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Normas das Precauções Para Evitar a Transmissão dos Agentes
Infecciosos no Ambiente de Assistência à Saúde
PADRONIZAÇÃO – CCIH/CAISM
O aparecimento de novas síndromes infecciosas, o surgimento de germes
multirresistentes e o conhecimento da transmissibilidade das doenças comunitárias no
âmbito hospitalar motivaram a reavaliação dos métodos utilizados para isolamentos
nos hospitais.
TRANSMISSÃO DA INFECÇÃO NO HOSPITAL
Para ocorrer a transmissão das infecções no ambiente hospitalar são
necessários 3 elementos: a) fonte de infecção, b) hospedeiro susceptível e c) meio de
transmissão.


Fonte de infecção: podem funcionar como fonte de microrganismo os
pacientes, funcionários e, ocasionalmente, os visitantes; também podem ser
fontes de microrganismos os objetos inanimados do ambiente hospitalar que
se tornam contaminados, incluindo equipamentos e medicamentos.



Hospedeiro susceptível: pacientes no ambiente hospitalar possuem fatores
que os tornam mais susceptíveis aos microrganismos, tais como: doença de
base, uso de quimioterápicos e imunossupressores, uso de antimicrobianos,
quebra de barreiras naturais de defesa como incisões cirúrgicas ou uso de
cateteres e sondas.



Meios de transmissão: os microrganismos são transmitidos no hospital por
vários meios: por contato, por gotículas, pelo ar, por meio de um veículo
comum ou por vetores.

CONTATO - é o mais frequente e importante meio de transmissão de
infecções hospitalares; ocorre através das mãos dos profissionais que não são
higienizadas (através de lavagem ou desinfecção com soluções alcoólicas) entre um
paciente e outro; através das luvas que não são trocadas entre um paciente e outro;
pode ainda ocorrer pelo contato de um paciente com outro e também através de
instrumentos contaminados.
GOTÍCULAS - embora seja uma forma de contato, pela sua peculiaridade
é tratada separadamente. A geração de gotículas pela pessoa que é a fonte ocorre
durante a tosse, espirro, aspiração de secreções, realização de procedimentos (como
broncoscopia) e mesmo pela conversação habitual. Quando estas partículas são
depositadas na conjuntiva, mucosa nasal ou na boca do hospedeiro susceptível, ocorre
a transmissão do agente. As partículas podem atingir uma distância de 2 a 3 metros. As
partículas infectantes não permanecem suspensas no ar, ocorre transmissão direta do
agente através da dispersão das gotículas. Ex: meningites, rubéola, influenza,
coqueluche, Vírus sincicial respiratório, caxumba, entre outros.
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AÉREA - a transmissão aérea ocorre quando os microrganismos estão
em pequenas partículas suspensas no ar (≤5 µm) ou em gotículas evaporadas (liberam
agentes que permanecem suspensos no ar por longo tempo) ou em partículas de
“fumaça”; os microrganismos carregados desta forma são disseminados por correntes
de ar e podem ser inalados por hospedeiros susceptíveis, mesmo a longas distâncias.
Para a prevenção da transmissão aérea é recomendado, além do uso de máscaras
PFF2, que os quartos sejam equipados com um sistema de ventilação especial, pressão
negativa e filtro, evitando a saída de correntes de ar quando a porta é aberta. Ex:
tuberculose pulmonar, varicela.
VEÍCULO COMUM - ocorre quando os microrganismos são transmitidos
por veículo comum como alimentos, água, medicamentos ou mesmo equipamentos.
Ex: hepatite A.
VETORES - ocorre quando vetores como moscas, mosquitos, etc.,
transmitem microrganismo. Para a prevenção de infecções adquiridas no hospital, este
meio de transmissão não é considerado importante. Ex: dengue.
É possível agrupar os isolamentos hospitalares da seguinte forma:
I. FUNDAMENTOS PARA ISOLAMENTOS
II. PRECAUÇÕES PADRÃO
III. PRECAUÇÕES ESPECÍFICAS
A. PARA TRANSMISSÃO AÉREA
B. PARA TRANSMISSÃO POR GOTÍCULAS
C. PARA TRANSMISSÃO POR CONTATO
É preciso salientar que em algumas situações é necessária a associação das
precauções, tanto pela doença, devido aos seus meios de transmissão que variam de
acordo com o agente infeccioso, quanto à sobreposição de situações.
I - FUNDAMENTOS PARA ISOLAMENTOS HOSPITALARES
 Higienização das mãos - é a medida mais importante para evitar a
transmissão de microrganismo de um paciente para outro.
As mãos devem ser higienizadas nas seguintes circunstâncias:
o Antes e após contato com pacientes. Se NÃO houver sujidade visível
(matéria orgânica ou talco de luvas), pode ser feita desinfecção das
mãos com soluções à base de álcool 70%, especialmente entre cada
paciente, que é altamente eficaz e leva poucos segundos. Entretanto, é
necessário que a solução alcoólica seja friccionada em todas as
superfícies das mãos e nos punhos;
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o Após contato com sangue, secreções, excreções e equipamentos ou
artigos contaminados;
o Imediatamente após a retirada das luvas (as mãos podem ser
contaminadas por furos nas luvas ou durante a remoção destas).
A lavagem das mãos deve ser feita com sabonete líquido comum, porém, antes
da realização de procedimentos invasivos deve ser feita com sabão contendo
antisséptico.

 Uso de luvas - as luvas devem ser calçadas imediatamente antes da situação
de risco que indique seu uso e retiradas tão logo não sejam mais
necessárias. São utilizadas por 3 indicações:
a) proteção individual - é obrigatório ao contato com sangue e líquidos
corporais e ao contato com mucosas e pele não íntegra de TODOS OS
PACIENTES e também na venopunção e demais procedimentos de
acesso vascular.
b) reduzir a possibilidade de que microrganismo das mãos contaminem
campo operatório, mucosas ou pele não intacta;
c) reduzir a possibilidade de transmissão de microrganismo de um
paciente ou fômite para outro. As luvas devem ser trocadas entre os
cuidados de um paciente e outro, com higienização das mãos entre
as trocas.
 O USO DAS LUVAS NÃO SUBSTITUI A LAVAGEM DAS MÃOS.
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 A FALTA DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E DA TROCA DAS LUVAS
ENTRE UM PACIENTE E OUTRO PODE DISSEMINAR MICRORGANISMO
NO HOSPITAL.
 Acomodações dos pacientes - O quarto privativo é importante para prevenir
a transmissão por contato, gotículas e aerossóis. Portanto, designe,
preferencialmente, quarto privativo. As exceções deverão ser discutidas com
a CCIH.
Quartos com ventilação especial e pressão negativa são recomendados para
pacientes que têm possibilidade de transmitir microrganismo por via aérea.
Antessalas em quartos para precauções de transmissão aérea não têm
eficácia comprovada.
 Transporte – o paciente portador de microrganismos altamente
transmissíveis ou epidemiologicamente importantes deve deixar o quarto
apenas em situações essenciais ao seu tratamento. Deve ser usada barreira
apropriada para cada paciente, de acordo com a possibilidade de
transmissão: colocar máscara no paciente com possibilidade de geração de
partículas infectantes, proteger com curativos impermeáveis as secreções
que possam contaminar o ambiente, etc. Tanto o paciente como os
funcionários do local que o recebe devem ser adequadamente informados
sobre o tipo e necessidade das precauções. Pacientes imunodeprimidos
devem ter prioridade no atendimento, mas não é indicado o uso de máscara.
 Máscara, proteção ocular ou proteção facial – devem ser utilizados pelo
profissional da saúde na realização de procedimentos de risco de
contaminação de mucosas do nariz e boca com sangue ou líquidos corporais.

 Aventais, perneiras, sapatos e propés – são utilizados para proteção
individual, nas situações onde há risco de contaminação com sangue e
líquidos corporais. Caso sejam usados aventais em quartos com precauções
de transmissão por contato, os mesmos devem ser descartados dentro do
próprio quarto imediatamente após o uso. Usar um avental para cada
paciente em precaução.

 Equipamentos e artigos – materiais pérfuro-cortantes, depois de utilizados,
devem ser transportados ou descartados com cuidado para prevenir
acidentes e transferência de microrganismo para o ambiente ou outros
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pacientes; equipamentos utilizados devem ser desinfetados após o uso (ex:
estetoscópios, termômetros, esfigmomanômetros, etc.).
 Roupas/lavanderia – o risco de transmissão de microrganismo é desprezível
se as roupas forem manipuladas, transportadas e lavadas de maneira a
evitar a transferência de microrganismos para pacientes/funcionários ou
ambiente. O CAISM segue normatização própria.
 Pratos, talheres e copos – a combinação de calor e detergente é suficiente
para descontaminação dos utensílios, não sendo necessária a separação
para pacientes isolados.

 Limpeza de rotina e terminal – a limpeza dos equipamentos do ambiente do
paciente em precauções especiais deve ser determinada de acordo com a
possibilidade de contaminação; o CAISM segue normatização própria.
Limpezas terminais devem ser realizadas na unidade do paciente após a alta
hospitalar, transferências e óbitos. Nas internações de longa permanência,
devem ser programadas semanalmente quando em áreas críticas.

II – PRECAUÇÕES PADRÃO
As precauções padrão com sangue e líquidos corporais são normatizadas para
serem utilizadas em TODOS OS PACIENTES, independentemente dos fatores de risco
ou da doença de base. Compreende a higienização correta das mãos, uso de luvas,
aventais, máscaras ou proteção facial para evitar o contato do profissional com
materiais do paciente – sangue, líquidos corporais, secreções e excretas (exceto suor),
pele não intacta e mucosa.
III – PRECAUÇÕES ESPECÍFICAS
A. PARA TRANSMISSÃO AÉREA
Devem ser usadas, juntamente com PRECAUÇÕES PADRÃO, para pacientes
portadores de doenças transmitidas pelo ar. É recomendado quarto privativo e,
se possível, com ventilação especial; as portas e janelas devem permanecer
fechadas; é necessário uso de respirador PFF2 (N95) ao entrar no quarto.
Este tipo de precaução está indicado nas seguintes situações:


Tuberculose pulmonar (confirmada ou suspeita) e laríngea – uso de
respiradores com filtro especial (PFF2).
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Nos casos suspeitos deve-se aguardar resultado das baciloscopias: se negativas,
suspender precauções.
Manter precauções até 3 baciloscopias negativas colhidas em dias diferentes.


Sarampo – o uso de máscaras PFF2 (N95) é obrigatório.



Varicela, herpes zoster disseminado ou herpes zoster localizado em
imunodeprimidos.

Profissionais da área da saúde não imunes devem usar máscaras PFF2 (N95) ao
entrar no quarto.
O uso de luvas e aventais está indicado para todos os profissionais de saúde ao
entrar no quarto em situações de contato direto com o paciente.
Estas precauções devem ser mantidas enquanto houver lesão ativa.
Os acompanhantes podem permanecer dentro do quarto, estando
dispensados do uso de máscaras desde que sejam imunes.


Pacientes susceptíveis internados com história de exposição ao vírus
varicela zoster deverão permanecer em precauções aéreas a partir do 8º dia
pós-exposição até o 21º dia após a última exposição. Para os expostos que
receberam imunoglobulina (VZIG), manter as precauções até o 28º dia.
Contato de
Suscetível com
paciente com
varicela ou Herpes

Imunocompetente
Suscetível até 72
horas do contato

Imunocomprometidos:
Gestantes, pacientes
oncológicos,
infectados pelo HIV...

RN <28 semanas e/ou
<1kg RN prematuro
>28 semanas cuja mãe
não teve varicela

RN cuja mãe
apresentou sinais e
sintomas de varicela
de 5 dias antes, até
48h após parto

Vacinação

Imunoglobulina

Imunoglobulina

Imunoglobulina

Isolar do 8º
ao 21º dia da
exposição

Isolar do 8º
ao 28º dia da
exposição

Isolar do 8º
ao 28º dia da
exposição

Isolar até 28º de vida,
separado da mãe,
enquanto esta
apresentar lesões
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B. PRECAUÇÕES PARA TRANSMISSÃO POR GOTÍCULAS
São utilizadas para pacientes com doenças, conhecidas ou suspeitas,
transmitidas por partículas grandes (> 5 µm). Deve-se usar máscara comum ao
entrar no quarto. É recomendado quarto privativo durante o período das
precauções. Para realização de procedimentos neste tipo de patologias, seguir
as PRECAUÇÕES PADRÃO. Incluem-se as seguintes patologias:


Doença invasiva por H. influenzae tipo b (epligotite, meningite, pneumonia) –
manter precauções até 24 h do início da antibioticoterapia.



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



Difteria laríngea – manter precauções até duas culturas negativas.



Coqueluche – manter precauções até 5 dias após o início da antibioticoterapia.



Caxumba – manter precauções até 9 dias do início da exteriorização ou
tumefação das parótidas.



Rubéola – manter precauções até 7 dias após o inicio do exantema. Rubéola
congênita segue precauções de contato (ver abaixo).



Escarlatina – manter precauções até 24 h após o início da antibioticoterapia.



Vírus influenza – manter em precaução por 7 dias. No caso de influenza aviária
ou cepa pandêmica, manter em isolamento por aerossol (aérea).

C. PARA TRANSMISSÃO POR CONTATO
Além das PRECAUÇÕES PADRÃO, deve-se salientar as precauções para
transmissão por contato para pacientes suspeitos ou confirmados de ter doença
facilmente transmitida por contato direto ou indireto com o paciente. É imprescindível
usar luvas e avental ao contato com o paciente. Preferencialmente em quarto
privativo.


Herpes simples mucocutâneo severo



Herpes simples em neonatos em contato com doença materna – para recémnascidos de parto vaginal ou cesárea, se a mãe tiver lesão ativa e bolsa rota por
mais que 4 a 6 horas.



Abscessos não contidos



Diarreia



Rubéola congênita – até um ano de idade.



Difteria cutânea



Febre hemorrágica viral (Ebola)
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Infecções entéricas por Shigella sp., rotavirus e hepatite A, Clostridium
difficile



Infecção por vírus sincicial respiratório em lactentes, pré-escolares e adultos
imunocomprometidos.



Microrganismo multirresistentes – de acordo com as definições da CCIH.



Pacientes aguardando resultado de cultura de vigilância devem ficar em
precauções empíricas, por contato, podendo, neste ínterim, ficar em quarto
coletivo, com identificação das medidas.

ADENDO
O cuidado de pacientes portadores das doenças citadas abaixo requer apenas
PRECAUÇÕES PADRÃO:


Aids



Burkholderia cepacia (infecção ou colonização) em paciente com mucoviscidose



Cólera*



Conjuntivites, incluindo conjuntivite gonocócica do recém-nascido



Creutzfeldt-Jackob **



Dengue



Difteria cutânea



Disenteria amebiana



Encefalites



Endometrite



Enterocolite necrotizante



Enterocolites e gastroenterites infecciosas, inclusive por Salmonella e Shigella



Febre ubsequ



Febre amarela



Hepatites A, B e C



Herpes simples mucocutâneo recorrente (pele, oral, genital )



Impetigo



Infecções de pele, ferida cirúrgica, úlceras de decúbito, pequenas ou limitadas



Infecções por Echovirus, Poliovirus, Coxsackievirus



Leptospirose



Malária



Meningites virais



Pericardite, miocardite
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Pleurodinia



Raiva***



Sífilis primária ou secundária com lesões de pele ou de mucosas, incluindo a
forma congênita



Tuberculose extra-pulmonar incluindo escrofulose e renal



Vaccínia

OBSERVAÇÕES:
* recomendável quarto privativo.
** são necessárias precauções especiais para descontaminação de materiais
contaminados com sangue, líquidos corporais ou tecido cerebral de pacientes
suspeitos ou portadores da doença.
*** apesar de não haver descrição de transmissão inter-humana, o quarto privativo é
uma medida cabível devido à letalidade da doença; o uso de máscaras é aconselhável,
seguindo normas de precauções padrão.
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PROTOCOLO INSTITUCIONAL DE
INVESTIGAÇÃO DO PACIENTE COM TOSSE
Paciente apresenta-se com tosse
Profissional oferece máscara ao paciente, institui precaução por gotículas
Inicia inquérito
Tosse há mais de
3 semanas,
febre, sudorese
noturna,
emagrecimento

Tosse há mais de 2
semanas, acompanhada
de um ou mais: paroxismo
de tosse, guincho
inspiratório, vômitos póstosse, cianose, apneia ou
engasgo

Febre de início
súbito,
acompanhada de
tosse e/ou
odinofagia, cefaleia,
mialgia ou artralgia

Tuberculose?

Coqueluche?

Síndrome Gripal

Solicitar PMICODIAG e
CMICODIAG em 3
amostras de escarro,
RX de tórax
Instituir precauções
por aerossol
Entrar em contato com
CCIH

Notificar à CCIH
Solicitar PCR e cultura para
B. pertussis em secreção
nasofaríngea
Tratar com Azitromicina
500mg no primeiro dia e
250mg nos 4d
subsequentes

Se fator de risco iniciar
tratamento
com
Oseltamivir 75mg VO
12/12h, 5d.
Orientar sinais de
alerta.
Instituir
precauções
por gotículas/contato
SRAG
notificar
e
Collher swab

No caso de tosse incaracterística, aguardar e reavaliar.
TODOS os pacientes com tosse deverão ser mantidos, no
mínimo, em precaução por gotículas

11

Normas de Precaução para Prevenção de Transmissão de
Microrganismo Multirresistente (MR)
CRITÉRIO PARA DEFINIÇÃO DE MICRORGANISMO MR CCIH/CAISM

MICRORGANISMO MULTIRRESISTENTES QUE NECESSITAM DE
PRECAUÇÃO DE CONTATO
BACTÉRIA

RESISTENTE AOS ATB
BACTÉRIAS GRAM POSITIVAS

Enterococcus faecium e Enterococcus faecalis

vancomicina
Oxacilina ou

Staphylococcus aureus

cefalosporina G1
BACTÉRIAS GRAM NEGATIVAS
ampicilina+sulbactam

Acinetobacter SP

carbapenêmicos
Aminoglicosídeos E cefalosporina G3

Escherichia coli

ESBL +
carbapenêmicos
Aminoglicosídeos e cefalosporina G3

Klebsiella SP

ESBL +
carbapenêmicos

Pseudomonas SP
Morganella SP

Amicacina E ceftazidima OU cefepima
carbapenêmicos
Aminoglicosídeos E cefalosporina G3

Grupo CESP:
Citrobacter SP
Enterobacter SP
Serratia SP

Aminoglicosídeos E cefalosporina G3 OU
G4 OU carbapenêmicos

Providencia sp/Proteus sp
cefalosporinas de 1ª geração (G1):cefalotina, cefazolina
cefalosporinas 3ª geração (G3): ceftriaxona, ceftazidima
cefalosporinas 4ª geração (G4):cefepime
aminoglicosídeos: amicacina, gentamicina
beta-lactâmico+inibidor: ampicilina/sulbactam, amoxicilina/clavulanato
carbapenêmicos:imipenem, meropenem, ertapenem
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PESQUISA DE COLONIZAÇÃO POR MICRORGANISMO
MULTIRRESISTENTES
UNIDADE DE INTERNAÇÃO NEONATAL (UTI E UCI)
Indicado coleta nas seguintes situações:
 Recém-nascidos encaminhados ao centro cirúrgico, colher exames no pré e no
1º dia pós-operatório.
 Recém-nascidos procedentes de outros hospitais, inclusive do HC.
Coletar swab: umbilical, retal e orofaringe ou aspirado traqueal (RN intubado).
No pedido para o laboratório de microbiologia usar a sigla PSURTO para o swab
umbilical, orofaringe e aspirado traqueal; PSURTO, VRE e VIGIBAC para o swab retal.
UNIDADES DE INTERNAÇÃO E UTI DE ADULTOS
ORIENTAÇÃO PARA COLETA DE PSURTO EM ADULTO
Orientação para precaução
SITUAÇOES
de contato e coleta de
culturas de vigilância
Hemodiálise no APA
SIM
Hemodiálise em outros hospitais
SIM
Procedimentos cirúrgicos no HC
SIM
Transferências de clientes do HC
SIM
Transferências de clientes de outros hospitais
SIM
Clientes que permaneceram no Pronto Socorro ou Pronto
Atendimento de outros hospitais, independente do tempo, se
SIM
forem submetidas a procedimentos invasivos (inclusive venóclise)
Internação prévia no HC ou em outra Instituição
SIM
Passagem de cateter de shilley no HC ou APA
SIM
Extração de dente (Odonto/HC)
SIM
Uso de vancomicina ou imipenem (ao término do tratamento)
SIM
Tomografia no HC ou outro hospital com contraste
NÃO
Tomografia no HC ou outro hospital sem contraste
NÃO
Ressonância magnética no HC ou outro hospital
NÃO
Interconsulta no HC
NÃO
Interconsulta de RN na oftalmo( HC)
NÃO
Procedimentos no gastrocentro ( endoscopia ou colonoscopia)
NÃO
Radioterapia no HC ou outro hospital
NÃO
Exame na odontologia do HC
NÃO
Manter precaução de
Ferida operatória com grande quantidade de secreção
contato sem necessidade
de coleta de swab
Diarreia
Manter precaução de
contato sem necessidade
de coleta de swab

13

Pacientes com indicação de pesquisa de colonização para bactérias MR deverão
permanecer em precaução de contato até liberação pela CCIH, mediante resultado de
exames.
No pedido para o laboratório de microbiologia anotar PSURTO para o swab
nasal e de orofaringe. PSURTO, VIGIBAC e VRE para o swab retal. Os pedidos devem
ser feitos utilizando seguintes números de conselho de classe: CRM 124592 ou COREN
120474.
 SUSPENSÃO DAS PRECAUÇÕES DE CONTATO
A suspensão das precauções é realizada pela CCIH.
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Protocolo de Prevenção de Doença Perinatal por Estreptococo
do Grupo B
Estratégia de Prevenção por RastreamentoCDC, 2010
Culturas vaginal e retal entre 35 e 37 semanas de gestação para todas
as gestantes
Antibioticoprofilaxia indicada










Antibioticoprofilaxia não
indicada

RN anterior com doença por EGB*
Bacteriúria por EGB nesta gestação*
Cultura positiva para EGB
Cultura desconhecida e qualquer um
dos seguintes:
TP ou bolsa rota < 37 semanas
Ruptura de membranas ≥ 18h
Febre intraparto ≥ 38°C
TAAN (PCR) positivo **

 Gravidez anterior com cultura
positiva
 Cesárea planejada na ausência
de TP ou RM
 Culturas vaginal e retal
negativas, mesmo na presença
de fatores de risco

*Cultura desnecessária
**Se neg e RF + prescrever ATB

TPP
 Colher cultura e iniciar antibiótico;
 Checar culturas e interromper, se negativas, ou antes, se TPP inibido.

Ruptura Prematura Pré-termo de Membranas
 Colher cultura e iniciar antibiótico;
 Checar cultura e interromper se negativas;
 Se positivas: não há consenso.

Cultura Positiva Entre 35-37 Semanas
 Não Prescrever antibiótico – Pelo menos 50% permanecem colonizadas.
 Não se trata de infecção!
 Colonização pode ser intermitente, transitória ou persistente.
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Esquemas de Antibióticos Recomendados
Penicilina cristalina: 5 milhões U seguidas de 2,5-3 milhões 4/4 horas
 Ampicilina 2g EV, seguida de 1g de 4/4 horas
Cefazolina 2g EV, seguida de 1g 8/8 horas para as alérgicas de baixo risco
Alérgicas:
 Clindamicina 900 mg EV 8/8 horas
 Vancomicina 1g EV 12/12 horas
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Manejo de RN de Risco para Infecção por Estreptococo
Beta-Hemolítico do Grupo B (Streptococcus agalactiae)
Visando o manejo do RN com risco para infecção por subsequente betahemolítico do grupo B (EGB) é importante o conhecimento das indicações e não
indicações para profilaxia antibiótica intraparto na gestante para prevenção de doença
por estreptococo do grupo B (EGB) de início precoce.
A profilaxia intraparto para prevenção de Infecção para estreptococo do grupo
B está indicada:
 Doença invasiva prévia em RN por estreptococo do grupo B.
 Bacteriúria por EGB durante qualquer trimestre da gravidez atual*.
 Triagem (cultura) vaginal-retal positiva na gestação tardia † durante a gestação
atual*.
 Estado de cultura para EGB desconhecido no início do trabalho de parto
(cultura não realizada, incompleta ou resultado desconhecido) e qualquer um
dos seguintes fatores:
 Parto com menos de 37 semanas de gestação §
 Rotura de membranas ≥ 18 horas
 Temperatura materna intraparto ≥ 38,0ºC
 Teste NAAT (teste de amplificação de ácido nucléico) intraparto
positivo para EGB**
A profilaxia prevenção de infecção para estreptococo do grupo B NÃO ESTÁ indicada
para:
 Colonização por EGB durante gestação anterior (exceto que haja indicação para
profilaxia na gestação atual).
 Bacteriúria por EGB durante gestação prévia (exceto que haja indicação para
profilaxia na gestação atual).
 Triagem (cultura) para EGB negativa na gestação tardia † durante a gestação
atual, independentemente dos fatores de risco intraparto.
 Parto cesárea realizado antes do início do trabalho de parto em uma mulher
com membranas amnióticas intactas, independentemente do estado de
colonização por EGB ou idade gestacional.

Observações:
1 – NAAT = Nucleic acid amplification tests.
2 – * a profilaxia antibiótica não está indicada nesta circunstância se o parto for
cesárea realizado antes do início do trabalho de parto em uma mulher com
membranas amnióticas intactas.
3 – † A época de escolha para triagem pré-natal para EGB está entre 35-37 semanas de
gestação.
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4 – Se há suspeita de corioamnionite, a antibioticoterapia de amplo espectro que inclui
um agente sabidamente ativo contra EGB deve substituir a profilaxia.
5 – ** o teste NAAT para EGB é opcional e pode não estar disponível em todos os
locais. Se o teste for negativo, mas há qualquer outro fator de risco intraparto (parto <
37 semanas de gestação, rotura de membranas ≥ 18 horas, ou temperatura ≥ 38,0°C
está presente), então a profilaxia está indicada.

Manejo de RN de risco para infecção por Estreptococos beta-hemolítico do grupo B
(Streptococcus agalactiae).

RN com sinais de sepse?

SIM

Triagem laboratorial
completa e tratamento
empírico**

NÃO
Corioamnionite materna?§

SIM

Avaliação limitada#
Tratamento empírico**

NÃO

Mãe com indicação de profilaxia de EGB
(vide indicações) abaixo)

NÃO

Cuidados de rotina

SIM

Mãe recebeu penicilina, ampicilina ou
cefazolina ≥4 h

SIM

Observação por ≥ 48 h&

NÃO
RN ≥ 37 sem e duração rotura
membranas < 18 h

SIM

Observação por ≥ 48 h&

NÃO
RN com < 37 sem ou duração rotura
membranas ≥18 h

SIM

Avaliação limitada#
Observação por ≥ 48 h&
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* Triagem laboratorial completa: 2 amostras de hemocultura, hemograma completo, dosagem
de proteína C reativa, RX de tórax ,se indicado, e coleta de líquido cefalorraquidiano (citologia,
bioquímica e cultura) se o RN estiver estável o suficiente para permitir punção e se houver
suspeita de sepse.
(**) O protocolo do CDC orienta o uso de antibiótico de amplo espectro dirigido para cobertura
das causas mais comuns de sepse, incluindo cobertura para EGB com ampicilina EV e antibiótico
para cobertura de Gram negativo como E.coli em RN com sinais de sepse e em RN
assintomático, filho de mãe com corioamnionite.
Em RN assintomático, a Academia Americana de Pediatria orienta a suspensão do uso de
antibiótico em 48 horas se descartada infecção.
(#) Avaliação limitada para o CDC inclui coleta de hemoculturas ao nascimento, hemograma
com diferencial e contagem de plaquetas ao nascimento e/ou 6-12 horas de vida.
(&) Se sinais de sepse: coleta de culturas e início imediato de antibioticoterapia. Caso quadro
clínico não se confirme clínica ou laboratorialmente, suspender antibiótico em 72 horas.
(§) Corioamnionite clínica: sinais inespecíficos de febre materna periparto sem outro foco, útero
sensível ao toque, fisiometria. ** O protocolo do CDC indica inicio de antibiótico empírico em
RN assintomático, filho de mãe com corioaminionite (A II) e para esta tomada de decisão,
sugere que seja verificado com o obstetra se o quadro apresentado pela mãe foi realmente
considerado corioamnionite (CIII). De acordo com AAP o quadro clínico de RN assintomático
filho de mãe com corioamnionite deverá ser reavaliado em 48 horas para definição da
manutenção ou suspensão do uso de antibiótico de acordo com evolução clínica e resultado de
exames laboratoriais incluindo culturas.
O Royal Australasian College of Physiciansi considera que, no manejo do estreptococo betahemolítico do grupo B, recém-nascidos assintomáticos, filhos de mãe com EGB positivo que
receberam profilaxia intra-parto incompleta ou filhos de mães com corioamnionite, devem ser
observados por tempo mínimo de 48 horas. De acordo com este protocolo, a triagem infecciosa
e inicio de tratamento estão indicados somente se o recém-nascido apresentar sintomas clínicos
de infecção (Clifford V, Garland SM, Grimwood K, 2012)
Conclusão: considerando o aumento de eventos adversos decorrente do uso de antibióticos nos
primeiros dias de vida com o aumento dos casos de enterocolite e indução de resistência
bacteriana (Cotten CM et al 2009), encorajamos os serviços de neonatologia a adotar a seguinte
prática:
1 – Investigar e iniciar tratamento para infecção somente em RN sintomáticos.
2 – Descontinuar o uso de antibióticos em 48-72 horas nos casos em que for descartada a
hipótese de infecção baseado na evolução clínica e exames realizados para a triagem infecciosa
(hemograma, PCR, hemoculturas, cultura de LCR).
3 – Observar clinicamente RN assintomáticos filhos de mãe com corioamnionite por 48-72
horas; realizar investigação laboratorial e iniciar o uso de antibióticos (penicilina/ou ampicilina e
gentamicina/ou amicacina) se RN evoluir com sintomas de infecção.
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PREVENÇÃO DE INFECÇÃO EM SÍTIO CIRÚRGICO
As Infecções em Sítio Cirúrgico (ISC) são as maiores fontes de morbidade e mortalidade entre
os pacientes submetidos a cirurgias. Estima-se que as ISC’s prolonguem o tempo de internação
em média mais de sete dias e consequentemente aumentem o custo do procedimento. Sua
incidência pode variar, sendo em média de 2 a 5% para as cirurgias consideradas “limpas”. As
ISC’s correspondem a aproximadamente 38% do total das infecções hospitalares em pacientes
cirúrgicos e 16% do total de infecções hospitalares.
O potencial de contaminação de cada procedimento cirúrgico influencia o risco de infecção
associada, e, consequentemente, a antibioticoprofilaxia.
Classificação das cirurgias, quanto ao potencial de contaminação:
Cirurgias Limpas
Sítio cirúrgico sem sinais de inflamação, sem contato com trato respiratório, alimentar, genital e
urinário. O fechamento deve ser primário com drenagem fechada, quando necessária.
Cirurgias Potencialmente Contaminadas
Sítio cirúrgico entra nos tratos respiratório, genital, gastrintestinal ou urinário em condições
controladas e sem contaminação acidental.
Cirurgias Contaminadas
Feridas abertas acidentalmente ou cirurgias com quebra importante de técnica asséptica ou
grande contaminação do trato gastrintestinal.
Lesões traumáticas antigas com tecido desvitalizado, corpo estranho, contaminação fecalóide,
quando há perfuração inesperada de víscera.
Cirurgias infectadas
Cirurgias que entram no trato urinário com urina infecciosa ou trato biliar com bile infectada ou
cirurgias onde é achado tecido inflamatório agudo purulento.

Diagnóstico
Clinicamente, a ferida cirúrgica é considerada infectada quando existe presença de
drenagem purulenta pela cicatriz. Pode estar associado à presença de eritema, edema, calor
rubor, deiscência e abscesso. Nos casos de infecções superficiais de pele, o exame da ferida é a
principal fonte de informação; em pacientes obesos ou com feridas profundas em múltiplos
planos (como após toracotomia) os sinais externos são mais tardios.

20

O diagnóstico epidemiológico das ISC’s deve ser o mais padronizado possível para
permitir a comparação ao longo do tempo em um determinado serviço e também a comparação
entre os diversos serviços e instituições.
Agentes Etiológicos
A fonte mais frequente é a flora endógena do paciente. Estima-se que após 24hs do
procedimento, a ferida cirúrgica está selada e, portanto, protegida da contaminação exógena.
Infecções à distância podem ser fontes de microrganismo que contaminam a ferida cirúrgica e
devem ser pesquisados e tratados no pré-operatório de cirurgias eletivas. Não se devem
realizar cirurgias eletivas em qualquer paciente com foco infeccioso à distância ou no sítio a ser
operado – tratar, realizar controle, e, somente quando curado, realizar a cirurgia, mesmo que se
trate apenas de bacteriúria assintomática.
Fontes exógenas podem ter importância durante o ato cirúrgico, portanto uma rigorosa
técnica asséptica deve ser mantida com intuito de prevenir a contaminação.
Os agentes mais frequentes de ISC’s são os contaminantes comuns da pele do paciente:
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis e outros Staphylococcus sp coagulase
negativa. Em cirurgias abdominais existe uma maior frequência de enterobactérias,
Enterococcus sp e anaeróbios. Na faixa etária pediátrica e em recém-nascidos as
enterobactérias são mais frequentemente encontradas do que em pacientes adultos. A
incidência de bactérias Gram-negativas e Enterococcus sp aumenta com o tempo de internação.
A incidência de fungos vem crescendo devido ao grande número de pacientes
imunodeprimidos, entre eles, as espécies de Candida sp, principalmente albicans e tropicalis.
O ar pode ser veículo de transmissão de alguns patógenos em casos especiais, como por
exemplo, casos de infecção por Streptococcus sp do grupo A transmitida por pessoas da equipe
cirúrgica.
Fatores de Risco
O risco de ocorrência de ISC é determinado por: a) dose do inóculo microbiano no sítio
cirúrgico; b) virulência do microrganismo; c) resistência imunológica do hospedeiro; d) status
fisiológico do sítio cirúrgico no final da cirurgia, que é influenciado pela quantidade de tecido
desvitalizado, técnica cirúrgica empregada e doença de base do paciente.
Os fatores de risco referentes ao hospedeiro são:
 Diabetes mellitus – um controle glicêmico adequado no pré-operatório e no intraoperatório é recomendável; o controle glicêmico no pós-operatório facilita a cicatrização e
diminui o tempo de internação.
 Tabagismo – o paciente deve ser orientado no pré-operatório a parar de fumar ou
diminuir o uso de qualquer forma de consumo de tabaco.
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 Obesidade – dificulta a cicatrização e a concentração tecidual adequada do antibiótico
profilático.
 Perda rápida e recente de peso – pode ser um fator de risco principalmente por estar
associada à desnutrição e distúrbios da imunidade.
 Desnutrição – se possível postergar a cirurgia para que o paciente melhore o estado
nutricional, a albumina pode ser um bom marcador para controle.
 Extremos de idade.
 Imunodepressão – secundária ao uso crônico de corticoide ou outros imunossupressores
ou a doença de base. Contudo, não existe consenso sobre a eficácia em reduzir a
imunodepressão para realização de procedimentos.
 Infecções de sítios distantes – devem ser pesquisadas e tratadas no pré-operatório.
 Colonização bacteriana
 Internação pós-operatória prolongada
Os fatores de risco relacionados à assistência pré-operatória são:
 Tempo de internação pré-operatório – A internação pré-operatória prolongada favorece a
substituição da flora endógena do paciente, aumentando o risco de aquisição de
microrganismos multirresistentes, principalmente se o paciente estiver em Unidade de Terapia
Intensiva.
A internação pré-operatória deve ser a menor possível, preferencialmente menor que 48
horas.
 Tricotomia – não deve ser realizada como medida de prevenção de infecção de sítio
cirúrgico. Quando indicada pela equipe cirúrgica, deve ser realizada com tricotomizador ou
tesoura, sendo contra-indicado o uso de lâminas de barbear.
 Antibioticoprofilaxia – realizar antibioticoprofilaxia, de acordo com o protocolo
institucional, para cirurgias limpas, com inserção de prótese ou implante, cirurgias
potencialmente contaminadas e contaminadas.
 Higienização cirúrgica das mãos – Retirar anéis, relógios e outros adornos antes do
preparo cirúrgico das mãos. A higienização das mãos deve ser realizada com detalhe,
incluindo reentrâncias e embaixo das unhas, que devem estar curtas e ser naturais.
(descrever técnica apropriada)
Os fatores relacionados ao intra-operatório são:
 Antissepsia pré-operatória – deve ser realizada com clorexidina
 Tempo intra-operatório prolongado – por aumentar o risco de contaminação da ferida,
aumentar a lesão tecidual, aumentar a imunodepressão por perda de sangue, diminuir o efeito
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do antibiótico profilático quando não repicado e aumentar o número de suturas e uso do
cautério.
 Técnica cirúrgica: manipulação intensa, abertura inadvertida de víscera, controle
inadequado de sangramento, espaço morto, quantidade de tecido desvitalizado.
 Uso de drenos – por permitir a migração retrógrada de bactérias da flora da pele. Deve ser
usado quando realmente indicado e removido o mais breve possível.
 Ventilação da sala operatória
 Esterilização dos instrumentos
 Materiais estranhos no sítio cirúrgico
 Hipotermia pós-operatória
Prevenção
São três as principais estratégias para reduzir e prevenir as ISC’s:
 Diminuir o montante e o tipo de contaminação
 Melhorar as condições da ferida
 Melhorar as condições do hospedeiro
A antibioticoprofilaxia não está indicada em todos os procedimentos cirúrgicos, e
quando indicada deve ser realizada antes do início da cirurgia para que no momento da incisão
da pele exista concentração tecidual adequada. Como Staphyloccoccus aureus é o agente mais
frequente de infecção, a profilaxia deve ser realizada com antibióticos com atividade para este
agente, geralmente cefalosporinas de primeira ou segunda geração, e na maioria dos casos deve
ser limitada ao intra-operatório. Caso a cirurgia seja prolongada, se o paciente for obeso
mórbido ou exista uma grande perda volêmica é recomendável uma segunda dose intraoperatória. O uso de antibiótico profilático que tem início no pós-operatório imediato e se
estende por longos períodos não previne nem cura a inflamação ou infecção, aumentando o
risco de seleção de agentes resistentes.
Profilaxia Cirúrgica
A profilaxia cirúrgica é indicada para as cirurgias com maior risco de infecção, limpas com
inserção de prótese ou dispositivo, potencialmente contaminadas, contaminadas e aquelas em
que uma infecção cause alta morbi-mortalidade (ortopedia e neurocirurgia).
A profilaxia deve ser administrada de maneira que exista concentração tecidual
adequada no momento da incisão da pele. O início da profilaxia deve ser até 60 minutos antes
da incisão, pois é necessário que o nível tecidual de antimicrobiano seja suficiente para inibir ou
eliminar as bactérias que colonizem a ferida cirúrgica ou o órgão abordado.
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Doses adicionais devem ser administradas quando o tempo cirúrgico for maior que 4
horas ou quando o sangramento no intra-operatório for maciço (maior que um 1 litro em
paciente adulto).
A utilização de antibiótico profilático por mais de 24h no pós-operatório não diminui o
risco de ISC, no entanto pode colaborar para a alteração da flora do paciente e seleção de
bactérias multirresistentes.
De acordo com a última recomendação da IDSA (2013) a dose de Cefazolina deve ser 2g,
sendo que, em pacientes com peso maior que 120kg, deve ser usada dose 3g.
Cirurgias laparoscópicas limpas, histeroscopias, cones, traqueostomias não indicam
antibioticoprofilaxia.
Observações:


Alergia a Penicilina ou Cefalosporinas utilizar Clindamicina 900mg

Para maiores detalhes, favor checar manual específico.
Antibioticoprofilaxia recomendada (versão resumida, a versão integral encontra-se
detalhada em outro manual)

Tipo de procedimento

Antimicrobiano
recomendado

Alternativa para
alérgicos a Betalactâmicos

Cirurgias cardíacas

Cefazolina

Clindamicina

Cirurgias torácicas

Cefazolina

Clindamicina

Cirurgias gastro-duodenais

Cefazolina

Clindamicina +
gentamicina

Cirurgias de vias biliares

Cefazolina

Clindamicina +
gentamicina

Apendicectomia não complicada

Cefazolina +
metronidazol

Clindamicina +
gentamicina

Cirurgias de intestino delgado não obstrutiva

Cefazolina

Clindamicina +
gentamicina

Cirurgias de intestino delgado obstrutiva

Cefazolina +
metronidazol, 24h

Clindamicina +
gentamicina, 24h

Herniorrafia

Cefazolina

Clindamicina
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Cirurgias colorretais

Cefazolina +
metronidazol, 24h

Clindamicina +
gentamicina, 24h

Neurocirurgia

Cefazolina, 24h

Clindamicina, 24h

Parto cesárea eletiva, bolsa rota < 6h, <4
toques

Cefazolina

Clindamicina

Parto cesárea, trabalho de parto prolongado,
múltiplos toques, BR > 6 h, imunossupressão

Cefazolina, 24h

Clindamicina, 24h

Parto Vaginal com período de dilatação e
Cefazolina
expulsão prolongados, ruptura de
membranas > 6h, lesões traumáticas de3o ou
4º graus, manipulação intra-uterina,
imunossupressão

Clindamicina

Curetagem de aborto

Cefazolina +
metronidazol

Clindamicina +
gentamicina

Histerectomia

Cefazolina +
metronidazol

Clindamicina +
gentamicina

Cirurgias pélvicas de grande porte

Cefazolina +
metronidazol, 24h

Clindamicina +
gentamicina, 24h

Cirurgias de mama com prótese

Cefazolina, 24h

Clindamicina, 24h

Mastectomias

Cefazolina

Clindamicina

Mastectomias com quimioterapia
neoadjuvante

Cefazolina, 24h

Clindamicina, 24h

Cirurgias ortopédicas com inserção de
prótese

Cefazolina, 24h

Clindamicina, 24h

Cirurgia urológica limpa, sem contato com
trato urinário

Cefazolina

Clindamicina

Cirurgia urológica limpa, com contato com
trato urinário

Cefazolina

Clindamicina +
gentamicina

Cirurgia urológica potencialmente
contaminada

Cefazolina +
metronidazol

Clindamicina +
gentamicina

Cirurgias plásticas limpas, sem inserção de
prótese

Cefazolina

Clindamicina
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Tratamento
Deve ser obtido material para cultura antes de iniciar antibioticoterapia,
preferencialmente por punção, com técnica asséptica, com material estéril, e somente depois
de promover a ampla limpeza local para coleta de amostra que possibilite isolar o agente
infectante (e não somente colonizantes das bordas ou superfície da ferida) e o perfil de
sensibilidade. Tratar por via sistêmica quando os sinais locais de inflamação são exuberantes ou
o paciente possui sintomas e sinais sistêmicos. Manter curativos contínuos até a cicatrização por
segunda intenção, preferencialmente com suporte técnico do Grupo de Estomaterapia da
instituição.
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Protocolo de Tratamento de Infecções de Sítio Cirúrgico (ISC)
Caism – Unicamp - 2015
Cirurgia
Febre após os primeiros 4d

Febre nas primeiras 48h,
ou considerar até 4d
FO normal
ISC pouco provável
Procure outros
sítios de infecção

Acometimento sistêmico

não

sim

Ausência de
ISC, observar

Drenagem pela FO,
ou sinais claros de
inflamação local

sim
ROTGRAM para
descartar
Streptococci ou
Clostridia

sim
Abra a FO,
debridamento e
iniciar penicilina
6

4.10 EV 4/4h com
clindamicina
600mg EV 6/6h

Eritema e/ou
Enduração

não

Procure outros
sítios de infecção

não

Procure outros
sítios de infecção

T < 38⁰C
Leuco < 12000
Eritema < 5cm
Troca de
curativos
SEM antibióticos

Abra a FO
T > 38⁰C
Leuco > 12000
Eritema > 5cm,
com Enduração
ou necrose
Troca de curativos
Inicie antibióticos

Cirurgia limpa

Cefazolina 1-2g Ev
8/8h, caso forte
suspeita de MRSA,
adicionar
Sulfametoxazoltrimetoprima
1200/240mg VO
12/12h

Períneo, trato
genital
feminino ou
TGI

Cefazolina 1-2g EV
8/8h com
metronidazol
500mg EV 8/8h ou
Ciprofloxacina
500mg VO 12/12h
com metronidazol
500mg EV 8/8h

Streptococci: cocos Gram positivos aos pares e/ou em cadeias
Clostridia: bacilos Gram positivos
Quanto aos cuidados com os curativos, consultar o Grupo de Estomaterapia
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ROTINA PARA DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO EMPÍRICO
Sítio

Pneumonia
comunitária

Pneumonia
comunitária

Pneumonia
Hospitalar
associada à
VM

Exames Complementares
pedidos na admissão

RX de tórax

RX de tórax
Hemocultura 2 amostras

Condições

Previamente hígido, sem uso de
atb nos 3 meses anteriores:
Azitromicina 500mg no primeiro
dia, 250mg nos 4d subsequentes
Comorbidades como cardiopatia,
Ambulatorial pneumopatia, hepatopatia ou
nefropatia, DM, etilismo, câncer,
asplenia, imunossupressão, ou uso
de atb nos últimos 3 meses:
Amoxicilina/clavulanato com
Azitromicina
Previamente hígido, sem uso de
atb nos 3 meses anteriores:
Azitromicina 500mg no primeiro
dia 250mg nos 4d subsequentes
Comorbidades como cardiopatia,
Internado pneumopatia, hepatopatia ou
nefropatia, DM, etilismo, câncer,
asplenia, imunossupressão, ou uso
de atb nos últimos 3 meses:
Amoxicilina/clavulanato com
Azitromicina

Menos de 4
RX de tórax
dias de IOT
hemocultura (2 amostras)
cultura de secreção traqueal Mais de 4
dias de IOT

ITU
comunitária
ambulatorial
Urocultura

Tratamento

Não
gestante

Amoxicilina/clavulanato 1g IV
8/8hs por 7-10d

Cefepima 2g IV 12/12hs
Nitrofurantoína 100mg VO 6/6hs,
7d, sendo somente cistite
OU
Cefalexina 500mg VO 12/12hs, 7d

Streptococci: cocos Gram positivos aos pares e/ou em cadeias Clostridia: bacilos Gram positivos
Quanto aos cuidados com os curativos, consultar o Grupo de Estomaterapia
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Gestante

Cefalexina 500mg VO 12/12hs, 7d
OU
Nitrofurantoína 100mg VO 6/6hs,
7d, sendo somente cistite, a partir
do segundo trimestre

Pielonefrite
ambulatorial

Urocultura

Não
gestante

Ciprofloxacina 500mg VO 12/12hs,
14d

Pielonefrite
internada

Urocultura
hemocultura 2 amostras

Não
gestante

Gentamicina 7mg/kg/d, 14d

Gestante

Ceftriaxona 1g/d, 14d

ITU hospitalar

DIP/
Abscesso
tuboovariano/
endometrite

Meningite

Ciprofloxacina 500mg VO 12/12hs
ou
400mg IV 12/12hs
Ou Gentamicina 7mg/kg/d
Se gestante:
Ceftriaxona 1g EV 1x/d

Colher urocultura,
Se em uso de SVD, trocar a
sonda, coletar URI/URO e
identificar no pedido

Coletar sorologias
Tratar parceiro

Ceftriaxona 250mg IM dose única +
Ambulatorial
Doxiciclina 100mg 12/12h
±metronidazol 500mg 12/12h, 14d

Internada

Clindamicina 600mg EV 6/6h e
Gentamicina 7mg/kg/d EV 1x/d
e doxicilina 100mg VO 12/12h 14d

Liquor: bacterioscopia,
cultura e látex
Hemocultura 2 amostras

ubsequen
Gram
negativo

Penicilina Cristalina 4.000.000ui IV
4/4h por 7d

Contraimunoeletroforese
(IAL) e PCR (IAL)

Gram
positivo, ou
não
realizado ou
sem
resultado

Ceftriaxone 2g IV 12/12hs por 7d,
até resultado de cultura, então,
descalonar
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US de abdome
Hemocultura 2 amostras
Se cirurgia, colher material
intra-operatório inclusive
para bactérias anaeróbias

Ampicilina 2g IV 6/6hs+
Gentamicina 7mg/kg IV 1x dia +
Metronidazol 500mg IV 6/6hs

Insuficiência
renal

Ampicilina 2g IV 6/6h+
Ciprofloxacina 400mg IV 12/12h +
Metronidazol 500mg IV 6/6h

Infecção de
pele e partes
moles,
mastite

Se abscesso puncionar e
enviar para cultura

Não
diabéticos,
sem úlceras
crônicas

Oxacilina 2g IV 6/6h

Infecção de
pele e partes
moles

Se abscesso puncionar e
enviar para cultura

Diabéticos,
úlceras
crônicas

Clindamicina 600mg IV 6/6h e
Ciprofloxacina 500mg VO 12/12h

Endocardite

Hemoculturas 2 amostras
imediatamente, coletar mais
uma 6 horas depois

Válvula
nativa

Ampicilina 2g IV 6/6h e
gentamicina 7mg/kg/d, se usuário
de drogas injetáveis, ou porta de
entrada, Oxacilina 2g EV 4/4h

Observações:


Sempre colher culturas antes de iniciar antibioticoterapia, sem atrasar a mesma em
casos graves;



Colher hemoculturas sempre que possível antes do início da terapia;



Não utilizar Sulfametoxazol/trimetoprima em gestantes no primeiro e no terceiro
trimestres;



Não utilizar aminoglicosídeos em gestantes;



Evitar o uso de Amoxicilina-Clavulanato no terceiro trimestre da gestação;



Situações não contempladas nos esquemas acima ou em caso de dúvida, entrar em
contato com a CCIH (ramal 19366);



Com o resultado de culturas, o descalonamento deve acontecer imediatamente.
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Infecção Puerperal

1. Definições e Conceitos:


Infecção puerperal: infecção ocasionada por patógenos que penetram o organismo
através dos órgãos genitais da parturiente ou puérpera.



Sepse: infecção acrescida de manifestações sistêmicas da infecção.



Sepse grave: sepse acrescida de disfunção orgânica ou hipoperfusão tecidual induzida
por sepse.



Choque séptico: definido como a persistência da hipoperfusão, apesar de adequada
terapia de reposição de fluidos.

II – Epidemiologia:
Importante causa de morbidade materna e uma das mais comuns causas de mortalidade
materna direta. A progressão da doença pode ser rápida. A sepse do trato genital pode apresentar
dor abdominal intensa e constante que não se alivia por analgesia de costume, e isso deve levar à
revisão médica urgente.


Choque séptico na gestação: 0,002-0,01% dos partos



0,3-0,6% das sepses ocorrem em gestantes



Mortalidade materna por sepse: 0,85/100000 (2003-2005)-1,13/100000(2006-2008)



Estima-se 9.7%, 11.6%, e 7.7% casos de morte materna na África, Ásia e
América Latina e Caribe, respectivamente.



Pacientes obstétricas com bacteremia: 0-12% de choque séptico
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III – Fatores de Risco:
1.

Na gestação:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Obesidade
Intolerância à glicose / diabetes
Imunidade prejudicada / medicação imunossupressora
Anemia
Corrimento vaginal
História de infecção pélvica
História de infecção pelo estreptococo do grupo B
Amniocentese e outros procedimentos invasivos
Cerclagem cervical
Ruptura espontânea prolongada de membranas
Infecção pelo Streptococcus pyogenes em contatos estreitos / familiares
Pacientes de origem negra ou outra minoria grupo étnico

2.

a.
b.

No puerpério: Além dos fatores de risco já citados para as gestantes,
acrescentam-se:
Trauma vaginal, cesariana, hematoma da ferida
Retenção de produtos da concepção

IV– Microrganismos Envolvidos na Sepse Materna:
Cocos Gram-positivos :
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus do grupo A e B
Enterococcus faecalis
Staphylococcus aureus

◦

Bacilos gram-negativos:
Enterobacteriaceae
◦

Escherichia coli

◦

Proteus mirabilis

◦

Klebsiella pneumoniae

◦

Enterobacter spp
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◦

◦

Serratia marscenses

◦

Citrobacter freundii

◦

Morganella morganni

Não fermentadores
◦ Pseudomonas aeuruginosa
◦ Acinetobacter baumanii

◦

Bacilos gram-positivos:
Listeria monocytogenes

◦

Bacillus sp

◦

Corynebacterium sp

◦
◦
◦
◦
◦
◦

Anaeróbios:
Bacteroides spp
Prevotella
Clostridium perfringens
Fusobacterium spp
Peptococcus
Peptostreptococcus
Espécies de fungos

V- Causas da Sepse Grave e Choque Séptico na Gravidez e Puerpério:
• pielonefrite aguda
• retenção de produtos da concepção
• aborto séptico
• tratamento conservador de placenta acreta ou percreta
• corioamnionite ou endomiometrite negligenciadas
• microabscesso uterino ou miometrite necrotizante
• gangrena gasosa
• abscesso pélvico
• pneumonia
• fasceíte necrosante não reconhecida ou tratada de forma inadequada
• incisão abdominal
• episiotomia
• laceração perineal
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Etiologia intraperitoneal (não obstétricas):
• apendicite aguda
• infarto intestinal
• colecistite aguda
• pancreatite necrotizante

Os principais patógenos causadores de sepse no puerpério são:
a.
b.
c.
d.
e.

Streptococcus pyogenes
Escherichia coli
Staphylococcus aureus
Streptococcus pneumoniae
S. aureus resistente à meticilina (MRSA), Clostridium septicum e Morganella
morganii.

VI- Manifestações Clínicas mais Comuns Em Obstetrícia:

1. Sepse
Definição: Pode ser considerada inflamação intravascular maligna:
o

Intravascular: o sangue dissemina os mediadores que, usualmente, são
confinados a interações entre células no espaço intersticial

o

Inflamatória: exagero da resposta inflamatória

o

Maligna: sem controle, sem regulação e auto-sustentada

Classificação:
1ª. SIRS – Sd. Da Resposta Inflamatória Sistêmica:
a)

Taquicardia: > 90 bpm – secundária a queda da resistência vascular – tentativa de otimizar
débito cardíaco
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b)

Taquipnéia: > 20 mrm – secundária a aumento da produção de CO2, hipoxemia ou
estímulo do centro respiratório do bulbo por citocinas
PaCO2< 32 mmHg

c)

Hipotermia T°C <36,0 ou febre T°C <38,3

d)

Leucocitose (>12000l/mm3) ou leucopenia (<4000l/mm3), desvio à esquerda

1b. Sepse Grave, Sepse Com Algum dos Seguintes:
a.

Hipotensão induzida pela sepse

b.

Hiperlactatemia

c.

Diurese <0,5ml/kg/h, por mais que 2h, a despeito de ressuscitação volêmica
adequada

d.

Creatinina > 2mg/dl

e.

Lesão pulmonar aguda:
i.

Relação PaO2/FiO2<250 sem PNM

ii.

Relação PaO2/FiO2<200 com PNM

f.

Bilirrubina total > 2mg/dl

g.

Plaquetas <100.000

h.

RNI>1,5

1c. Choque Séptico:
Sepse Com:
◦

Hipotensão arterial:
◦
◦
◦

PAM<70mmHg
PAS<90mmHg
Queda da PAS>40mmHg

◦

A despeito de ressuscitação volêmica adequada – 30ml/kg

◦

Necessidade de uso de vasopressor
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Diagnóstico:
Paciente apresenta pelo menos 2 das alterações abaixo:
❒ Temperatura > 38,3°C ou < 36°C
❒ Freq. Cardíaca > 90 bpm
❒Freq. Respiratória > 20ipm ou PaCO2< 32mmHg
❒ Leucócitos> 12.000 ou<4.000 ou>10% de formas imaturas

Neste momento a paciente deve ser incluída no protocolo de sepse, devendo ter exames
imediatamente coletados e a antibioticoterapia deve ser iniciada nos primeiros 60 minutos do
diagnóstico. A hidratação individualizada, com cristaloides, deve ser iniciada prontamente.

Exames que devem ser solicitados:
- gasometria arterial completa – GASOLAC, Globais,
- HMG, U, Cr, AST, ALT, BI, TTPATPAP, Na, K
- HEMO, HEMO (2 amostras) – URI/URO, CRD a depender do foco suspeito
- RX de tórax
- CT de crânio se suspeita de meningite, puncionar LCR, se possível, e isolamento por gotículas

SALVE VIDAS!
Pense sepse!

• Hidratação
• FOCO: Culturas, Hemoculturas 2 amostras
• Exames laboratoriais,
• Exames de imagem
• Antibioticoterapia
• Intervenção cirúrgica
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Tratamento:
Iniciar antibioticoterapia em até 1 hora do atendimento inicial:
Hora:___________
❒Pneumonia bacteriana:
❒Comunitária: Amoxicilina/Clavulanato 1g EV 8/8h e Azitromicina 500mg EV 1x/d,
❒Maior que 5 dias de internação, com procedimentos invasivos: Cefepime 2g EV 12/12h
❒Pielonefrite: Ceftriaxona 2g EV 1x/d, se for gestante ou IRA, Gentamicina 5-7mg/kg/d, não
gestantes com função renal normal
❒Infecção ginecológica ascendente: Ampicilina 2g 6/6h +Metronidazol 500mg 8/8h
+Gentamicina 5mg/kg/d, ou Ampicilina/Sulbactam 3g EV 6/6h, se insuficiência renal
❒Infecção grave intra-abdominal: Ampicilina 2g 6/6h + Metronidazol 500mg 8/8h + Gentamicina
5mg/kg, ou Ampicilina/Sulbactam 3g EV 6/6h, se insuficiência renal
5) Iniciar ressuscitação volêmica, criteriosa, com seguidas reavaliações clínicas
6) Há sinais de disfunção orgânica? Hipotensão arterial?
7) Entrar em contato com equipe da UTI
8) Critérios de gravidade:
❒ PAS < 90 ou PAM <65mmHg
❒ Queda de PA >40mmHg
❒ Creatinina > 2 mg/dL ou diurese< 0,5ml/kg/hora
❒ Rebaixamento do nível de consciência

SEPSE GRAVE ou CHOQUE SÉPTICO

❒ Bilirrubina > 2mg/dL
❒ Lactato> 1,5x valor referência (> 4 mmol/l)
❒Coagulopatia (RNI > 1,5 ou TTPa> 60s)
❒ Plaquetas < 100.000
❒ Infiltrado pulmonar bilateral com PaO2/FiO2< 300
❒ Infiltrado pulmonar bilateral com recente ou aumentada necessidade de oxigênio para manter
SpO2> 90%
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2. Mastite:


Facilmente esquecida pode levar a abscessos mamários, fasceíte necrotizante e SD.do
choque tóxico



Infecção parenquimatosa da glândula mamária



Puerpério e lactação entre a 3ª e 4ª semanas, rara ante-parto



Agente mais comum: Staphylococcus aureus



Fatores predisponentes: aumento excessivo volume mama, mamilos umbilicados, planos,
pele clara, fissuras.

Quadro Clínico:


Dor, edema, calor e eritema



Febre ≥ 38º C (axila contra lateral)



Calafrios



Alteração do estado geral



Pele brilhante, descamativa e fina



Áreas de flutuação

Terapêutica:
Clínica
Esvaziamento mamário
Antitérmico
Antibiótico/ após cultura
Cirúrgica
Drenagem
Desbridamento
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Antibioticoterapia:
Ambulatorial: cefalexina 500mg 6/6h, clidamicina 300mg 6/6h, ou Sulfametoxazol 800mg
com trimetoprima 160mg 12/12h
Internada: Oxacilina 2g 6/6h

3. Corioamnionite ou Infecção Intra-amniótica:


Infecção ascendente do trato genital inferior leva a uma infecção intra-amniótica
polimicrobiana.
 inflamação aguda do córion, âmnio e placenta.
 normalmente resulta de infecção ascendente polimicrobiana no cenário de
ruptura de membranas; no entanto também pode ocorrer com membranas
íntegras e raramente pode resultar de disseminação hematogênica ou de
procedimentos invasivos.
 corioamniotite complicada ocorre em 1% a 4% dos partos a termo nos Estados
Unidos e de 5% a 10% nos partos pré-termo.
 Aumenta o risco de infecção da ferida, abscesso pélvico, hemorragia pós-parto e
bacteremia materna no pós-parto.
 Mais raramente: choque séptico, coagulação intravascular disseminada,
síndrome da angústia respiratória do adulto e morte materna.
 Consequências neonatais: incluem bacteremia fetal, sepse clínica e morte fetal.

Fatores Associados à Infecção Intra-amniótica:
 Pacientes jovens
 trabalho de parto prolongado
 nuliparidade
 ruptura prolongada das membranas
 múltiplos exames vaginais
 fluido amniótico meconial
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 monitoramento interno
 colonização streptococcus do grupo B
 vaginose bacteriana.

Agentes mais comuns:
 micoplasmas genitais: Ureaplasma urealyticum e Mycoplasma hominis
47% e 30% dos casos, respectivamente.
 anaeróbios: Gardnerella vaginalis e Bacteriodes;
 estreptococo do grupo B
 Bacilos gram-negativas: E. coli.

Quadro Clínico e Diagnóstico:
 Temperatura superior 38ºC no intraparto
 Sensibilidade uterina ao exame
 Taquicardia materna > 100 bpm
 Taquicardia fetal >160 bpm
 Líquido fétido ou purulento


Leucocitose > 15.000 mm3

Antibioticoterapia: amplo espectro


Ampicilina: 2,0 gr 6/6 hs



Gentamicina: 5 mg/Kg 1x/dia



Clindamicina: 600mg 6/6 hs ou metronidazol 500mg 8/8 hs( ubsequent)

4. Endometrite
 Originada da ascensão bacteriana do trato genital inferior, durante o processo de
trabalho de parto.
 Geralmente essas infecções são polimicrobianas
 “endometrite postpartum” abrange um espectro de infecções incluindo:
revestimento do endométrio, miométrio e os paramétrios.
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 Complicação puerperal bastante comum
 Fatores de risco incluem: tipo de parto trabalho de parto e ruptura de
membranas.

Patógenos envolvidos:
 Anaeróbios e bactérias aeróbias, com 60% a 70% dos casos : estreptococos do
grupo B, Enterococcus spp, e E. coli.
 Peptostreptococcus, Bacteriodes, e Clostridium spp são típicos
 A presença de hematomas ou tecido desvitalizado promove o crescimento
bacteriano, em particular do Streptococcus pyogenes ou Staphylococcus aureus.
Quadro clínico:
 Mal estar geral, calafrios (10 a 20%)
 febre  38ºC
 Taquicardia
 sensibilidade uterina ou parametrial (dor à palpação)
 Sub involução uterina
 Loquiação fétida (exceto Streptococcus A)
 Manifestação entre 3º ao 5º dia após o parto
 Colo pérvio após 3º dia
 Leucocitose 15.000 a 30.000 / mm3
Exames Complementares:
Laboratoriais
 Hemograma com diferencial leucocitário
 Urina I e urocultura
 Hemocultura
 Cultura da secreção endometrial
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Imagem
 Rx de tórax
 Ultrassonografia abdominal

Tratamento:


Medidas gerais



Uterotônicos






Antibioticoterapia: amplo espectro







ocitocina
metilergonovina
prostaglandina(misoprostol)

Ampicilina: 2,0 gr 6/6 hs
Gentamicina: 5 mg/Kg 1x/dia
Clindamicina: 600mg 6/6 hs ou metronidazol 500mg 8/8 hs( ubsequent)
Nas pacientes c/ insufiência renal:
amoxacilina + clavulanato : 1,0 gr 8/8 hs

Cirúrgico:



Curetagem uterina
histerectomia

5.Fasciite e Vulvite Necrotizantes
◦

Espalha-se rapidamente pelo tecido subcutâneo

◦

Necrose extensa e destruidora da pele e do subcutâneo, fáscia

◦

Eritema, descoloração arroxeada, bolhas, edema, crepitações, dor parece ser
desproporcional ao exame físico.
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◦

Manifesta-se 3 a 5 dias pós-parto

◦

Evolui com denervação e anestesia

◦

GAS, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens

Diagnóstico incerto: tratamento cirúrgico agressivo
Septicemia, falência circulatória, óbito
Sem tratamento: alta mortalidade
Com desbridamento agressivo: mortalidade 50%

Antibioticoterapia:
• Clindamicina: 600mg 6/6 hs + amoxacilina/clavulanato 1,0gr 8/8 hs

6.Pielonefrite (Ver protocolo de ITU na Gestação)
◦

Alterações fisiológicas – RVU

◦

Dor lombar, disúria, polaciúria, dor abdominal, febre, tremores

◦

Bacteriuria, piuria

◦

Bacilos Gram negativos: E. coli, Klebsiella spp, gram positivos
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INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO
Paciente com queixa de disúria, polaciúria, urgência miccional, dor supra púbica
Febre?
Não

Sim

Gestante

Dor lombar?
Punho percussão / Giordano positivo?

Não

Nitrofurantoína
100mg VO
6/6hs, 7d
OU
Cefalexina
500mg VO
12/12hs, 7d

Sim

Coletar Urina I e
urocultura

Não

Sim

Coletar Urina I e
urocultura

Coletar Urina I e urocultura
Hemograma
Uréia e Creatinina
Sódio e potássio

Cefalexina
500mg VO
12/12hs, 7d
OU
Nitrofurantoína
100mg VO
6/6hs, 7d, sendo
somente cistite,
a partir do
segundo
trimestre

Cefalexina 500mg
VO 12/12hs, 7d
(Gestante ou
não)

Gasometria arterial e
hemocultura, se sepse

Gestante

OU
Ciprofloxacina
500mg VO
12/12h, 7d (não
gestante)

Não

Sim
Internar

Orientar sinais de
alerta e possível
necessidade de
reavaliação

Ceftriaxona
2g EV 1x/d,
por 7d

Sinais de sepse: FC: 90, FR>20, T◦C >38,3, ou
<35, Leucócitos maiores que 12000, ou
menores que 4000 ou desvio maior que 10%

Sim
Não

Internar
Gentamicina 5-7mg/kg/d, 14d OU Ceftriaxona 2g 24/24h
E
Hidratação: Cristalóide 30ml/kg em 1 hora

Ciprofloxacina 500mg
12/12h, por 7 dias
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PNEUMONIA
Tosse e um ou mais dos seguintes sintomas: expectoração, falta de ar e dor torácica,
achados focais no exame físico do tórax e manifestações sistêmicas (confusão,
cefaléia, sudorese, calafrios, mialgias e temperatura superior a 37,8°C)
Realizar oximetria de pulso
>90%
FR<20mrm, E FC<90bpm E
36<T°C<38,3 E PAM>70mmHg,
PAS<90mmHg E ausência de
comorbidades E > 65 anos

≤90%

CURB ≥3
Qualquer
alteração

Coletar: Hemograma,
Uréia, Creatinina, Sódio,
Potássio, Coagulograma

RX de tórax PA e perfil

RX de tórax PA e
perfil, se possível

Ausência de derrame pleural
Tratamento ambulatorial:
Amoxicilina 500mg VO 8/8h, 7d
OU
Azitromicina 500mg VO no 1º dia e
250mg nod 4 dias subsequentes
Orientações quanto a sinais de alerta
Sinal de disfunção orgânica:
Hipotensão, hiperlactatemia,
diurese < 0.5mL/kg/hr por mais
de 2 h apesar da ressuscitação
fluida adequada, lesão
pulmonar aguda com
PaO2/FIO2< 200, Creatinina >
2.0mg/dL, Bilirrubina > 2mg/dL
Contagem de plaquetas <
100,000 µL
Coagulopatia (RNI> 1.5) –
SEPSE GRAVE

Coletar gasometria arterial,
2 amostras de hemocultura

Sinais de SIRS (≥2 dos seguintes): FR> 20mrm ,
FC<90bpm, T°C<36 ou >38,3, Leucócitos mais que
12000, manos que 4000, ou desvio maior que 10%
Não

Tratamento hospitalar:
Amoxicilina/Clavulanato
1g EV 8/8h, 7d E
Azitromicina 500mg VO
no 1º dia e 250mg nos 4
dias subsequentes
CURB 4-5, sepse grave e
choque séptico, considerar
UTI

Sim

SEPSE
Tratamento hospitalar:
Amoxicilina/Clavulanato
1g EV 8/8h, 7d E
Azitromicina 500mg VO
no 1º dia e 250mg nos 4
dias subsequentes
E
Hidratação: Cristalóide
30ml/kg, em 1 hora

Risco de Pseudomonas aeruginosa

Ausência de resposta pressórica a ressuscitação
volêmica: CHOQUE SÉPTICO

Cefepime 2g EV 8/8h
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CURB-65
Cada critério presente vale 1 ponto:
Confusão mental – desorientação têmporo-espacial
Uréia>50mg/dl
FR>30mrm
PAS<90mmHg, ou diastólica < 60mmHg
Idade ≥ 65a
0-1: Provável candidato a tratamento domiciliar, baixo risco de morte, 1,5%
2: Considerar tratamento internado, risco moderado, 9,2%
3: Tratamento internado, como pneumonia grave, alto risco de morte, 22%

CURB 0-1

CURB
2

CURB ≥3, 4-5, considerar UTI

Risco de Pseudomonas aeruginosa

Tratamento ambulatorial:
Amoxicilina 500mg VO 8/8h, 7d
OU
Azitromicina 500mg VO no 1º dia e
250mg nos 4 dias subsequentes

Tratamento hospitalar:
Amoxicilina/Clavulanato 1g EV
8/8h, 7d E Azitromicina 500mg VO
no 1º dia e 250mg nos 4 dias
subsequentes

Tratamento hospitalar:
Amoxicilina/Clavulanato 1g EV
8/8h, 7d E Azitromicina 500mg VO
no 1º dia e 250mg nos 4 dias
subsequentes

Tratamento hospitalar:
Cefepime 2g EV 8/8h

47

Doses de Antimicrobianos Com Correção para Função Renal
Antimicrobiano Dose diária

Dose por kg

Dose prescrita

5mg/Kg
10-15mg/kg

aciclovir

amicacina

amoxicilina +
clavulanato

ampicilina +
sulbactam

ampicilina

azitromicina

3g

Intervalo

IV

8/8h

IV

8/8h

400 mg

VO

8/8h

800mg

VO

4/4h(5x/dia)

15mg/kg

IV, IM

1x/dia

15-30mg/kg
1.5g

Via

500mg 8/8h
1g 8/8h

IV, IM

1x/dia

VO

8/8h

IV

8/8h

12g

3g 6/6h

IV

6/6h

8-12g

2g 6/6h-4/4h

IV

6/6h-4/4h

4g

500mg

VO

6/6h

500mg, 1º
dia, 250mg
dias
susequentes

500mg 1x/dia

IV, VO

1x/dia

1g

1g

1x/dia

Ajuste para função renal (CrCl), mL/min
90-50

50-10

<10

HD

50% 24/24h

Dose extra
diária

Situações
herpes simples

100%
100% 8/8h

12/12h24/24h

PD*

herpes zoster ou SNC
herpes simples
herpes zoster

Evitar

Evitar

Evitar

57,5mg/kg/d,
PD, 48/72h

10-30
100% da
dose

1g, depois
500mg
12/12h

100% da
dose

10-30

100% da
dose

3g 12/12h

6/6h- 12/12h

1g,
Dose extra
depois,500mg24/24h
PD*

3g 24/24h

12/12h-24/24h

todas exceto abaixo
VAP
Pneumonia, infecção
ubsequentese,
genital, óssea

3g 24/24h, infecções abdominais,
administrar
genitais
após HD no
Acinetobacter
dia da HD
baumannii
Administrar
após diálise

Não é necessário o ajuste de dose. Usar com cautela em
pacientes com ClCr<10l/min

Infecções por
Steptococcus spp,
Enterococcus spp

VAS, VAI, coqueluche

DST
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Antimicrobiano Dose diária

cefalexina

cefazolina

Dose prescrita

Via

Intervalo

1 a 4g

500mg -1g
12/12h-6/6h

VO

6/6h

3g

1g 8/8h

IV

8/8h

6g

2g

8/8h

IV

8/8h

8g

2g 6/6h

IV

6/6h

4g

2g 12/12h

IV

12/12h

cefepime

ceftazidima

Dose por kg

2g 8/8h

6g

2g

8/8h

IV

IV

8/8h

8/8h

Ajuste para função renal (CrCl), mL/min
90-50
100% da
dose

50-10
500mg
8/8h –
12/12h

<10
250-500mg
12/12- 24/24h

ceftriaxona

2g 1x/dia

IV

1x/dia

4g

2g 12/12h

IV

2x/dia

250 mg

250mg

IM

dose única

500 mg

500mg

IV

1x/dia

250mg
12/12h–
24/24h +
250mg PD*

Situações

infecções de pele e
ITU (12/12h)
até 80 kg

8/8h

12/12h

24/24h

Administrar
pós HD, no
dia da HD
1g/d após HD

100% da
dose

100%

60-30: 2g/d,
10-30: 1g/d
60-30: 2g
12/12h, 1030: 2g/d
30-50: 2g
12/12h

> 80 kg
IMC > 40 com
infecção grave
sem neutropenia

No dia da HD
500mg 24/24h
1g/d

1g/d após
HD, no dia da
HD

2g48/48h

Administrar
pós HD, no
dia da HD

10-30: 2g/d
2g

HD

neutropenia febril

Todas exceto abaixo
Não é necessário o ajuste de dose.

SNC
dç inflamatória
pélvica

Não é necessário o ajuste de dose.

caso especial
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Antimicrobiano Dose diária

ciprofloxacina

Dose por kg

Dose prescrita

Via

Intervalo

500mg

250mg 12/12h

VO

2x/dia

1g

500mg 12/12h

VO

2x/dia

Ajuste para função renal (CrCl), mL/min
90-50

50-10

<10

250mg24/24h
100% da
dose

800 mg

400mg 12/12h

IV

2x/dia

1,2 g

400mg 8/8h

IV

3x/dia

1,5 g

500mg 8/8h

VO

3x/dia

clindamicina

2,4 a 2,7g

600mg 6/6h a
900mg 8/8h

IV, VO

3 a 4 x/dia

Não é necessário o ajuste de dose.

doxiciclina

200mg

100mg 12/12h

VO

2x/dia

Não é necessário o ajuste de dose.

Eritromicina

2g

500mg 6/6h

VO

4x/dia

espiramicina

2 a 3g

500mg 6/6h até
1g 8/8h

VO

3 ou 4x/dia

fluconazol

150-800mg

levofloxacina

400mg 24/24h

4-7mg/kg/d

gentamicina

imipenem

800mg 1ª dose

2g

750 mg

500 mg 6/6h

750 mg

IV

1x/dia

IV, IM

1x/dia

IV

IV, VO

4x/dia

1x/dia

100% da
dose

400mg
24/24h

100% da
dose

50% da dose

50-75% da dose

HD
250mg 12/12h

cistite

250mg 12/12h

outras infecções

200mg 12/12h

outras infecções

200mg 12/12h

infecções graves

250mg 12/12h

infecções graves

Não necessita
de dose
Toxoplasmose
gestacional

Não é necessário o ajuste de dose.

100% da
dose

50% da dose

100% da
dose

Não
Não recomendado
recomendado

500mg
6/6h-8/8h

250mg 6/6h125-250mg 12/12h
12/12h

100% da
dose

ClCr: 20-49:
750mg
48/48h

50% da dose

Situações

100% da
dose
recomendada
PD*
2mg/kg/d
48/48h

Dose extra
diária
PD*

ClCr <20: 750 mg na
pneumonia
Igual
1ª. Vez depois
comunitária,
clearence<20
500mg 48/48h
infecções abdominais
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Antimicrobiano Dose diária

metronidazol

Dose por kg

Dose prescrita

Via

Intervalo

1,5g

500mg 8/8h

VO/IV

3x/dia

2g

500mg 6/6h

IV

4x/dia

750 mg

250mg 8/8h

VO

3x/dia

100mg

100mg antes de
dormir

VO

1x/dia

400mg

100mg 6/6h

VO

4x/dia

oxacilina

4 a 12g

1g 6/6h até 2g
4/4h

IV

penicilina
potássica

20 a 24 MU

5.10 UI 1ª ds,
6
2,5.10 UI 4/4h

(cristalina)

6 MUI

1,5, 10 UI

nitrofurantoína

Sulfametoxazoltrimetoprima

1,6g / 320mg
15-20mg/kg/d
TMP
30-60mg/kg/d

vancomicina

8/8-12/12h

90-50

50-10

100%
100%

100% da
dose

100% da dose

<10

HD

50%

Dose extra de
0,75mg PD*

50%da dose

infecções graves

Dose extra de
375 mg PD*

DST

Evitar

4 ou 6x/dia

100% da
dose

100% da dose

Adm. Menor dose

Não é
necessário
dose PD*

IV

4 ou 6x/dia

100% da
dose

75% da dose

20-50% da dose

Dose extra
PD*

IV

4 ou 6x/dia

IV, VO

2x/dia

15-30: 50%

Ds tt 48/48h

IV

4x/dia

15-30: 50%

Ds tt 48/48h

IV

2 a 3 x/dia

Evitar

Situações

Dose extra de
1g PD*

100% da
dose

6

6

Ajuste para função renal (CrCl), mL/min

Não aplicável

profilaxia ITU
tto ITU baixa

Profilaxia de CBS
leptospirose

15151520mg/kg/ds, 20mg/kg/ds,
15-20mg/kg/ds,
20mg/kg/ds,
8/8-12/12h
24/24h
24/24h ajustar com
24/24h
ajustar com ajustar com
VANCO
ajustar com
VANCO
VANCO
VANCO

pneumocistose-HIV
Dosar VANCO
diariamente
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Tuberculose
A tuberculose, no Brasil, é uma doença endêmica, com alta prevalência na população
geral, não se restringindo aos pacientes infectados pelo HIV, nem aos imunossuprimidos entre
estes. É uma doença definidora de AIDS e que piora o prognóstico da mesma. Pode apresentarse de diversas formas, como a clássica forma pulmonar, subsequente, disseminada, SNC:
tuberculomas ou meningite, pleural, ocular, renal, testicular...
O diagnóstico preciso é fundamental e indicado pelo Ministério da Saúde. A pesquisa
de BAAR em material que não urina sugere e permite o início de tratamento, mas culturas para
identificação de espécie e, no caso de paciente infectado pelo HIV, teste de sensibilidade devem
ser solicitados. O achado histológico de granuloma, com necrose caseosa ou não, com
visualização de BAAR sugere, mas não confirma o diagnóstico. Para efeitos epidemiológicos o
achado de BAAR é suficiente, entretanto, no paciente imunossuprimido, a possibilidade de
infecção por outras micobactérias, e o fato de o tratamento ser diferente, a identificação da
espécie é de fundamental importância.

Tratamento:
O tratamento abaixo refere-se a todos os casos de TB pulmonar ou extra-pulmonar à exceção
dos casos em que há acometimento de SNC. Nos casos de acometimento de serosa, o uso de
prednisona 40mg é indicado nas primeiras 4 semanas.

Orientações para tratamento de pacientes com acometimento de SNC:
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Na meningoecnefalite tuberculosa, deve ser associada Prednisona 1-2mg/kg/d por quatro
semanas, ou dexametasona 0,3-0,4mg/kg/d, por 4-8s, com desmame subsequente nos casos
mais graves.

Observações:
- Rifampicina não pode ser usada concomitantemente com inibidores da protease.
- Após o início do tratamento, o controle de toxicidade aos medicamentos deve ser feito a cada
3-7d com coleta de transaminases e bilirrubina. Havendo aumento de ALT maior que 5 vezes o
limite superior da normalidade e/ou icterícia, o esquema deve ser suspenso, sendo
reintroduzido após ALT menor que 2 vezes o limite superior da normalidade, na seguinte
ordem: rifampicina, com ou sem etambutol, 3 a 7, solicitar exames, caso não haja aumento,
iniciar isoniazida, se continuar sem incremento de ALT, reiniciar pirazinamida. Caso haja
intolerância, consultar o especialista.
- Após 2 semanas de tratamento, principalmente em pacientes com contagem de céls T CD4+,
baixa e carga viral alta e, quando da introdução concomitante da HAART, pode ocorrer a IRIS e
haver piora dos sintomas. O tratamento é com Prednisona, inicialmente, 40mg/d, após,
reavaliar com especialista.
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PROTOCOLO DE NEUTROPENIA FEBRIL
5. Conceito:
Temperatura axilar de 38,3°C e estado febril por pelo menos uma hora, associado a contagem
de neutrófilos menor que 500 ou menor que 1000 com previsão de queda para menos de 500
em 24 a 48 horas.
6. Avaliação inicial:
Exame físico: com atenção para sítios menos prováveis como pele, couro cabeludo, unhas.
Laboratório:


Duas hemoculturas periféricas de sítios diferentes. Se paciente com cateter, colher uma
amostra do cateter e identificar.



Avaliação bioquímica completa: U, CR NA, K, AST, ALT, FALC, GGT, TPAP, TTPA, BI, LDH,
URI.



Outras culturas: CRD e ROTGRAM do escarro, urocultura, coprocultura (se diarreia),
outros sítios se sinal de infecção.



Biopsia de pele se lesão recente, para ser mandada para pesquisa (ROTGRAM) e cultura
de bactérias (CRD), Micobactérias (PMICODIAG e CMICODIAG) e fungos (PFUNGO e
CFUNGO).

Risco de Infecção Associada a Cateter:


Suspeita de infecção do cateter: infecção na inserção do cateter ou, no caso de portocath,
infecção de túnel.



Colonização prévia por Staphylococcus aureus resistente a oxacilina.



Laboratório com cultura para Gram positivo em identificação.
7. Identificação de Pacientes de Baixo Risco:

Os pacientes serão identificados como baixo risco se preencherem todos os critérios abaixo:


Pacientes em quimioterapia ambulatorial.



Hemodinamicamente estável.



Duração da neutropenia esperada de menos de 7 dias.



RX de tórax normal ou sem sinais de infecção recente.



Função renal e hepática normal.



Recuperação da medula rápida.
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Ausência de alteração mental.



Neoplasia em remissão.



Possibilidade de reavaliação em 24 horas.



Facilidade de acesso ao serviço de saúde.

8. Tratamento Inicial:

Febre (≥38,3) e neutrófilos ≤0,5.10

Baixo risco: neutropenia <7d,
estável e sem comorbidades
Pacientes ambulatoriais
Antibiótico VO, se capaz de
engolir e absorver
Possibilidade de reavaliação
e transporte

9

Alto risco: neutropenia >7d,
instável ou comorbidades
Internação e
antibiótico EV, se
intolerância,
dificuldade de
reavaliação e
necessidade de atb
EV

Internação
Antibioticoterapia EV
Cefepima 2g 8/8 h

Ciprofloxacina e
Amoxicilina/clavulanato
Se respondendo
bem, estável,

Observar por 4-24h,
paciente tolerando bem as
medicações, pode ser
dispensada para casa

Ajustar atb
especificamente:
Imagem,
culturas, risco de
SARO
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9. Duração da Terapia

Duração da terapia

Afebril por 3-5 dias

Neutrófilo <500
por 7 dias

baixo risco
Estável clinicamente

Alto risco
Neu<100
mucosite
instável

Parar com 5-7dias
afebril

Manter antibiótico

Febre persistente

neutrófilo >500
por 2 dias

neutrófilo >500

neutrófilo <500

Parar com 48hs
afebril e NEU>500

Parar 4-5 dias
após NEU>500
e
estabilidade clínica

Continuar por
2 semanas

Triar foco infeccioso

Reavaliar

Parar se não houver
sinais de infecção e
estabilidade clínica
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Protocolo de SEPSE
A Sepse é uma doença grave e prevalente, que, se diagnosticada a tempo, pode ser tratada
com sucesso. Para isso, siga os passos abaixo, preencha o impresso do Protocolo de Sepse e devolvao para a enfermagem, para que os dados possam ser adequadamente compilados. O protocolo será
aberto pela equipe de enfermagem, que acionará o médico imediatamente. Na primeira hora desde
a percepção da gravidade da paciente, é necessário que tenha sido iniciada a antibioticoterapia
indicada no Protocolo. A primeira dose será dispensada pela farmácia, apenas com o protocolo
preenchido, sendo necessário prescrever no sistema informatizado para rastreabilidade. A segunda
dose necessita impreterivelmente de preenchimento adequado do formulário de solicitação de
antimicrobiano de uso restrito. Os exames devem ser prontamente coletados e avaliados, garantindo
avaliação mais aprofundada do estado do paciente. Os pedidos dos exames constam no kit sepse.
Nome ____________________________________HC___________ Idade _____ Data:_______
Local de abertura do protocolo:___________________________________________________
( ) Gestante IG:__s__d Patologia associada:_________________________________________
( ) Puérpera __d Patologia associada:______________________________________________
( ) Ginecológica HD:_____________________________________________________________
( ) Oncológica HD:_______________________________________________________________
Em caso de paciente oncológica em cuidados paliativos NÃO preencher esta ficha
1) Paciente com suspeita ou diagnóstico de infecção? ( ) Sim ( ) Não – excluída
❒ Pneumonia/Empiema pleural

❒Infec. Urinária

❒Infec. Intra-abdominal

❒Pele/Partes moles

❒ Meningite

❒Infec. Ferida operatória

❒Infec. Ovular

❒Infec. Ósteo-articular

❒Infec. Tubo-ovariana

❒Infec. Corrente sanguínea associada a cateter

❒ Outra______________________________

2) Paciente apresenta pelo menos 2 das alterações abaixo:
❒ Temperatura > 38,3°C ou < 36°C
❒ Freq. Cardíaca > 90 bpm

❒Freq. Respiratória > 20ipm ou
PaCO2< 32mmHg

❒ Leucócitos> 12.000
ou<4.000
ou>10% de formas imaturas
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SEPSE
Nome do responsável:_____________________________________________________
Data:_____________ Hora:_____________ Médico avisado:____________ Hora:_________
3) Solicitar:
- Hora da solicitação:____________
- gasometria arterial completa – GASOLAC, Globais, HMG, U, Cr, AST, ALT, BI, TTPATPAP, Na, K
Hora:_____________
- HEMO, HEMO (2 amostras) Hora:___________
- URI/URO, CRD a depender do foco suspeito Hora:___________
- RX de tórax Hora:___________
- CT de crânio se suspeita de meningite, puncionar LCR, se possível, e isolamento por gotículas
4) Iniciar antibioticoterapia em até 1 hora do atendimento inicial:
Hora:___________
❒Neutropenia febril: Cefepime 2g EV 8/8h
❒Pneumonia bacteriana:
❒Comunitária: Amoxicilina/Clavulanato 1g EV 8/8h e Azitromicina 500mg 1x/d,
❒Maior que 5 dias de internação, com procedimentos invasivos: Cefepime 2g EV 12/12h
❒Pielonefrite:
❒Gentamicina 7mg/kg/d EV 24/24h
❒Ceftriaxona 2g EV 1x/d, se for gestante ou IRA
❒Meningite purulenta: Ceftriaxona 2g EV 12/12h, precaução por gotículas
❒Infecção ginecológica ascendente: Ampicilina 2g 6/6h +Metronidazol 500mg 8/8h +Gentamicina

5mg/kg/d, ou Ampicilina/Sulbactam 3g EV 6/6h, se insuficiência renal
❒Infecção grave intra-abdominal: Ampicilina 2g 6/6h + Metronidazol 500mg 8/8h + Gentamicina
5mg/kg, ou Ampicilina/Sulbactam 3g EV 6/6h, se insuficiência renal
❒Se foco inicial de infecção em cateter de longa permanência: Oxacilina 2g 4/4h com Amicacina
15mg/kg/d, se Ins. Renal Cefepime 2g EV 12/12h
❒Infecção de ferida cirúrgica, superficial ou pele e partes moles: Cefazolina 2g EV 8/8h
5) Iniciar ressuscitação volêmica, 30 ml/kg de cristaloide, infusão rápida.
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6) Há sinais de disfunção orgânica? Hipotensão arterial?

❒ PAS < 90 ou PAM <65mmHg
❒ Queda de PA >40mmHg
❒ Creatinina > 2 mg/dL ou
diurese< 0,5ml/kg/hora

❒ Bilirrubina > 2mg/dL

❒ Lactato> 1,5x valor
referência

❒ Rebaixamento do nível de
consciência

❒Coagulopatia
(RNI > 1,5 ou TTPa> 60s)
❒ Plaquetas < 100.000

❒ Infiltrado pulmonar bilateral com
PaO2/FiO2< 300
❒ Infiltrado pulmonar bilateral com
recente ou aumentada necessidade
de oxigênio para manter SpO2> 90

SEPSE GRAVE OU CHOQUE SÉPTICO
7) Entrar em contato com equipe da UTI
Nome:______________________________ Data:________________ Hora:___________
8) Fatores de risco:
❒CVC Data: ________________

❒Imunossupressão

❒DPOC

❒SVD Data: ________________ ❒HIV/Aids

❒Drogadição

❒VM Data: ________________

❒DM

❒Etilismo

❒ Imunossupressão
farmacológica

❒Obesidade

❒Tabagismo

❒Neoplasia

❒Quimioterapia
Data:___________

❒Radioterapia
Data:__________

❒IRC

❒Transplante

❒Ins. Hepática

Após o início rápido do atendimento, o mesmo cuidado deve ser mantido, com
reavaliações frequentes e atenção ao uso de cristaloides. Reforça-se a importância da
hipervolemia na gestação.
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Vigilância Epidemiológica
A fim de melhorar o cuidado dos pacientes atendidos nessa instituição e, também da
comunidade, é necessário que as doenças de notificação compulsória (DNC), sejam, de fato,
notificadas. Dessa forma, deve-se entrar em contato com a Vigilância Epidemiológica – CCIH,
sempre que se deparar com um dos agravos abaixo relacionados:

Vigilância em Saúde Ambiental, Epidemiológica, Sanitária e do Trabalhador

DOENÇAS E AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA EM CAMPINAS

Vigilâncias Regionais de Saúde
VISA Norte: 3212-5979 / 32425870
VISA Sul: 3273-5055 / 3273-5999
VISA Leste: 3212-2755
VISA Sudoeste: 3268-6233 / 32677192
VISA Noroeste: 3268-6255 / 3268-6244










Acidentes por Animais Peçonhentos
Acidentes de Trabalho Graves e Fatais
Atendimento Antirrábico
Botulismo (*)
Câncer
Carbúnculo ou “Antraz” (*)
Cólera (*)
Coqueluche (*)



Dengue (*)







Desnutrição Infantil Moderada ou Grave
Difteria (*)
Doença de Chagas – aguda (*)
Doença de Creutzfeldt-Jakob
Doença Meningocócica e Outras Meningites (*)

Plantão Vigilância em Saúde
99529-6722
Doenças de Notificação Imediata (*) – notificar em até 24
horas nas Vigilâncias Regionais de sua abrangência ou através
do plantão vigilância.








Intoxicações Exógenas (por substâncias químicas,
incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados)
Leishmaniose Tegumentar Americana
Leishmaniose Visceral (*)
Leptospirose (*)
LER/ DORT
Malária










Outras Doenças Profissionais e do Trabalho
Paralisia Flácida Aguda (*)
Peste (*)
Poliomielite (*)
Raiva Humana (*)
Rubéola (*)
Sarampo (*)
Sífilis Adquirida
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Doença sem circulação ou com circulação esporádica
no território nacional (*)



Doença, morte ou evidência de animais com agente
etiológico que pode acarretar a ocorrência de
doenças em humanos, destacandos-se os de







Sífilis Congênita
Sífilis em Gestante
Síndrome de Imunodeficiência Adquirida – AIDS
Síndrome do Corrimento Uretral Masculino
Síndrome Rubéola Congênita (*)



Síndrome Respiratória Aguda Grave associada ao
Coronavírus (SARS-CoV) (*)

importância em Saúde Pública:












Encefalite por Arbovírus
Esquistossomose
Evento Adverso Pós-Vacinação (*)
Febre Amarela (*)
Febre do Nilo Ocidental (*)
Febre Maculosa (*)
Febre Tifóide (*)
Hanseníase
Hantavirose (*)
Hepatites Virais Infecção pelo HIV em gestantes e
crianças expostas ao risco de transmissão vertical
Influenza humana por novo subtipo (*)










Surtos e Agravos Inusitados (*) – Agregação de casos ou
óbitos: Difteria, Doença Meningocóccica, Influenza
Humana, Meningites Virais, Doença Transmitida por
Alimentos (DTA) em embarcações e aeronaves.
Tétano
Tracoma
Tuberculose
Tularemia (*)
Varíola (*)
Violência Doméstica, Sexual, e/ou outras violências

(*) DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO IMEDIATA, QUE LEVAM A AÇÕES DE SAÚDE COLETIVA, DEVENDO SER INFORMADAS À
SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM, QUANDO A CCIH NÃO ESTIVER DISPONÍVEL
OS AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA SÃO FREQUENTEMENTE ATUALIZADOS NO LINK:
HTTP://WWW.CAISM.UNICAMP.BR/TEMPLATES/SHAPER_PHEONIX/PDF/MANUAL_CONTROLE_INFECCAO_HOSPITA
LAR_CCIH_2014_ALTERADO.PDF
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