Ter nascido no HUAP no período entre 2008 – 2012; 

 Ter sido submetido a procedimento assistencial invasivo na sala de parto e/ou 

UTIN; 

 Ter sido admitido na UTIN imediatamente após o parto; 

            E como critérios de exclusão: 

 RN transferidos, oriundos de outras unidades hospitalares; 

 Ter sido admitido na Unidade Intermediária (UI) ou no Alojamento Conjunto 

(AC) logo após o parto e antes da UTIN; 

 

3.3 RISCOS E BENEFÍCIOS DA PESQUISA 

 O presente estudo não acarretou encargos financeiros para os sujeitos da pesquisa, 

tendo em vista ter sido desenvolvida com recursos do próprio pesquisador. Não foi feito 

qualquer tipo de experimento ou exposição dos RN selecionados, sendo toda pesquisa 

realizada somente com dados do prontuário e das fichas de vigilância da CCIH, resguardando 

a identificação de cada um.  

Os resultados obtidos trazem como benefício para o serviço da UTIN, especialmente 

aos RNMBP, uma assistência com conhecimento baseado em evidências proporcionando o 

conhecimento mais específico de alguns aspectos do perfil da clientela assistida e, se 

necessário, reavaliação nas técnicas dos procedimentos que são fundamentais para a 
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manutenção da vida desses RN e a viabilização de formação de protocolos de rotina 

assistencial. 

 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

  O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do HUAP/UFF, 

conforme disposto na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, sendo aprovado sob 

Parecer CAAE: 13565613.9.0000.5243 (ANEXO B). 

 

3.5 TÉCNICA DE APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

Foram estudados a caracterização dos RN, os dados obstétricos e perinatais, os 

procedimentos assistenciais invasivos referidos, ocorrência de sepse precoce, sepse tardia, ou 

ambas, os microrganismos isolados e a antibioticoterapia aplicada durante todo o período de 

internação dos RN selecionados. 

Foi feita estatística descritiva com as médias e frequências das variáveis explicativas 

referentes ao RN e aos dados obstétricos e perinatais com distribuição dos RN em três grupos 

de acordo com o diagnóstico: sepse precoce, sepse tardia e sepse precoce e tardia. As 

variáveis de risco materno foram valorizadas pelo fato do grupo de RN que desenvolveu sepse 

precoce (de origem materna) ter apresentado grande prevalência sobre os demais. 

Os resultados são apresentados na forma de tabelas e gráfico. Os dados coletados 

foram inseridos no Programa Excel versão 2010 e transferidos para o programa Stata versão 

6.0 (StataCorp) onde foram  trabalhados. 
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Figura 3: Fluxograma do estudo dos RNMBPN com sepse neonatal, HUAP 2008 – 2012 
Fonte: MEDEIROS FVA. Procedimentos assistenciais invasivos nos recém- nascidos de muito baixo peso ao nascer e a relação com  

a ocorrência de sepse  neonatal. Niterói: Faculdade de Medicina/UFF; 2015. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS DADOS 

 

 

4.1 RESULTADOS 

 

Durante os anos de 2008 – 2012, dentre os recém-nascidos internados na UTIN – 

HUAP/UFF, 49 obtiveram diagnóstico de Sepse Neonatal e preencheram os critérios de 

inclusão deste estudo. Desse total, os RN foram divididos em três grupos, classificados de 

acordo com o tipo de sepse desenvolvida: Sepse Precoce com frequência de 71,4% (n=35), 

Sepse Precoce e Tardia (ambas) com 16,3% (n=8), Tardia com 12,2% (n=6) (Gráfico 1). 

Neste estudo o “N” será considerado os valor total.  

 

 

 

 

Gráfico 1 - Distribuição dos tipos de sepse (precoce, tardia e precoce e tardia), HUAP 2008-2012 
Fonte: MEDEIROS FVA. Procedimentos assistenciais invasivos e a sepse neonatal nos recém- nascidos de muito baixo peso ao nascer. Niterói: 

Faculdade de Medicina/UFF; 2015. 

 

Quanto à realização do pré-natal pelas mães dos 49 RN estudados, 75,4% (n=37) não 

realizaram (considerado registros abaixo de seis consultas) e 16,3% (n=8) realizaram seis ou 

mais consultas. Em 12,2% (n=6) dos prontuários não possuem registro algum quanto ao pré-

natal. 

 Na Tabela 1 constam em frequências, os dados das mães dos RN estudados, que 

foram recebidas pelo serviço de obstetrícia do HUAP no período do estudo, com as 

intercorrências obstétricas e perinatais mais frequentemente observadas: DHEG em 24,5% 

(n=12), a Diabetes em 12,2% (n=6), Infecção do Trato Urinário (ITU) em 26,5% (n=13), 

Tardia Precoce e 

Tardia 

Precoce 
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Corioamnionite em 16,3% (n=8), Leucorréia em apenas 5,7% (n=2), e o Rompimento precoce 

das membranas amnióticas (ou Bolsa rota) pelo tempo igual ou superior a 18 horas, em 28,6% 

(n=14). 

  

Tabela 1 Fatores de risco materno e os tipos de sepse neonatal do RNMBP, 

HUAP/UFF, 2008 – 2012. 

 

Variáveis 
Sepse Precoce 

(n=35) 

Ambas* 

(n=8) 

 

Frequências (%) 

Tardia 

(n=6) 

TOTAL 

(n=49) 

DHEG  17,1 50 33,3 24,5 

Diabetes  14,3 12,5  12,2 

ITU 28,6 25 16,7 26,5 

Corioamnionite 20 12,5  16,3 

Leucorréia 5,7   5,7 

Bolsa rota (≥18h)  34,3 25  28,6 

*sepse precoce e tardia 

Fonte: MEDEIROS, FVA. Procedimentos assistenciais invasivos e a sepse neonatal nos recém- nascidos de muito  

baixo peso ao nascer . Niterói: Faculdade de Medicina/UFF; 2015. 

 

No grupo de RN que desenvolveram apenas sepse precoce (n=35), a DHEG foi 

observada em 17,1% (n=6), a Diabetes em 14,3% (n=5), a ITU em 28,6% (n=10), a 

Corioamnionite em 20% (n=7), a Leucorréia em 5,7% (n=2) e a Bolsa rota por ≥ 18h em 

34,3% (n=12). No grupo que desenvolveu ambas as sepse (precoce e tardia e com n=8), a 

DHEG ocorreu em 50% das mães dos RN (n=4), a Diabetes em 12,5% (n=1), a ITU em 25% 

(n=2), a Corioamnionite em 12,5% (n=1) e a Bolsa rota em 25% (n=2). Não houve registro de 

Leucorréia neste grupo. No grupo de sepse tardia (n=6), a DHEG ocorreu em 33,3% (n=2) e a 

ITU em 16,7% (n=1). Não houve registro de ocorrência de Diabetes, Coriamnionite, 

Leucorréia e Bolsa rota por ≥ 18 horas. 

Em apenas 6,12% (n=3) dos 49 prontuários dos RN estudados, constam registros de 

coleta de swab vaginal das mães, durante a gestação e em um desses consta o resultado 
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(negativo). Em outro, há informação de que a mãe recebeu quimioprofilaxia intra-parto para 

infecção por Streptococcus.  

 A Oligodramnia ocorreu em 16,3% (n=8) dos 49 RN, tendo apenas um prontuário 

com registro de “odor fétido” no líquido amniótico. Somente uma dessas oito mães está no 

grupo que desenvolveram ambas as sepse. 

A Tabela 2 descreve as características dos RN incluídos no estudo, em médias e 

frequências. 

 

Tabela 2. Características dos RNMBPN com sepse, HUAP/UFF, 2008-2012 

 

Característica Média Desvio Padrão 

Idade gestacional 

(semanas) 

30,5 12,4 

Peso de nascimento 

(gramas) 

1.176,1 126,5 

Apgar 1º min 6 2 

Apgar 5º min 8 1 

 

   

 Frequência (%)  

Gênero feminino 55,1  

Parto cesáreo 75,5  

Adequado para a idade 

gestacional 

73,5  

Óbito  10,2  

Fonte: MEDEIROS, FVA. Procedimentos assistenciais invasivos e a sepse neonatal nos recém- nascidos de muito  

baixo peso ao nascer . Niterói: Faculdade de Medicina/UFF; 2015. 

 

A média da idade gestacional corrigida foi de 30,5 semanas (desvio padrão de 12,4). O 

peso médio foi de 1.176,1g. A média dos índices de Apgar no primeiro minuto foi 6 (desvio 

padrão de 2) e no quinto minuto 8 (desvio padrão de 1). O gênero mais frequente foi o 

feminino, com 55,1% (n= 27). O parto cesáreo ocorreu em 75,5% (n=37) dos nascimentos 

desses RN e a maioria, 73,5% (n=36) esteve “adequado para a idade gestacional” (AIG). A 

frequência de óbito, entre os 49 RN, foi de 10,2% (n=5). 

Tendo em vista o pequeno valor do n do grupo da sepse tardia e do grupo de ambas 

(precoce e tardia isoladamente), nas Tabelas 3 e 4 foram redistribuídos em apenas dois: o da 

sepse precoce e o de outras sepse (que englobou os RN que apresentaram sepse tardia e 

ambas). 
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As características dos RN e a ocorrência de sepse estão relacionadas na Tabela 3 em 

médias e frequências.  

 

Tabela 3. Características dos recém-nascidos de acordo com diagnóstico de sepse 

(precoce e outras), HUAP/UFF, 2008-2012 

 

Característica Sepse precoce (n=35) 

Média 

Outras sepses*(n=14) 

Média 

Idade gestacional 

(semanas) 

30 30 

Peso de nascimento 

(gramas) 

1.160 1.060 

   

 Frequência (%)  

Gênero feminino  54,3 57,1 

Parto cesáreo  77,1 71,4 

Adequado para a idade 

gestacional  

77,1 64,3 

Óbito  8,6 14,3 

⃰sepse precoce e tardia e sepse tardia;  

Fonte: MEDEIROS FVA. Procedimentos assistenciais invasivos e a sepse neonatal nos  

recém- nascidos de muito baixo peso ao nascer . Niterói: Faculdade de Medicina/UFF; 2015. 

 

A idade gestacional média nos dois grupos foi de 30 semanas. O peso médio no grupo 

de sepse precoce foi de 1.160g e do grupo de outras sepse 1.060g.  

O gênero feminino foi o mais observado na sepse precoce (n=35), com frequência de 

54,3% (n=19). O mesmo ocorreu no grupo de outras sepse (n=14), sendo também o gênero 

feminino mais frequente, com 57,1% (n=8). 

 O parto cesáreo foi o mais realizado dentro do grupo de sepse precoce (n=35) com 

frequência de 77,1% (n=27) e também dentro do grupo das outras sepse (n=14), com 71,4% 

(n=10).  

No grupo de sepse precoce (n=35), 77,1% (n=27) e no grupo de outras sepse (n=14) 

64,3% (n=9), estavam adequados para a idade gestacional. A frequência de óbitos foi de 8,6% 

(n=3) no grupo da sepse precoce (n=35) e de 14,3% (2) no grupo de outras sepse (n=14). 

A Tabela 4 mostra os procedimentos assistenciais invasivos realizados e a ocorrência 

de sepse.  
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Tabela 4. Procedimentos assistenciais invasivos realizados nos RNMBPN,  

de acordo com o diagnóstico de sepse. HUAP/UFF,  2008-2012 

 

Característica Sepse precoce (n=35) 

Frequência (%) 

Outras sepses ⃰ (n=14)  

Frequência (%) 

Aspiração da VA na sala de 

parto 

74,3      57,1 

Intubação traqueal na sala de 

parto 

25,7       35,7 

Intubação traqueal na UTI 31,4       50 

Cateter umbilical arterial 5,7         21,4 

Cateter umbilical venoso 25,7       21,4 

Uso de PICC 74,3        92,8 

Acesso venoso periférico 85,7        85,7 

*sepse precoce e tardia e sepse tardia 

Fonte: MEDEIROS, FVA. Procedimentos assistenciais invasivos e a sepse neonatal nos recém- nascidos  

de muito baixo peso  ao nascer. Niterói: Faculdade de Medicina/UFF; 2015. 

 

Houve registro de aspiração VAS (vias aéreas superiores) nos prontuários de 69,4% 

(n=34) dos 49 RN estudados, tendo ocorrido em 74,3% (n=26) do grupo de sepse precoce 

(n=35) e em 57,1% (n=8) do grupo das outras sepse (n=14). 

 Em 28,6% (n=14) dos 49 RN houve necessidade de IOT na sala de parto, sendo 

25,7% (n=9) do grupo sepse precoce (n=35) e 35,7% (n=5) de outras sepse (n=14). A IOT foi 

realizada na UTIN em 36,7% (n=18) dos 49 RN, sendo 31,4% (n=11) do grupo sepse precoce 

(n=35) e 50% (n=7) de ouras sepse (n=14).  

O cateterismo umbilical arterial foi realizado em 10% (n=5) dos 49 RN, sendo 5,7% 

(n=2) dos RN do grupo de sepse precoce (n=35) e 21,4% (n=3) do grupo de outras sepse 

(n=14). Já o cateterismo umbilical venoso foi realizado em 26,5% (n=13) dos 49 RN, sendo 

25,7% (n=9) do grupo de sepse precoce (n=35) e 21,4% (n=3) de outras sepse (n=14). 

 Dos 49 RN, 81,6% (n=40) utilizaram o PICC (cateter central de inserção periférica), 

sendo 74,3% (n=26) do grupo de sepse precoce (n=35) e 92,8% (n=13) de outras sepse 

(n=14).  

Finalmente o acesso venoso periférico ocorreu em 87,8% (n=43) dos 49 RN, sendo 

85,7% (n=30) do grupo sepse precoce (n=35) e 85,7% (n=12) de outras sepse (n=14). O 

cateterismo vesical de demora foi realizado em apenas 2% (n=1) dos 49 RN, sendo este do 

grupo de sepse tardia.  
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Quanto à antibioticoterapia, dos 35 RN que desenvolveram apenas sepse precoce, 34 

utilizaram apenas o primeiro esquema (Ampicilina e Gentamicina), tendo apenas um 

necessitado do segundo esquema (Oxacilina e Amicacina) por complicações. Nos demais que 

apresentaram outra sepse (precoce e tardia ou tardia), além do primeiro e segundo esquemas, 

foram utilizados: Cefepime, Vancomicina e Meropenem. No esquema para infecção fúngica, 

foram utilizados: Fluconazol e/ou Anfotericina B. 

Os germes isolados nas culturas dos RN que apresentaram sepse tardia foram: do 

grupo dos Staphylococcus coagulase negativa (S. epidermidis e S. haemolyticus), Bacilos 

Gram-negativos (incluindo Serratia marcenses e Pseudômonas aeruginosa) e Fungos 

(Candida sp e Cândida tropicalis.) 

 

4.2 DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Dentro do período de cinco anos que o estudo abrangeu a sepse precoce destacou-se 

pela maior frequência nos RN incluídos, sendo todos diagnosticados apenas com a clínica, 

sem crescimento bacteriano nas culturas colhidas, o que vem corroborar com outros estudos 

que também fecharam apenas o diagnóstico clínico.
35,36,37 

A baixa sensibilidade dos testes 

laboratoriais na maioria das vezes não conclusivos pela ausência de marcadores mais 

específicos limita a confirmação dos resultados.
4,16 

 Prevalência de sepse precoce é um resultado que difere do encontrado comumente na 

literatura internacional e em vários estudos no Brasil, normalmente a sepse tardia – de origem 

hospitalar além de ser a mais frequente nas UTIN é associada ao ambiente e procedimentos 

assistenciais.
6,9,25,31,36

 A Sepse Precoce “suspeita ou provável,” segundo Polin, é um dos 

diagnósticos mais comumente feitos nas UTIN
22

, entretanto, no estudo de revisão que fez com 

Saiman, cita que a ocorrência de infecção de origem hospitalar - Sepse Tardia é 100 vezes 

mais comun nas UTIN que a Sepse Precoce, levando em conta que, com as melhorias no 

cuidado perinatal e neonatal intensivo, a taxa de pré-termo que acabam por permanecer mais 

tempo hospitalizados, é maior, ocasionando assim maior exposição desse grupo a 

contaminação por germes do ambiente.
31 

 

Pode-se observar, nos 49 RN, a grande frequência de RN (71,4%) que apresentaram 

apenas o episódio de sepse precoce, enquanto um menor grupo (16,3%) desenvolveu a tardia 

posteriormente ao episódio da precoce.
 
Em um estudo prospectivo de 11 anos nos centros do 

Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development 

(NICHD) Neonatal Research Network, os autores observaram 34.396 RN inscritos e nascidos 
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com peso entre 401 – 1.500g, que sobreviveram mais que 72h de vida, chegando à conclusão 

que não houve evidência epidemiológica que suporte o aumento do risco de sepse tardia 

seguido de sepse precoce nos RN sobreviventes e comparados àqueles que não apresentaram 

sepse precoce, apesar de terem apresentado maior tempo de hospitalização, mais dias de 

nutrição parenteral e ventilação mecânica e maior risco de morte. Curiosamente os resultados 

sugerem uma possível ligeira redução do risco subsequente de sepse tardia a sepse precoce, o 

que merece estudos mais aprofundados.
38

  

Um estudo coorte desenvolvido por um período de nove meses em uma maternidade 

na capital de Bangladesh mostrou uma frequência de apenas 12,8% da sepse precoce.
35

 Na 

Grande São Paulo a incidência de Iras foi de 30,6% na UTIN, sendo de 9,7% de sepse precoce 

e 21% de tardia.
6
 A ANVISA (2011)

21
 coloca a Sepse Precoce como uma das principais 

causas de morbimortalidade no período neonatal com incidência que varia de 1 a 8 casos por 

1.000 nascidos vivos. No Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG), a sepse neonatal também foi a infecção mais frequente (58,3%), com um percentual 

maior que nos demais estudos (40%) de sepse precoce.
36

  

Considerando o pré-natal como a principal ação para o incremento da qualidade do 

cuidado perinatal e prevenção de riscos para o RN, foi observado o maior número de mães 

que realizaram menos de seis consultas (75,4%). O Ministério da Saúde preconiza a 

realização de no mínimo seis consultas de pré-natal, conforme orientado no Manual Pré-Natal 

e Puerpério - Atenção Qualificada e Humanizada (2005).
39 

 Esses dados estão de acordo com 

o Relatório anual dos Indicadores Epidemiológicos das IRAS da UTIN do HUAP/UFF de 

2012
8
, no qual a CCIH mostrou em 2013 que as gestantes atendidas no HUAP  apresentavam 

número reduzido de consultas no pré-natal, sendo que algumas nem obtiveram informação 

sobre pesquisa de colonização vaginal por Streptococcus agalactiae, sugerindo inclusive, 

extensão dessa discussão ao Serviço de Obstetrícia para que fosse feita uma efetiva rotina de 

identificação de gestantes colonizadas.   

O Ministério da Saúde determina que além da necessidade dos cuidados e orientações 

básicas, ocorra a classificação de risco gestacional a ser realizada na primeira consulta e nas 

subsequentes, garantia do atendimento às gestantes classificadas como de risco, construindo 

vínculo e acesso à unidade de referência para atendimento ambulatorial e/ou hospitalar 

especializado, além do registro em prontuário e cartão da gestante, inclusive de 

intercorrências/urgências que necessitem de avaliação hospitalar.
39

 A clientela obstétrica de 

risco que o HUAP recebeu durante o período estudado apresentou 28,6% de Bolsa rota por 

mais de 18 horas, 26,5% ITU e 24,4% de DHEG.  



 58 

A principal intercorrência obstétrica observada no maior grupo, o da sepse precoce, foi 

a Bolsa rota por mais de 18 horas (34,3%).  A ITU apareceu como o segundo fator mais 

frequente também na sepse precoce (28,6%). Fatores de risco prevalentes para sepse precoce, 

conforme literatura internacional e critérios da ANVISA são: Bolsa rota por mais de 18 horas, 

trabalho de parto e parto prematuro, ITU materna sem tratamento ou em tratamento a menos 

de 72 horas, colonização pelo Streptococo B em gestante, sem quimioprofilaxia intra-parto, 

Corioamnionite.
3,22 

 
A DHEG destacou-se também em pesquisa realizada na Universidade Federal do 

Mato Grosso do Sul como a principal causa clínica para o muito baixo peso ao nascer.
40 

Tendo em vista o grupo de sepse  precoce apresentado maior quantitativo nesse estudo e suas 

causas estarem associadas a condições maternas, o baixo peso ao nascer, como fator 

relacionado ao RN, pode oferecer risco para infecção relacionado e associado com fator 

materno não  infeccioso (DHEG), mas que desencadeou em seu curso clínico nas gestantes a 

necessidade de interrupção prematura da gravidez. Ressalta-se que a prematuridade e o baixo 

peso oferecem condições para o RN desenvolver infecções considerando condições próprias 

da prematuridade e a necessidade de UTI, a prematuridade é o principal fator de risco do RN 

para desenvolvimento de sepse.
21 

 A média de idade gestacional dos RN incluídos nesse estudo foi de 30 semanas. Este 

achado assemelha-se a coortes onde prevaleceu idade gestacional entre 29 – 30 

semanas.
11,19,25

 A média do peso de nascimento foi 1.176g, como observado em outros 

estudos que abordam o RNMBP,
11,21,38

 e o gênero feminino foi o mais frequente nos dois 

grupos de sepse, entretanto, segundo o Ministério da Saúde (2010)
21

 RN do gênero masculino 

tem duas vezes chances a mais de desenvolver sepse precoce.
 
Pesquisa realizada na UTIN do 

Hospital Universitário de Uberlândia, onde analisou a possível associação entre a flora 

intestinal dos pré-termos e a sepse tardia, a média da idade gestacional foi de 32 semanas e do 

peso 1.100g.
41 

No Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu da UNESP, 

São Paulo, pesquisa que analisou fatores de risco associados à mortalidade de RNMBP, a 

média de peso foi de 1.064g e a da idade gestacional 30,2 semanas, sendo a sepse precoce o 

único fator que ofereceu maior risco de óbito em todos os períodos do estudo.
42 

 
Em análise de três anos em uma UTIN em Viçosa, seguindo critérios da ANVISA 

referente a sepse tardia, sua prevalência aumentou a medida que decresceu o peso e a idade 

gestacional.
24 
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Quanto à exposição dos RN aos fatores de risco para infecções na UTIN, foram 

analisados os procedimentos assistenciais invasivos selecionados, seguindo as topografias 

relacionadas à ocorrência de IRAS definidas pela ANVISA (2013).
3 

 Quanto aos procedimentos de risco para infecção primária de corrente sanguínea – 

IPCSL - a taxa de acessos vasculares foram as maiores, sendo acesso venoso periférico 

(88%), o PICC (81%) e o cateter umbilical venoso (26%) os mais frequentes, mantendo 

quantitativo aumentado mesmo quando analisados separadamente no grupo de sepse precoce 

e no de outras.  Em estudo realizado em uma UTIN em Tubarão – SC, a taxa de IRAS foi 

45,8%, com maior frequência do acesso venoso periférico (43,8%) e cateter umbilical 

(24,2%).
37 

Em Londrina, na UTIN do Hospital Universitário a taxa de cateterismo umbilical 

foi de 23,8%.
25

 Em UTIN de Viçosa houve prevalência de 397% de sepse tardia em pré-

termos que usaram PICC por período igual ou superior a 11 dias e associou-se ao desfecho 

sepse neonatal tardia em 80,8%.
24 

Estudo de coorte retrospectivo (2006 – 2008) realizado na 

UTIN do Johns Hopking Hospital analisou associação entre permanência do PICC e 

ocorrência de infecção de corrente sanguínea associada a cateter central (CLA-BSI) e mostrou 

que no primeiros dezoito dias após inserção do cateter a taxa de incidência de infecção 

aumenta em 14% por dia, chegando a 33%  após 35 dias de permanência do cateter.
43 

Posteriormente uma nova coorte retrospectiva em um grande estudo multicêntrico que 

envolveu UTIN de principais centros americanos verificaram, com dados entre 2005 – 2010,  

que esse risco aumenta a partir da segunda semana de inserção do PICC.
44

  Apesar desses 

achados o PICC continua sendo acesso venoso de longa permanência mais indicado nos 

RNMBP, inclusive por recomendação do Ministério da Saúde.
16,21 

 Quanto aos procedimentos que podem oferecer risco de infecções relacionadas à 

assistência do trato respiratório as mais frequentes foram à aspiração de vias aéreas superiores 

(69,4%) e a IOT na sala de parto (28,6%) e na UTIN (36,7%). Estudo que associou atraso no 

neurodesenvolvimento com sepse tardia, os RNMBP doentes necessitaram de maior tempo de 

ventilação mecânica e por consequência IOT.
11 

 No Hospital Universitário de Londrina a sepse secundária a infecção de origem 

hospitalar acometeu metade dos RN, onde a pneumonia ocupou o primeiro lugar entre essas 

infecções e o procedimento mais frequente a IOT. Entre os RN que desenvolveram infecções 

associadas à IOT pode-se associar à colonização do ar umidificado por microrganismos 

hidrofílicos, ao trauma físico na passagem do tubo e a contaminação pelas mãos dos 

profissionais durante o contato com as vias aéreas.
25 



 60 

  
Outros estudos mostram percentuais parecidos referentes a IOT e o risco elevado que 

este procedimento oferece para pneumonia no RMBP.
9,28,45 

A IOT prolongada associado ao 

peso menor que 1.500g são importantes fatores de risco para infecção fúngica, considerando 

também que o tubo traqueal ultrapassa a clearance mucociliar normal, associado às aspirações 

frequentes pode promover a colonização bidirecional do trato respiratório e gastrointestinal.
16 

A taxa de óbito entre os RN estudados foi de 10,2%, sendo mais expressiva no grupo 

que apresentou outras sepse (14,3%) se comparada ao da sepse precoce (8,6%), resultado que 

está abaixo do demonstrado em outros estudos referentes a infecções relacionadas à 

assistência e sepse, como do Hospital universitário de Londrina com taxa de mortalidade por 

infecção relacionada à assistência de 28,4%.
25

  Estudo em uma UTIN em Viçosa dos 267 pré-

termos incluídos, 8,2% evoluíram para óbito por sepse tardia.
24

 Conforme o Ministério da 

Saúde a taxa de mortalidade em média nos pré-termos com peso abaixo de 1.500g é de 25%.
21

  

A escolha dos esquemas de antibioticoterapia utilizados nos RN está de acordo com a 

proposta na literatura 
3,18,21,31

. No grupo de Sepse precoce não houve crescimento bacteriano 

nas culturas, portanto, adotou-se terapia medicamentosa baseada na clínica (empírica), 

conforme recomendado pela ANVISA (2011)
3,21

. Os RN do grupo de Sepse tardia 

apresentaram positividade nas culturas de germes comuns ao ambiente das UTIN, o 

Staphylococcus do grupo coagulase negativa, bacilos Gram-negativos e Cândida 

sp.
12,18,24,25,31,34 

 

4.3 LIMITAÇÕES: 

 Durante o período de 06/05/2009 a 13/10/2009 a Maternidade e a Unidade Neonatal 

permaneceram parcialmente fechadas e por consequência houve uma importante 

redução no número de internações. Este acontecimento contribuiu para que neste ano a 

amostra fosse muito pequena, impactando desfecho do estudo. 

 Ausência de dados maternos referentes ao pré-natal que enriqueceriam as discussões 

acerca da sepse precoce. 

  Estudo unicêntrico. 

 Poucos estudos na literatura focam a sepse precoce. A maioria das pesquisas discutem 

as infecções de aparecimento tardio – de origem hospitalar.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Pode-se concluir que no grupo estudado a sepse mais frequente foi a precoce, não 

havendo desta forma condições para correlacionar a ocorrência de sepse com procedimentos 

assistenciais invasivos, que estão associados à sepse tardia de origem hospitalar, como 

também se recomenda mais estudos referentes à sepse neonatal precoce no Brasil. 

Foi observada baixa frequência no grupo de RN que desenvolveu sepse precoce e 

sepse tardia e não foi possível identificar risco da tardia a partir da ocorrência da precoce. 

A maioria das gestantes não realizou o pré-natal adequadamente, o que pode ter 

influenciado no maior número de RN que desenvolveram sepse precoce (de origem materna). 

A Bolsa rota e a ITU foram os principais fatores de risco para sepse precoce e a DHEG foi a 

principal intercorrência obstétrica clínica.  

O menor peso de nascimento foi associado à maior frequência de outras sepses que 

não apenas a precoce. Infere-se que a faixa de peso e a idade gestacional tendem ao maior 

risco de ocorrência de ambas as sepse (precoce e tardia) .  

A taxa de óbito foi baixa, em relação ao descrito na literatura. 

Os acessos vasculares foram os procedimentos assistenciais invasivos mais frequentes 

e continuam necessitando bastante rigor no controle do risco de infecção, apesar da baixa 

frequência de sepse tardia encontrada. 

Quase todos os recém-nascidos com sepse precoce utilizaram apenas um esquema de 

antibiótico, como o estabelecido pela literatura. 

Sempre será necessária a adoção de boas práticas pela equipe, em que todos sejam 

responsáveis pela execução criteriosa e fiel aos protocolos e rotinas. Isto poderia ser 

viabilizado de forma mais prática e objetiva com a formação de “bundles” de cuidados. 

Sugerimos, assim, que este estudo seja continuado para que, com uma maior amostra, 

permita uma análise estatística de associação dos procedimentos invasivos e a ocorrência de 

sepse. 

Contudo, sugere-se a construção de “bundle” de cuidados para os procedimentos 

assistenciais invasivos como tecnologia do cuidado na prevenção e controle de IRAS, tendo 

em vista esse tipo de abordagem atender as necessidades de sistematização da assistência de 

forma clara e objetiva. Os cuidados com “bundle”, descrito por múltiplas intervenções 

simultâneas vem demonstrando-se um importante e inovador meio de prevenir infecções 

relacionadas à assistência.  
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE MATERNO-INFANTIL 

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL  

EM SAÚDE MATERNO-INFANTIL 
ATENÇÃO INTEGRADA À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA 

  

Ficha de Coleta 
                                                                                                                

                                                                Ficha |___|___|___| 

I. Identificação do questionário                                             

1. Data da coleta |___|___|/|___|___|/|___|___| 2. Responsável__________________  |___|___| 

3. Revisado por ___________________________      |___|___|                                                                                  4. Data |___|___|/|___|___|/|___|___| 

5. Data da digitação |___|___|/|___|___|/|___|___| 6. Digitador _______________________ |___|___|                                                

 

II. Identificação do RN: 

7. Nome da mãe:  

__________________________________________ 

8. Nome do RN: 

__________________________________________ 

 

 

 

9. Prontuário: |___|___|___|___|___|___|___| 

10. Motivo da internação na UTI: _________________ ____________________________________ 

11. Data de nascimento |___|___|/|___|___|/|___|___| 12. Hora: |___|___|:|___|___| 

13. Peso: __________________ 14. Estatura: _________________ 

15. Sexo: 1.Feminino            2.Masculino                  |___| 

16. Gemelar: 1.Sim (vá à questão 17)                 2.Não         |___| 

17. ______º Gemelar                                                                     

18. IG pelo Ballard: __________________ 19. IG pelo Capurro: _________________ 

20. APGAR: 1ºmin_____  2ºmin_____  3ºmin______ 21.         AIG |___|      PIG |___|      GIG|____| 

22. Malformação |___|: __________________ 23. Perímetro cefálico: _____________ 

24. Perímetro torácico: _________ 25. Perímetro abdominal: ____________ 
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III. Dados Obstétricos: 

 

26. MÃE FEZ PRÉ-NATAL?        1.SIM             2.NÃO             3.NÃO INFORMADO                                          |___| 

27. Número de consultas:          |___| 

28. Complicações:   1.DHEG     2.Diabetes         3.Outras (vá à questão 29 à 30)  |___|___|___| 

29. Especificar:_______________________________________________________________  

30. Tratamento: ______________________________________________________________  

31. Tabagismo |___|        Álcool |___|      Drogas ilícitas |___|  

32. Tratamento: ______________________________________________________________  

33. Ocorrência de febre materna: 1.Sim          2.Não       3. Não informado |___| 

34. Infecções: 1.ITU          2.Corioamnionite       |___|___| 

35. Tratamento: 1.Sim (vá à questão 36)        2.Não informado       |___| 

36. Especificar: _______________________________________________________________  

37. Leucorréia: 1.Sim (vá à questão 40, se tratou)               2.Não               3.Não informado |___| 

38. Swab vaginal: 1.Sim (vá à questão 40, se tratou)           2.Não              3.Não informado |___| 

39. Germe isolado no swab:  1.Sim ( ________________ )  2. Não             3.Não informado |___| 

40. Tratamentos:  1.Sim ( ___________________ )              2.Não |___| 

41. Quantos dias de tratamento? |___| 

42. Outras infecções: 1.Sim (vá da questão 43 a 44)      2.Não                    3.Não informado                    |___| 

43. Quais: ___________________ ___________________ ____________________  |___| 

44. Tratamento:  1.Sim ( _____________________________ )   2.Não      3.Não informado |___| 

45. Sorologia: 1.Sim (vá da questões 46 à 53)         2 .Não            3.Não informado |___| 

46. Resultado em: |___|___|___| 

47. Toxoplasmose:    1.IgM                2.IgG              3.Negativo                4.Não informado                |___| 

48. Rubéola:              1.IgM                2.IgG             3.Negativo                 4.Não informado |___| 

49. Citomegalovírus: 1.IgM               2.IgG              3.Negativo                 4.Não informado |___| 

50. Anti-HBc: ______ em: |___|___|___| 

51. HBsAg: ______ em: |___|___|___| 

52. Anti-HIV: ______ em: |___|___|___| 

53. LUES: 1.Internação       2.Na gestação (vá à questão 54)       3. Não informado |___| 

54. Em: |___|___|___| 

55. Positivo |___|                               Negativo |___|                            Tratamento em:  |___|___|___| 
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IV. Dados do Parto: 
 

56. TIPO:      1.VAGINAL            2.CESÁREO             3.NÃO INFORMADO |___| 

57. Local:     1.C. Obstétrico   2.C. Cirúrgico      3.Não informado    4.Outros ( ____________ ) |___| 

58. Bolsa:     1.Íntegra             2.Rota (vá à questão 59)                    3.Não informado |___| 

59. Tempo:   1.Até 24h           2.Mais que 24h  (____ dias)               3.Não informado |___| 

60. Aspecto: 1.Claro               2.Meconial            3.Purulento            4.Não informado |___| 

 

 

 

V. Procedimentos Invasivos Assistenciais na Sala de Parto: 
 

 

 

 

VI. Procedimentos Assistenciais Invasivos realizados na UTI: 
 

 

67. INTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL:         1.SIM (VÁ ÀS QUESTÕES 68 E 70)              2.NÃO |___| 

68. Reintubação endotraqueal:        1.Sim (vá à questão 69)                         2.Não            |___| 

69. 1.Somente uma vez                   2.Reintubado duas vezes               3.Mais de 3 vezes ( ____ ) |___| 

70. Dias totais de intubação: |___| 

71. Este procedimento possui protocolo:                      1.Sim                  2.Não  

72. Cateter umbilical arterial:     1.Sim (vá da questão 73 à 75)                 2.Não        |___| 

73. Reposicionado:                                     1.Sim                     2.Não    |___| 

74. Repassado:                                            1.Sim                     2.Não   |___| 

75. Retirado com ____ dias de vida → motivo _______________________________________  

76. Este procedimento possui protocolo:                         1.Sim                  2.Não |___|            

77. Cateter umbilical venoso:  1.Sim (vá da questão 78 à 80)                 2.Não   |___| 

78. Reposicionado:                                      1.Sim                  2.Não |___| 

 

 

 

 

61. ASPIRAÇÃO NASOFARINGEA E OROGÁSTRICA           1.SIM       2.NÃO        3. NÃO INFORMADO  |___| 

62. Cateterismo umbilical arterial:     1.Sim       2.Não         |___| 

63. Cateterismo umbilical venoso:     1.Sim       2.Não         |___| 

64. Punção venosa periférica:            1.Sim       2.Não         |___| 

65. Intubação endotraqueal:               1.Sim       2.Não          |___| 

66. Esses procedimentos na sala de parto possuem protocolo:     1.Sim               2.Não |___| 
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79. REPASSADO:           1. SIM      2.NÃO   |___| 

80. Retirado com ___ horas de vida → motivo: _______________________________________ ____________ 

81. Este procedimento possui protocolo:     1.Sim                             2.Não |___| 

82. PICC:                  1.Sim (vá da questão 83 à 85)                        2.Não  |___| 

83. Instalado com ____ dias de vida → intercorrências:_________________________________  

84. Retirado com ____dias de vida → motivo:________________________________________  

85. PICC foi repassado?                  1.Sim (vá da questão 86 a 87)          2.Não  |___| 

86. Motivo: ___________________________________________________________________  

87. Quantas vezes: 1. Somente uma       2. Duas vezes        3. Mais que duas vezes ( ________ ) |___| 

88. Este procedimento possui protocolo:                      1.Sim                   2.Não |___| 

89. Acesso venoso periférico:           1.Sim (vá da questão 90 a 92)                2.Não        |___| 

90. Dias totais de permanência: |___| 

91. Intercorrências infecciosas:  1.Sim (vá à questão 92)           2.Não              3.Não informado            |___| 

92. Flebite: |___|                      Abcesso: |___|                        Outros: |___|               Quais: _____ ____________ 

93. Este procedimento possui protocolo:                 1.Sim                   2.Não |___| 

94. Cateterismo orogástrico:                                 1. Sim                 2.Não      |___| 

95. Dias totais de permanência: |___| 

96. Este procedimento possui protocolo:                 1.Sim       2.Não |___| 

97. Cateterismo vesical demora:            1.Sim (vá da questão 98 à 100)              2.Não  |___| 

98. Dias totais de permanência: |___| 

99. Cateter vesical foi repassado?            1.Sim (vá à questão 100)                   2.Não    |___| 

100. Motivo do repasse: 1.Obstrução |___|         2.Exteriorização |___|            3.Infecção |___| 4.Outros |___| 

101. Este procedimento possui protocolo:  1.Sim                     2.Não |___| 
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VII. Ocorrência de Sepse: 
 

 

 

 

VIII. Exames para suspeita de sepse precoce: 

 
 

114. DATA DA COLETA: ___/___/___                                                 

115. Dias de vida: ____________________________________  

116. Possuía dispositivo invasivo no momento da coleta: 1.Sim (vá à questão 117)      2.Não |___| 

117. Quais: _________________________________________________________________ ____________ 

118. Coletados antes do início do antibiótico: 1.Sim       2.Não            3.Não informado |___| 

119. Hemograma: 1. Alterado (vá à questão 120)         2.Normal       3.Não informado |___| 

120. Após 48h de início do antibiótico: 1.Alterado         2.Normal       3.Não informado  |___| 

121. PCR:   1.Alterado (vá à questão 122)        2.Normal        3.Não informado       4.NEF |___| 

122. Após 48h de início do antibiótico: 1.Alterado         2.Normal       3.Não informado |___| 

123. Hemocultura: 1.Positiva (vá à questão 124)        2.Negativa     3. Não informado |___| 

124. Germe isolado: __________________________________________________________ ____________ 

125. Líquor: 1.Alterado (vá à questão 126)      2.Normal |___| 

126. Feito cultura: 1.Sim (và a questão 127)      2.Não |___| 

127. Germe isolado: __________________________________________________________  

   

 

 

102. PRECOCE:                   1.SIM (VÁ À QUESTÃO103 )                   2.NÃO      |___| 

103. 1.Sepse Precoce Provável              2.Sepse Precoce Comprovada (vá da questão 104 a 105) |___| 

104. Germe isolado: _________________________________   

105. Antibiograma:                               1.Sim                         2.Não |___| 

106. Iniciou o quadro com quantos dias de vida? |___| 

107. Tardia:                           1.Sim (vá à questão 108)        2.Não |___| 

108. 1.Sepse Tardia Provável       2.Sepse Tardia Comprovada ( vá da questão 109 a 110) |___| 

109. Germe: _______________________________________   

110. Antibiograma:                               1.Sim                         2.Não |___| 

111. Iniciou o quadro com quantos dias de vida? |___| 

112.  Possuía algum dispositivo invasivo quando iniciou o quadro clínico? 

                                1.Sim (vá à questão 1113)                      2.Não 

|___| 

113. Quais: _________________________________________________________________ _________

___ 
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IX. Exames para suspeita de sepse tardia: 

 

128. DATA DA COLETA: ___/___/___                                                 

129. Dias de vida: ____________________________________  

130. Possuía dispositivo invasivo no momento da coleta: 1.Sim (vá à questão 131)      2.Não |___| 

131. Quais: _________________________________________________________________ ____________ 

132. Coletados antes do início do antibiótico: 1.Sim       2.Não            3.Não informado |___| 

133. Hemograma: 1. Alterado (vá à questão 134)         2.Normal       3.Não informado |___| 

134. Após 48h de início do antibiótico: 1.Alterado         2.Normal       3.Não informado  |___| 

135. PCR:   1.Alterado (vá à questão 136)        2.Normal        3.Não informado       4.NEF |___| 

136. Após 48h de início do antibiótico: 1.Alterado         2.Normal       3.Não informado |___| 

137. Hemocultura: 1.Positiva (vá à questão 138)        2.Negativa     3. Não informado |___| 

138. Germe isolado: __________________________________________________________ ____________ 

139. Líquor: 1.Alterado (vá à questão 140)      2.Normal |___| 

140. Feito cultura: 1.Sim (và a questão 141)      2.Não |___| 

141. Germe isolado: __________________________________________________________  

 

 

 

X. Antibioticoterapia: 

 
 

142. 1º ESQUEMA: INÍCIO COM ______ DIAS DE 

VIDA 

DURAÇÃO: 

____ DIAS   

PROGRAMAÇÃO DE ______DIAS 

INTERROMPEU E TROCOU COM 

_____ DIAS 

143. 2º esquema: início com ______ dias de vida Duração: ____ 

dias 

Programação de ______ dias 

Interrompeu e trocou com _____ dias 

144. 4º esquema: início com ______ dias de vida Duração:____ 

Dias 

Programação de ______ dias 

Interrompeu e trocou com _____ dias 

145. Vancomicina: início com _____ dias de vida Duração: ____ 

dias 

Programação de ______ dias 

Interrompeu e trocou com _____ dias 

146. Carbapenêmico: início com _____ dias de vida Duração: ____ 

dias 

Programação de ______ dias 

 

147. Antifúngico: início com _____ dias de vida Duração: ____ 

dias 

Programação de ______ dias 
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ANEXO A – AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO DO HUAP – UFF 

PARA A PESQUISA 
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ANEXO B– PARECER DO CEP – FM/HUAP/UFF 
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ANEXO C - ESCORE HEMATOLÓGICO 
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Na tentativa de melhorar a acurácia diagnóstica, Rodwell et al. (1988) desenvolveram um 

escore hematológico que considera um ponto para cada uma das seguintes características: 

 Leucocitose ou leucopenia (considerar leucocitose ≥ 25.000 ao nascimento ou ≥ 

30.000 entre 12 e 24 horas ou acima de 21.000 ≥ 48 horas. Considerar leucopenia ≤ 

5.000)  

 Neutrofilia ou neutropenia; 

 Elevação de neutrófilos imaturos;  

 Índice neutrofílico aumentado; 

 Razão dos neutrófilos imaturos sobre os segmentados ≥ a 0,3;  

 Alterações degenerativas nos neutrófilos com vacuolização e granulação tóxica;  

 Plaquetopenia (<150.000/mm3). Um escore ≥ 3 oferece sensibilidade de 96% e 

especificidade de 78%, e um escore de 0, 1 ou 2 fornece valor preditivo negativo de 

99%. Embora útil, não se constitui isoladamente ainda em um teste definitivo para o 

diagnóstico da sepse, uma vez que não identifica todos os neonatos sépticos. 

Quadro.  Valores de Neutrófilos (por mm3) em Recém-Nascidos 

 NEUTROPENIA NEUTROFILIA ↑NEUTRÓFILO ↑IMATURO 

PN <1,5kg*  PN>1,5kg PN <1,5kg* PN >1,5kg Imaturos* Totais * 

Nascimento < 500  <1.800 > 6.300 > 5.400 > 1.100 > 0,16 

12 horas <1.800  < 7.800 >12.400 > 14.500 > 1.500 > 0,16 

24 horas < 2.200  < 7.000 > 14.000 > 12.600 > 1.280 > 0,16 

36 horas < 1.800  < 5.400 >11.600 > 10.600 > 1.100 > 0,15 

48 horas < 1.100  < 3.600 > 9.000 > 8.500 > 850 > 0,13 

60 horas < 1.100  < 3.000 > 6.000 > 7.200 > 600 > 0,13 

72 horas < 1.100  < 1.800 > 6.000 > 7.000 > 550 > 0,13 

120 horas < 1.100  < 1.800 > 6.000 > 5.400 > 500 > 0,12 

4º ao 28º dia < 1.100  < 1.800 > 6.000 > 5.400 > 500 > 0,12 

Fonte: Ministério da Saúde (Br). Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Critérios Diagnósticos de 

Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde - Neonatologia. 1ª edição.  Brasília , 2013.  

• Acima de 28 dias de vida, considerar valores hematológicos de normalidade apropriados 

para a idade.  
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              ANEXO D - LEI Nº 9.431 DE 6 DE JANEIRO DE 1997   
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Dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção de programa de controle de infecções 

hospitalares pelos hospitais do País.    

O PRESIDENTE DA REPÚBLICAFaço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei:   

Art. 1º Os hospitais do País são obrigados a manter Programa de Controle de Infecções 

Hospitalares - PCIH.   

§ 1° Considera-se programa de controle de infecções hospitalares, para os efeitos desta Lei, o 

conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente com vistas à redução máxima 

possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares.    

§ 2° Para os mesmos efeitos, entende-se por infecção hospitalar, também denominada 

institucional ou nosocomial, qualquer infecção adquirida após a internação de um paciente em 

hospital e que se manifeste durante a internação ou mesmo após a alta, quando puder ser 

relacionada com a hospitalização.    

Art. 2° Objetivando a adequada execução de seu programa de controle de infecções 

hospitalares, os hospitais deverão constituir:   

I - Comissão de Controle de Infecções Hospitalares;   

II - (VETADO)   

Art. 3° (VETADO)   

Art. 4° (VETADO)   

Art. 5° (VETADO)   

Art. 6° (VETADO)   

Art. 7° (VETADO)   

Art. 8° (VETADO)   

Art. 9° Aos que infringirem as disposições desta Lei aplicam-se as penalidades previstas na 

Lei n° 6.437, de 20 de agosto de 1977.    

Art. 10. (VETADO)   

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.   

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.   

Brasília, 6 de janeiro de 1997; 176º da Independência e 109º da República.   

                            FERNANDO HENRIQUE CARDOSO    
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                     ANEXO E - PORTARIA Nº 2616, DE 12 DE MAIO DE 1998 
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Ministério da Saúde 

Gabinete do Ministro 

O Ministro do Estado da Saúde interino, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 

87, inciso II da Constituição, e  

Considerando as determinações da Lei nº 9431 de 6 de janeiro de 1997, que dispõe 

sobre a obrigatoriedade da manutenção pelos hospitais do país, de Programa de Controle de 

Infecções Hospitalares. 

Considerando que as infecções Hospitalares constituem risco significativo à saúde dos 

usuários dos hospitais, e sua prevenção e controle envolvem medidas de qualificação de 

assistência hospitalar, da vigilância sanitária e outras, tomadas no âmbito do Estado, do 

Município e de cada hospital, atinentes a seu funcionamento; 

Considerando que o capítulo I artigo V e inciso III da lei nº 8080 de 19 de setembro de 

1990 estabelece como objetivo e atribuição do Sistema Único de Saúde (SUS), "a assistência 

as pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da Saúde com a 

realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas". 

Considerando que no exercício da atividade fiscalizadora os órgãos estaduais de saúde 

deverão observar, entre outros requisitos e condições, a adoção, pela instituição prestadora de 

serviços, de meio de proteção capazes de evitar efeitos nocivos à saúde dos agentes, clientes, 

pacientes e dos circunstantes, (Decreto nº 77 052 de 19/01/1976, artigo 2º, inciso IV); 

Considerando os avanços técnicos-científicos os resultados do Estudo Brasileiro da 

Magnitude das Infecções Hospitalares, Avaliação da Qualidade das Ações de Controle de 

Infecção Hospitalar o reconhecimento mundial destas ações como as que implementam a 

melhoria da qualidade da assistência a saúde, reduzem esforços, problemas, complicações e 

recursos; 

Considerando a necessidade de informações e instrução oficialmente constituída para 

respaldar a formação técnico/profissional, resolve: 

Art. 1º Expedir na forma dos anexos I, II, III, IV e V, diretrizes e normas para 

prevenção e o controle das infecções hospitalares. 

Art. 2º As ações mínimas necessárias, a serem desenvolvidas, deliberada e 

sistematicamente, com vistas a redução máxima possível da incidência e da gravidade das 

infecções dos hospitais, compõe o Programa de Controle de Infecções Hospitalares. 

Art. 3º A Secretaria de Política de Saúde, do Ministério da Saúde, prestará cooperação 

técnica as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, a fim de orientá-las sobre o exato 

cumprimento, interpretação das normas aprovadas por esta Portaria. 

Art. 4º As Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde poderão adequar as normas 

conforme prevê a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
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Art. 5º A inobservância ou o descumprimento das normas aprovadas por esta Portaria 

sujeitará o infrator ao processo e as penalidades previstas na Lei nº 6437 de 20 de agosto de 

1977, ou, outra que a substitua, com encaminhamento dos casos ou ocorrências ao Ministério 

Público e órgãos de defesa do consumidor para aplicação da legislação pertinente (lei nº 

8078/90 ou outra que a substitua). 

Art. 6º Este regulamento deve ser adotado em todo o território nacional, pelas pessoas 

jurídicas e físicas, de direito público e privado envolvidas nas atividades hospitalares de 

assistência a saúde. 

Art. 7º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 8º Fica revogada a Portaria nº 930, de 27/08/92.  

BARJAS NEGRI 

Programa de Controle de Infecção Hospitalar 

ANEXOS I 

ORGANIZAÇÃO  

1. 0 Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH) é um conjunto de ações 

desenvolvidas deliberada e sistematicamente, com vistas à redução máxima possível da 

incidência e da gravidade das infecções hospitalares. 

2. Para a adequada execução do PCIH os hospitais deverão constituir Comissão de 

Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), órgão de assessoria à autoridade máxima da 

instituição e de execução das ações de controle de infecção hospitalar. 

2.1 A CCIH deverá ser composta por profissionais da área de saúde, de nível superior, 

formalmente designados. 

2.2 Os membros da CCIH serão de dois tipos: consultores e executores. 

2.2.1 0 presidente ou coordenador da CCIH será qualquer um dos membros da mesma, 

indicado pela direção do hospital. 

2.3 Os membros consultores serão representantes, dos seguintes serviços: 

2.3.1 - serviço médico; 

2.3 2 - serviço de enfermagem; 

2.3.3 - serviço de farmácia; 

2.3.4 - laboratório de microbiologia; 

2.3.5 - administração. 
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2.4. Os hospitais com número de leitos igual ou inferior a 70 (setenta) atendem os 

números 2.3.1 e 2.3.2. 

2.5. Os membros executores da CCIH representam o Serviço de Controle de Infecção 

Hospitalar e, portanto, são encarregados da execução das ações programadas de controle de 

infecção hospitalar; 

2.5.1 - Os membros executores serão, no mínimo, 2 (dois) técnicos de nível superior da 

área de saúde para cada 200 (duzentos) leitos ou fração deste número com carga horária 

diária, mínima, de 6 (seis) horas para o enfermeiro e 4 (quatro) horas para os demais 

profissionais. 

2.5.1.1 - Um dos membros executores deve ser, preferencialmente, um enfermeiro. 

2.5.1.2 - A carga horária diária, dos membros executores, deverá ser calculada na base 

da proporcionalidade de leitos indicado no número 2.5.1 

2.5.1.3 - Nos hospitais com leitos destinados a pacientes críticos, a CCIH deverá ser 

acrescida de outros profissionais de nível superior da área de saúde. Os membros executores 

terão acrescidas 2 (duas) horas semanais de trabalho para cada 10 (dez) leitos ou fração; 

2.5.1.3. 1 Para fins desta Portaria, consideram-se pacientes críticos: 

2.5.1.3.1.1 pacientes de terapia intensiva (adulto, pediátrico, e neonatal); 

2.5.1.3.1.2 pacientes de berçário de alto risco; 

2.5.1.3.1.3 pacientes queimados; 

2.5.1.3.1.4 pacientes submetidos a transplantes de órgãos; 

2.5.1.3.1.5 pacientes hemato-oncológicos; 

2.5.1.3.1.6 pacientes com Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. 

2.5.1.4 - Admite-se, no caso do número 2.5.1.3., o aumento do número de profissionais 

executores na CCIH, ou a relativa adequação de carga horária de trabalho da equipe original 

expressa no número 2.5. 1; 

2.5.1.5 - Em hospitais com regime exclusivo de internação tipo paciente -dia, deve-se 

atender aos números 2.1, 2.2 e 23, e com relação ao número 2.5.1, a carga de trabalho dos 

profissionais será de 2 (duas) horas diárias para o enfermeiro e 1 hora para os demais 

profissionais, independente do número de leitos da instituição. 

2.5.1.6.- Os hospitais poderão consorciar-se no sentido da utilização recíproca de 

recursos técnicos, materiais e humanos, com vistas à implantação e manutenção do Programa 

de Controle da Infecção Hospitalar. 
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2.5.1.7 - os hospitais consorciados deverão constituir CCIH própria, conforme os 

números 2 e 2.1, com relação aos membros consultores, e prover todos os recursos 

necessários à sua atuação. 

2.5.1.8 - O consórcio deve ser formalizado entre os hospitais componentes. Os membros 

executores, no consórcio, devem atender aos números 2.5.1, 2.5.1.1, 2.5.1.2, 2.5.1.3 e 2.5.1.4.  

COMPETÊNCIAS 

3. A CCIH do hospital deverá: 

3.1 Elaborar, implementar, manter e avaliar programa de controle de infecção 

hospitalar, adequado às características e necessidades da instituição, contemplando, no 

mínimo, ações relativas a: 

3.1.1. implantação de um Sistema de Vigjlância Epidemiológica das Infecções 

Hospitalares, de acordo com o Anexo III,  

3.1.2 - adequação, implementação e supervisão das normas e rotinas técnico-

operacionais, visando à prevenção e controle das infecções hospitalares; 

3.1.3 - capacitação do quadro de funcionários e profissionais da instituição, no que diz 

respeito à prevenção e controle das infecções hospitalares; 

3.1.4 - uso racional de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares;  

3.2 avaliar, periódica e sistematicamente, as informações providas pelo Sistema de 

Vigilância Epidemiológica das infecções hospitalares e aprovar as medidas de controle 

propostas pelos membros executores da CCIH; 

3.3 realizar investigação epidemiológica de casos e surtos, sempre que indicado, e 

implantar medidas imediatas de controle; 

3.4. elaborar e divulgar, regularmente, relatórios e comunicar, periodicamente, à 

autoridade máxima de instituição e às chefias de todos os setores do hospital a situação do 

controle das infecções hospitalares, promovendo seu amplo debate na comunidade hospitalar,  

3.5 elaborar, implementar e supervisionar a aplicação de normas e rotinas técnico-

operacionais, visando limitar a disseminação de agentes presentes nas infecções em curso no 

hospital, por meio de medidas de precaução e de isolamento; 

3.6. adequar, implementar e supervisionar a aplicação de normas e rotinas técnico-

operacionais, visando à prevenção e ao tratamento das infecções hospitalares;  

3.7.definir, em cooperação com a Comissão de Farmácia e Terapêutica, política de 

utilização de antimicrobianos, germicidas e materiais médico-hospitalares para a instituição;  

3.8.cooperar com o setor de treinamento ou responsabilizar-se pelo treinamento, com 

vistas a obter capacitação adequada do quadro de funcionários e profissionais, no que diz 

respeito ao controle das infecções hospitalares;  
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3.9 elaborar regimento interno para a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar;  

3.10. cooperar com a ação do órgão de gestão do SUS, bem como fornecer, 

prontamente, as informações epidemiológicas solicitadas pelas autoridades competentes;  

3.11.  notificar, na ausência de um núcleo de epidemiologia, ao organismo de gestão do 

SUS, os casos diagnosticados ou suspeitos de outras doenças sob Vigilância epidemiológica 

(notificação compulsória), atendidos em qualquer dos serviços ou unidades do hospital, e 

atuar cooperativamente com os serviços de saúde coletiva;  

3.12.  notificar ao Serviço de Vigilância Epidemiológica e Sanitária do organismo de 

gestão do SUS, os casos e surtos diagnosticados ou suspeitos de infecções associadas à 

utilização de insumos e/ou produtos industrializados. 

4. Caberá à autoridade máxima da instituição: 

4.1 - constituir formalmente a CCIH; 

4.2 - nomear os componentes da CCIH por meio de ato próprio; 

4.3 - propiciar a infra-estrutura necessária à correta operacionalização da CCIH; 

4.4 - aprovar e fazer respeitar o regimento interno da CCIH 

4.5 - garantir a participação do Presidente da CCIH nos órgãos colegiados deliberativos 

e formuladores de política da instituição, como, por exemplo, os conselhos técnicos, 

independente da natureza da entidade mantenedora da instituição de saúde; 

4.6. garantir o cumprimento das recomendações formuladas pela Coordenação 

Municipal/Distrital de Controle de Infecção Hospitalar;  

4.7 informar o órgão oficial municipal ou estadual quanto à composição da CCIH, e às 

alterações que venham a ocorrer; 

4.8 fomentar a educação e o treinamento de todo o pessoal hospitalar. 

5. À Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar, do Ministério da Saúde, 

compete: 

1. definir diretrizes de ações de controle de infecção hospitalar;  

2. apoiar a descentralização das ações de prevenção e controle de infecção hospitalar;  

3. coordenar as ações nacionais de prevenção e controle de infecção hospitalar;  

4. estabelecer normas gerais para a prevenção e controle das infecções hospitalares;  

5.5 estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle de infecção hospitalar, 
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5.6 promover a articulação com órgãos formadores, com vistas à difusão do conteúdo de 

conhecimentos do controle de infecção hospitalar, 

5.7 cooperar com a capacitação dos profissionais de saúde para o controle de infecção 

hospitalar, 

5.8 identificar serviços municipais, estaduais e hospitalares para o estabelecimento de 

padrões técnicos de referência nacional; 

5.9 prestar cooperação técnica, política e financeira aos Estados e aos Municípios, para 

aperfeiçoamento da sua atuação em prevenção e controle de infecção hospitalar; 

5.10 acompanhar e avaliar as ações implementadas, respeitadas as competências 

estaduais/distrital e municipais de atuação, na prevenção e controle das infecções hospitalares; 

5.11estabelecer sistema nacional de informações sobre infecção hospitalar na área de 

Vigilância Epidemiológica; 

5.12 estabelecer sistema de avaliação e divulgação nacional dos indicadores da 

magnitude e gravidade das infecções hospitalares e da qualidade das ações de seu controle; 

5.13 planejar ações estratégicas em cooperação técnica com os Estados, Distrito Federal 

e os Municípios; 

5.14 acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores epidemiológicos de infecção 

hospitalar. 

6. Às Coordenações Estaduais e Distrital de Controle de Infecção Hospitalar, compete: 

6.1 definir diretrizes de ação estadual/distrital, baseadas na política nacional de controle 

de infecção hospitalar; 

6.2 estabelecer normas, em caráter suplementar, para a prevenção e controle de infecção 

hospitalar; 

6.3 descentralizar as ações de prevenção e controle de infecção hospitalar dos 

Municípios; 

6.4 prestar apoio técnico, financeiro e político aos municípios, executando, 

supletivamente, ações e serviços de saúde, caso necessário; 

6.5 coordenar, acompanhar, controlar e avaliar as ações de prevenção e controle de 

infecção hospitalar do Estado e Distrito Federal; 

6.6 acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores epidemiológicos de infecção 

hospitalar; 

6.7 informar, sistematicamente, à Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar, do 

Ministério da Saúde, a partir da rede distrital, municipal e hospitalar, os indicadores de 

infecção hospitalar estabelecidos. 
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7. Às Coordenações Municipais de Controle de Infecção Hospitalar, compete: 

7.1 coordenar as ações de prevenção e controle de infecção hospitalar na rede hospitalar 

do Município; 

7.2 participar do planejamento, da programação e da organização da rede regionalizada 

e hierarquizada do SUS, em articulação com a Coordenação Estadual de controle de infecção 

hospitalar; 

7.3 colaborar e acompanhar os hospitais na execução das ações de controle de infecção 

hospitalar; 

7.4 prestar apoio técnico às CCIH dos hospitais; 

7.5 informar, sistematicamente, à Coordenação Estadual de controle de infecção 

hospitalar do seu Estado, a partir da rede hospitalar, os indicadores de infecção hospitalar 

estabelecidos. 

Programa de Controle de Infecção Hospitalar 

ANEXO II 

CONCEITOS E CRITÉRIOS DIAGNOSTICOS DAS INFECÇÕES HOSPITALARES 

1. Conceitos básicos. 

1.1 - Infecção comunitária (IC): 

1.1.1 - é aquela constatada ou em incubação no ato de admissão do paciente, desde que 

não relacionada com internação anterior no mesmo hospital. 

1.1.2 São também comunitárias: 

1.1.2.1 - a infecção que está associada com complicação ou extensão da infecção já 

presente na admissão, a menos que haja troca de microrganismos com sinais ou sintomas 

fortemente sugestivos da aquisição de nova infecção; 

1.1.2.2 a infecção em recém-nascido, cuja aquisição por via transplacentária é 

conhecida ou foi comprovada e que tornou-se evidente logo após o nascimento (exemplo: 

herpes simples, toxoplasmose, rubéola, citomegalovirose, sífilis e AIDS); 

1.1.2.3 as infecções de recém-nascidos associadas com bolsa rota superior a 24 (vinte e 

quatro) horas. 

1.2 infecção hospitalar (IH): 

1.2.1 é aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a 

internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos 

hospitalares. 
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2. Critérios para diagnóstico de infecção hospitalar, previamente estabelecidos e 

descritos. 

2.1 Princípios: 

2.1.1 o diagnóstico das infecções hospitalares deverá valorizar informações oriundas de: 

2.1.1.1 evidência clínica, derivada da observação direta do paciente ou da análise de seu 

prontuário; 

2.1.1.2 resultados de exames de laboratório, ressaltando-se os exames microbiológicos, 

a pesquisa de antígenos, anticorpos e métodos de visualização. 

2.1.1.3 evidências de estudos com métodos de imagem; 

2.1.1.4 endoscopia; 

2.1.1.5 biópsia e outros. 

2.2 Critérios gerais: 

2.2.1 quando, na mesma topografia em que foi diagnosticada infecção comunitária, for 

isolado um germe diferente, seguido do agravamento das condições clínicas do paciente, o 

caso deverá ser considerado como infecção hospitalar; 

2.2.2 quando se desconhecer o período de incubação do microrganismo e não houver 

evidência clínica e/ou dado laboratorial de infecção no momento da internação, convenciona-

se infecção hospitalar toda manifestação clínica de infecção que se apresentar a partir de 72 

(setenta e duas) horas após a admissão; 

2.2.3 são também convencionadas infecções hospitalares aquelas manifestadas antes de 

72 (setenta e duas) horas da internação, quando associadas a procedimentos diagnósticos e/ou 

terapêuticas, realizados durante este período; 

2.2.4 as infecções no recém-nascido são hospitalares, com exceção das transmitidas de 

forma transplacentária e aquelas associadas a bolsa rota superior a 24 (vinte e quatro) horas; 

2.2.5 os pacientes provenientes de outro hospital que se internam com infecção, são 

considerados portadores de infecção hospitalar do hospital de origem infecção. Nestes casos, 

a Coordenação Estadual/Distrital/Municipal e/ou o hospital de origem deverão ser informados 

para computar o episódio como infecção hospitalar naquele hospital. 

3. Classificação das cirurgias por potencial de contaminação da incisão cirúrgica 

3.1 as infecções pós-cirúrgicas devem ser analisadas conforme o potencial de 

contaminação da ferida cirúrgica, entendido como o número de microrganismos presentes no 

tecido a ser operado; 

3.2 a classificação das cirurgias deverá ser feita no final do ato cirúrgico, pelo cirurgião, 

de acordo com as seguintes indicações: 
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3.2.1 Cirurgias Limpas - são aquelas realizadas em tecidos estéreis ou passíveis de 

descontaminação, na ausência de processo infeccioso e inflamatório local ou falhas técnicas 

grosseiras, cirurgias eletivas com cicatrização de primeira intenção e sem drenagem aberta. 

Cirurgias em que não ocorrem penetrações nos tratos digestivo, respiratório ou urinário; 

3.2.2 Cirurgias Potencialmente Contaminadas - são aquelas realizadas em tecidos 

colonizados por flora microbiana pouco numerosa ou em tecidos de difícil descontaminação, 

na ausência de processo infeccioso e inflamatório e com falhas técnicas discretas no 

transoperatório. Cirurgias com drenagem aberta enquadram-se nesta categoria. Ocorre 

penetração nos tratos digestivo, respiratório ou urinário sem contaminação significativa. 

3.2.3 Cirurgias Contaminadas - são aquelas realizadas em tecidos recentemente 

traumatizados e abertos, colonizados por flora bacteriana abundante, cuja descontaminação 

seja difícil ou impossível, bem como todas aquelas em que tenham ocorrido falhas técnicas 

grosseiras, na ausência de supuração local. Na presença de inflamação aguda na incisão e 

cicatrização de segunda intenção, ou grande contaminação a partir do tubo digestivo. 

Obstrução biliar ou urinária também se incluem nesta categoria. 

3.2.4 Cirurgias lnfectadas - são todas as intervenções cirúrgicas realizadas em qualquer 

tecido ou órgão, em presença de processo infeccioso (supuração local) e/ou tecido necrótico.  

ANEXO III 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGlCA E INDICADORES EPIDEMIOLÓGlCOS DAS 

INFECÇÕES HOSPITALARES 

1. Vigilância Epidemiológica das infecções hospitalares 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. 

2.A CCIH deverá escolher o método de Vigilância Epidemiológica mais adequado às 

características do hospital à estrutura de pessoal e à natureza do risco da assistência, com base 

em critérios de magnitude, gravidade, redutibilidade das taxas ou custo. 

2.1 São indicados os métodos prospectivos, retrospectivos e transversais, visando 

determinar taxas de incidência ou prevalência. 

3. São recomendados os métodos de busca ativos de coleta de dados para Vigilância 

Epidemiológica das infecções hospitalares. 

4. Todas as alterações de comportamento epidemiológico deverão ser objeto de 

investigação epidemiológica específica. 

5. Os indicadores mais importantes a serem obtidos e analisados periodicamente no 

hospital e, especialmente, nos serviços de Berçário de Alto Risco, UTI 

(adulto/pediátrica/neonatal) Queimados, são; 
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5.1 Taxa de Infecção Hospitalar, calculada tomando como numerador o número de 

episódios de infecção hospitalar no período considerado e como denominador o total de saídas 

(altas, óbitos e transferências) ou entradas no mesmo período; 

5.2 Taxa de Pacientes com infecção Hospitalar, calculada tomando como numerador o 

número de doentes que apresentaram infecção hospitalar no período considerado, e como 

denominador o total de saídas (altas, óbitos e transferências) ou entradas no período; 

5.3 Distribuição Percentual das Infecções Hospitalares por localização topográfica no 

paciente, calculada tendo como numerador o número de episódios de infecção hospitalar em 

cada topografia, no período considerado e como denominador o número total de episódios de 

infecção hospitalar ocorridos no período; 

5.4 Taxa de Infecções Hospitalares por Procedimento, calculada tendo como numerador 

o número de pacientes submetidos a um procedimento de risco que desenvolveram infecção 

hospitalar e como denominador o total de pacientes submetidos a este tipo de procedimento. 

Exemplos: 

Taxa de infecção do sítio cirúrgico, de acordo com o potencial de contaminação. 

Taxa de infecção após cateterismo vesical. 

Taxa de pneumonia após uso de respirador. 

5.5 Recomenda-se que os indicadores epidemiológicos dos números 5, 1. e 5.2. sejam 

calculados utilizando-se no denominador o total de pacientes dia, no período. 

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

todos os pacientes no período considerado. 

5.6 Recomenda-se que o indicador do número 5.4 pode ser calculado utilizando-se 

como denominador o número total de procedimentos dia. 

5.6.1 0 número de pacientes dia é obtido somando-se o total de dias de permanência do 

procedimento realizado no período considerado. 

5.7 Outros procedimentos de risco poderão ser avaliados, sempre que a ocorrência, 

respectiva o indicar, da mesma forma que é de utilidade o levantamento das taxas de infecção 

do sítio cirúrgico, por cirurgião e por especialidade. 

5.8. Freqüência das Infecções Hospitalares por microrganismos ou por etiologias, 

calculada tendo como numerador o número de episódios de infecção hospitalar por 

microrganismo e como denominador o número de episódios de infecções hospitalares que 

ocorreram no período considerado.  

5.9 Coeficiente de Sensibilidade aos Antimicrobianos, calculado tendo como numerador 

o número de cepas bacterianas de um determinado microorganismo sensível a determinado 

antimicrobiano e como denominador o número total de cepas testadas do mesmo agente com 

antibiograma realizado a partir das espécimes encontradas. 
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5.10 Indicadores de uso de antimicrobianos. 

5.10.1 Percentual de pacientes que usaram antimicrobianos (uso profilático ou 

terapêutica) no período considerado. Pode ser especificado por clínica de internação. É 

calculado tendo como numerador o total de pacientes em uso de antimicrobiano e como 

denominador o número total de pacientes no período. 

5.10.2 Freqüência com que cada antimicrobiano é empregado em relação aos demais. É 

calculada tendo como numerador o total de tratamentos iniciados com determinado 

antimicrobiano no período, e como denominador o total de tratamentos com antimicrobianos 

iniciados no mesmo período. 

5.11 Taxa de letalidade associada a infecção hospitalar, é calculada tendo como 

numerador o número de óbitos ocorridos de pacientes com infecção hospitalar no período 

considerado, e como denominador o número de pacientes que desenvolveram infecção 

hospitalar no período. 

5.12 Consideram-se obrigatórias as, informações relativas aos indicadores 

epidemiológicos 5.1, 5.2, 5.3 e 5.11, no mínimo com relação aos serviços de Berçário de alto 

risco, UTI (adulto/ pediátrica/neonatal) e queimados 

6. Relatórios e Notificações 

6.1 A CCIH deverá elaborar periodicamente um relatório com os indicadores 

epidemiológicos interpretados e analisados. Esse relatório deverá ser divulgado a todos os 

serviços e à direção, promovendo-se seu debate na comunidade hospitalar. 

6.2 O relatório deverá conter informações sobre o nível endêmico das infecções 

hospitalares sob vigilância e as alterações de comportamento epidemiológico detectadas, bem 

como as medidas de controle adotadas e os resultados obtidos. 

6.3 É desejável que cada cirurgião receba, anualmente, relatório com as taxas de 

infecção em cirurgias limpas referentes às suas atividades, e a taxa média de infecção de 

cirurgias limpas entre pacientes de outros cirurgiões de mesma especialidade ou equivalente. 

6.4 O relatório da vigilância epidemiológica e os relatórios de investigações 

epidemiológicas deverão ser enviados às Coordenações Estaduais/ Distrital/Municipais e à 

Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar do Ministério da Saúde, conforme as normas 

específicas das referidas Coordenações.  

Programa de Controle de Infecção Hospitalar 

ANEXO IV 

LAVAGEM DAS MÃOS 

1. Lavagem das mãos é a fricção manual vigorosa de toda a superfície das mãos e 

punhos, utilizando-se sabão/detergente, seguida de enxágüe abundante em água corrente. 
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2. A lavagem das mãos é, isoladamente, a ação mais importante para a prevenção e 

controle das infecções hospitalares. 

3. O uso de luvas não dispensa a lavagem das mãos antes e após contatos que envolvam 

mucosas, sangue outros fluidos corpóreos, secreções ou excreções. 

4. A lavagem das mãos deve ser realizada tantas vezes quanto necessária, durante a 

assistência a um único paciente, sempre que envolver contato com diversos sítios corporais, 

entre cada uma das atividades. 

4.1 A lavagem e anti-sepsia cirúrgica das mãos é realizada sempre antes dos 

procedimentos cirúrgicos. 

5. A decisão para a lavagem das mãos com uso de anti-séptico deve considerar o tipo de 

contato, o grau de contaminação, as condições do paciente e o procedimento a ser realizado. 

5.1 A lavagem das mãos com anti-séptico é recomendada em: 

·  realização de procedimentos invasivos;  

·  prestação de cuidados a pacientes críticos;  

·  contato direto com feridas e/ou dispositivos invasivos, tais como cateteres e drenos.  

6. Devem ser empregadas medidas e recursos com o objetivo de incorporar a prática da 

lavagem das mãos em todos os níveis da assistência hospitalar. 

6.1 A distribuição e a locação de unidades ou pias para Iavagem das mãos, de forma a 

atender à necessidade nas diversas áreas hospitalares, além da presença dos produtos, é 

fundamental para a obrigatoriedade da prática.  

Programa de Controle de Infecção Hospitalar 

ANEXO V 

RECOMENDAÇÕES GERAIS. 

1 A utilização dos. anti-sépticos, desinfetantes e esterilizantes seguirá as determinações 

da Portaria nº 15, de 23 de agosto de 1988, da Secretaria de Vigilância Sanitária (SVS)/ do 

Ministério da Saúde e o Processamento de Artigos e Superfícies em Estabelecimentos de 

Saúde/ MS, 2ª edição, 1994, ou outras que as complementem ou substituam. 

1.1 Não são recomendadas, para a finalidade de anti-sepsia, as formulações contendo 

mercúrios orgânicos, acetona, quaternário de amônio, líquido de Dakin, éter e clorofórmio. 

2. As normas de limpeza, desinfecção e esterilização são aquelas definidas pela 

publicação do Ministério da Saúde, Processamento de Artigos e Superfícies em 

Estabelecimentos de Saúde, 2ª edição, 1994 - princípios ativos liberados conforme os 

definidos pela Portaria d 15, SVS, de 23 de agosto de 1988, ou outras que a complementem 

ou substituam. 
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3. As normas de procedimentos na área de Microbiologia são aquelas definidas pela 

publicação do Ministério da Saúde - Manual de Procedimentos Básicos em Microbiologia 

Clínica para o Controle de Infecção Hospitalar, 1ª edição, 1991, ou outras que as 

complementem ou substituam. 

4. As normas para lavanderia são aquelas definidas pela publicação do Ministério da 

Saúde - Manual de Lavanderia Hospitalar, 11 edição, 1986, ou outras que as complementem 

ou substituam. 

5. A Farmácia Hospitalar seguirá as orientações contidas na publicação do Ministério da 

Saúde - Guia Básico para a Farmácia Hospitalar, 1ª edição, 1994, ou outras que as 

complementem ou substituam. 

 

 

 

 

 

 

 

 


