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aos Cuidados de Saúde 
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INTRODUÇÃO 

 

 Vigilância Epidemiológica das Infecções Associadas aos Cuidados de Saúde 

(IACS) é uma componente fundamental do planeamento em saúde, na área da 

prevenção e controlo da infecção e integra o Programa Nacional de 

Prevenção e Controlo das Infecções Associadas aos Cuidados de Saúde (PNCI) como 

uma das suas principais estratégias. Neste âmbito, a Direcção-Geral da Saúde 

reconhece a necessidade de promover a Vigilância Epidemiológica (VE) das IACS em 

rede nacional, como parte integrante essencial de um programa global de prevenção e 

controlo da infecção.  

A Infecção Associada aos Cuidados de Saúde é um problema major para a segurança 

do doente não só pela morbilidade e mortalidade associada como também pelos custos 

que lhe estão associados (económicos, sociais, familiares, etc.) e ainda pela insegurança 

que cria nos utilizadores das instituições prestadoras desses cuidados1. São, afinal, uma 

face visível da vulnerabilidade do sistema de saúde e um dos seus principais desafios.   

A taxa de IACS numa unidade prestadora de cuidados é um indicador de qualidade e 

de segurança do doente2. O desenvolvimento de um sistema de vigilância 

epidemiológica para monitorizar esta taxa é um passo fundamental que permite não só 

a identificação de problemas e prioridades locais como também a eficácia das medidas 

em controlo de infecção. É cada vez mais necessário que esta vigilância se efectue de 

forma contínua, activa e sistemática através de critérios como simplicidade, 

flexibilidade, aceitabilidade, consistência, representatividade e especificidade, para 

que se possa: 

1. Divulgar junto da equipa de saúde e de outros profissionais, nomeadamente 

administradores das instituições, dados sobre taxas de infecção e resistência aos 

antimicrobianos para que possam ser tomadas medidas adequadas de prevenção da 

infecção nosocomial; 

2. Monitorizar tendências: incidência, prevalência, distribuição da IACS e, se 

possível, incidência do risco para benchmarking interinstitucional; 

3. Identificar a necessidade de programas de formação e avaliação do impacto 

das medidas preventivas; 

                                                
1 SHEA Position Paper, Enhancing Patient Safety by Reducing Healthcare-Associated Infections : the 

Role of Discovery and Dissemination, Infect Control Hosp Epidemiol 2010 (2), 31 : 118-123 
2 World Health Organization /CDS/CSR/EPH, Prevention of  Hospital-Acquired Infections: A Practical 

Guide 2002 (3):16-25 

A 
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4. Identificar áreas de melhoria e subsequente estudo epidemiológico. 

 

A tendência de vigilância da IACS deve ser orientada para áreas prioritárias das quais 

destacamos a Infecção Nosocomial da Corrente Sanguínea (INCS). Muitas destas 

infecções estão associadas a cateter vascular central havendo evidência que a 

aplicação de acções preventivas contribui para a redução e controlo desta infecção.  

 

Assim, no reconhecimento da importância que a INCS representa no panorama da 

Saúde, a DGS acrescenta à VE desenvolvida em Portugal, este protocolo que, pela 

primeira vez, se operacionaliza numa plataforma online. 

 

Objectivo principal: 

1. Contribuir para a diminuição da taxa de incidência da INCS em Portugal.  

 

Objectivos secundários: 

1. Calcular a taxa de INCS; 

2. Conhecer os principais factores de risco para as INCS; 

3. Conhecer os microrganismos implicados; 

4. Conhecer o padrão de resistência aos antimicrobianos testados e 

5. Promover a Segurança do Doente. 
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METODOLOGIA 

 

TIPO DE VIGILÂNCIA 

Vigilância de incidência (contínua/longitudinal) com identificação prospectiva de novas 

INCS e que inclui a monitorização de todos os doentes da população global definida, 

num determinado período de tempo, permitindo medir a densidade de incidência 

(incidência do risco para benchmarking nacional e internacional). 

 

Serviços onde se realiza 

Em todos os serviços de internamento da unidade de saúde onde se possam obter os 

números que compõem o denominador dos cálculos da incidência (ver mais à frente). 

Caso não seja possível englobar todos os serviços, merecem particular atenção os que 

recebem doentes com maior índice de gravidade e cujos factores de risco são mais 

elevados para a INCS, nomeadamente, Unidades de Cuidados Intensivos, Serviços de 

Hemato-Oncologia, Serviços de Medicina/Especialidades Médicas.  

 

PERÍODO DE VIGILÂNCIA 

A Vigilância é contínua e decorre entre 01 de Janeiro a 31 de Dezembro, de cada ano. 

  

POPULAÇÃO 

A população é composta por todos os doentes (crianças e adultos) internados nos 

serviços seleccionados que apresentem um ou mais episódios de INCS.  

 

Critérios de inclusão 

Apresentar, pelo menos, um episódio de INCS; 

Estar internado num serviço onde decorra a VE, independentemente do número de dias 

de internamento; 

O internamento ocorrer dentro do período de vigilância. 

Critérios de exclusão 

Não obedecer a nenhum dos critérios anteriores; 

Não estar internado3. 

                                                
3Dever-se-á atender ao facto de, doentes em serviços que englobem sub-especialidades (ex. cirurgia com 

cirurgia de ambulatório) e cuja permanência se deveu a um acto dessa mesma sub-especialidade (ex. 

cirurgia de ambulatório) não deverão ser incluídos na amostra populacional, uma vez que não compõem o 

denominador para o cálculo das taxas. O mesmo se verifica nos Serviços de Urgência. 
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1 - DEFINIÇÕES 

 

Serão utilizadas as definições de IACS, de IN e de INCS do CDC, 20084. Embora não 

haja, ainda, consenso europeu sobre esta matéria, julgamos que estas definições, por 

terem estado subjacentes aos Inquéritos de Prevalência da Infecção Nacionais 2009 e 

2010, permitem continuidade e validade para a análise do Programa. 

   

1.1 - Infecção Associada aos Cuidados de Saúde 

Uma infecção associada aos cuidados de saúde é uma condição sistémica ou localizada 

resultante de uma reacção adversa à presença de um agente infeccioso ou das suas 

toxinas; é adquirida no contexto da prestação de cuidados de saúde e decorrente 

destes cuidados5. No âmbito do presente Protocolo, importa definir que a IACS aqui 

referida é a IACS nosocomial, isto é, adquirida em meio hospitalar.  

 

1.2 - Infecção Nosocomial   

A infecção nosocomial é a infecção que não estava presente nem em incubação no 

momento da admissão do doente no hospital.  

 

1.3 - Infecção Nosocomial da Corrente Sanguínea   

Infecção sistémica que não estava presente nem em incubação no momento da admissão 

do doente na Unidade de Saúde. Há várias considerações a fazer no que concerne a 

esta definição pelo que, por uma questão de sistematização de conteúdos, se expõem 

da seguinte forma: 

 

1.4 - INCS com confirmação laboratorial 

O ponto de partida para a VE da INCS é a confirmação laboratorial e deve verificar 

pelo menos um dos seguintes critérios, sendo que o critério 1 e 2 podem ser usados quer 

para adultos quer para crianças, incluindo as que têm idade inferior ou igual a 1 ano: 

 

Critério 1. Uma ou mais hemoculturas positivas para um microrganismo reconhecido sem 

relação com qualquer outro foco infeccioso; 

 

                                                
4 Horan TC, Andrus ML, Dudeck MA, Centers for Disease Control and Prevention/NHSN surveillance 

definition of healthcare-associated infection and criteria for specific types of infection in the acute care 

setting. Am J Infect Control 2008; 36:309-32. 
5 Idem 
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Critério 2. O doente apresenta pelo menos um dos seguintes sinais e sintomas: febre (> 

38ºC), calafrios ou hipotensão  

e  

sinais e sintomas e resultado laboratorial positivo não relacionado com outro foco 

infeccioso 

e 

em pelo menos duas hemoculturas colhidas separadamente, isola-se o mesmo 

contaminante habitual da pele (ex. difteróides (Corynebacterium spp), Bacillus spp, 

Propionibacterium spp, Staphylococcus coagulase negativo (incluindo S. epidermidis), 

Streptococcus grupo viridans, Aerococcus spp ou Micrococcus spp); 

 

Critério 3. Criança com idade inferior ou igual a 1 ano tem pelo menos um dos seguintes 

sinais e sintomas: febre (>38ºC rectal), hipotermia (<37ºC rectal), apneia ou 

bradicardia 

e  

sinais e sintomas e resultado laboratorial positivo não relacionado com outro foco 

infeccioso 

e 

em pelo menos duas hemoculturas colhidas separadamente, isola-se o mesmo 

contaminante habitual da pele (ex. difteróides (Corynebacterium spp), Bacillus spp, 

Propionibacterium spp, Staphylococcus coagulase negativo (incluindo S. epidermidis), 

Streptococcus grupo viridans, Aerococcus spp ou Micrococcus spp). 

 

 

No sentido de esclarecer os critérios anteriores, listam-se alguns detalhes: 

 

- No Critério 1, a frase “1 ou mais hemoculturas” significa que, no mínimo, 1 frasco de 

hemocultura é reportada pelo laboratório com crescimento de microrganismo 

considerado significativo, isto é, a hemocultura é positiva. 

- No Critério 1, o termo “microrganismo reconhecido” não inclui os considerados 

contaminantes habituais da pele (ver Critérios 2 e 3). Alguns dos microrganismos 

reconhecidos são: S aureus, Enterococcus spp, E coli, Pseudomonas spp, Klebsiella spp, 

Candida spp e outros. 

- Nos Critérios 2 e 3, a frase “pelo menos duas hemoculturas colhidas separadamente” 

significa:  
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 As duas colheitas de sangue foram colhidas dentro do período de 2 dias (ex. 

uma colheita realizada na segunda-feira e outra na terça-feira ou uma colheita 

realizada na segunda-feira e outra na quarta-feira, são aceites como colhidas 

separadamente; uma colheita realizada na segunda-feira e outra na quinta-

feira não está de acordo com este critério) e  

 No mínimo, 1 frasco de cada colheita foi reportada pelo laboratório como 

positiva para o mesmo microrganismo contaminante habitual da pele. 

 

Conceito de “mesmo microrganismo”: 

 Se um microrganismo contaminante habitual da pele é identificado numa 

hemocultura até à espécie e na outra hemocultura somente até ao género, 

assume-se que o microrganismo é o mesmo e deve ser assumido como patogénico 

(ex. S epidermidis + S coagulase negativo = S epidermidis);  

 Se um microrganismo contaminante habitual da pele é identificado em ambas as 

hemoculturas até à espécie mas se não houver antibiograma de nenhuma delas 

ou apenas uma tiver antibiograma, considera-se ser o mesmo agente;  

 Se um microrganismo contaminante habitual da pele é identificado em duas 

hemoculturas mas estas apresentam pelo menos duas diferenças major no 

antibiograma (diferentes para 2 ou mais antibióticos), assume-se que o 

microrganismo não é o mesmo (ver tabela seguinte); 

 Para efeitos epidemiológicos, a categoria “Intermédia” (I) do antibiograma não 

deve ser usada para distinguir 2 microrganismos. 

 

 

Identificação dos microrganismos, conforme antibiograma (exemplos) 

Microrganismo Antibiograma A Antibiograma B Interpretar como 

S epidermidis Todos ATB S Todos ATB S O mesmo 

S epidermidis OX R OX S Diferente  

 CAZ R CAZ S  

Corynebacterium spp PEG R PEG S Diferente 

 CIP S CIP R  

Strep viridans Todos ATB S Todos S excepto ERI R O mesmo 

(S – sensível; R – resistente); Lista de abreviaturas dos antimicrobianos consultar página 23 e 24. 
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1.5 - INCS sem confirmação laboratorial – Sépsis Clínica  

Neste grupo, enquadra-se a Sépsis Clínica, conceito só aplicado às crianças com idade 

≤1 ano e que apresentem 1 dos seguintes sinais ou sintomas sem causa conhecida: febre 

(>38ºC rectal), hipotermia (<37ºC rectal), apneia ou bradicardia  

e 

hemocultura não realizada ou microrganismos não isolados no sangue 

e 

sem infecção aparente noutro local do corpo 

e 

o médico institui tratamento para a Sépsis.   
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2 - CLASSIFICAÇÃO DAS INCS QUANTO À SUA ORIGEM 

 

As INCS classificam-se em primárias e secundárias.  

 

2.1 - INCS de origem primária ou desconhecida 

Dizem-se primárias as INCS confirmadas laboratorialmente e cuja causa não é 

secundária a um foco de infecção conhecido noutra parte do corpo. São também INCS 

de origem primária as situações de Sépsis Clínica. 

 

2.2 - INCS de origem primária associada a cateter vascular central (CVC) 

A INCS associada a CVC é também categorizada como primária uma vez que, à 

semelhança da categoria anterior, não está associada a uma infecção de um outro local 

do corpo, isto é, a INCS diagnosticada tem como ponto de partida a confirmação 

laboratorial e o mesmo microrganismo é isolado na ponta de cateter.  

Considera-se que a INCS é associada a CVC se o cateter foi colocado no período de 

48 horas antes do início da INCS, não havendo tempo mínimo de permanência para que 

a INCS seja associada a CVC (ex. no dia 1, às 12HOO, é colhida hemocultura a um 

doente que tinha colocado o CVC às 10H00; esta INCS pode ser associada a CVC, se 

cumpridos os outros requisitos de confirmação de caso). 

 

2.3 - INCS de origem secundária 

A INCS de origem secundária, tal como o próprio nome sugere, é decorrente de um foco 

infeccioso num local do organismo previamente identificado (pneumonia, infecção 

urinária, infecção do local cirúrgico, etc.). O mesmo microrganismo é identificado quer 

no sangue quer no tecido anatómico relacionado com a infecção.  

Se o mesmo microrganismo for isolado na ponta do CVC e simultaneamente no tecido 

anatómico, a INCS é registada como secundária a este foco e não reportada ao CVC.  

 

Os casos que não cumpram os critérios de INCS e não se incluam na classificação 

anterior, constituem-se como falsos positivos (ex. contaminação da amostra) e, portanto, 

não serão considerados como Infecção Nosocomial da Corrente Sanguínea.  
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3 - RECOLHA E REGISTO DE DADOS 

  

A confirmação da INCS é da responsabilidade dos elos de ligação e/ou do núcleo 

executivo da CCI, pelo que é necessária uma estreita ligação entre as equipas bem 

como uma detalhada análise do processo clínico do doente (diário médico e diário de 

enfermagem). Merecem particular atenção os casos em que o mesmo doente apresenta 

mais que uma INCS, no mesmo internamento. Para que sejam eliminados os 

“duplicados”, isto é, para que não se reporte duas vezes a mesma infecção, será 

considerado um novo episódio de INCS no mesmo doente quando: 

 O microrganismo isolado for diferente do isolado no episódio de INCS 

anterior; 

 O microrganismo é o mesmo mas o antibiograma é diferente (ver tabela 1); 

 O microrganismo e o antibiograma são os mesmos mas tenham decorrido 

14 dias após a primeira hemocultura positiva do episódio anterior6. 

 

Todos os casos confirmados de INCS serão lançados na base de dados (pelo elo de 

ligação ou pela CCI que colige os episódios de todos os serviços que façam VE), 

alojada na plataforma INSA-RIOS (http://www.insa-rios.net/Incs). Este número é o 

número total de INCS (frequência de INCS) e a cada uma destas INCS deve 

corresponder o preenchimento do Formulário Individual. 

 

3.1 - Formulário Individual (Anexo 1) 

Este formulário é preenchido sempre que se detecta uma INCS num doente. 

A informação contida neste formulário permite relacionar os dados individuais, 

administrativos e clínicos de cada doente monitorizado com a presença de INCS. Para o 

seu preenchimento, é fundamental a articulação entre os elos de ligação, as CCI bem 

como com o Laboratório de Microbiologia. Uma vez coligidos, os dados poderão ser 

analisados globalmente e estratificados por Especialidades ou Serviços Clínicos e 

Departamentos. 

Para efeitos de resposta à exposição de factores de risco extrínseco, os mesmos devem 

ser considerados até 4 dias antes do início da INCS. 

 

                                                
6
 Australian Infection Control, Australian Council for Safety and Quality in Health Care. National Strategy to Address Health 

Care Associated Infection, Bloodstream Infection Definition, 2004 

http://www.insa-rios.net/Incs
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O número de formulários individuais equivale, como dito anteriormente, ao número de 

INCS e constitui o numerador no cálculo das diversas taxas. Para além deste formulário, 

surge a necessidade de recolha de dados que irão compor o denominador, e que será 

feito através do preenchimento do Formulário Calendário.  

 

3.2 - Formulário Calendário (Anexo 2) 

Este formulário é preenchido diariamente e recolhe o número de doentes internados num 

Serviço submetidos a CVC, a Ventilação Invasiva Assistida (VIA) e a Cateterização 

Vesical; permite obter o número de dias de exposição a estes factores de risco e 

fornece os denominadores necessários para calcular a proporção e densidade de 

incidência de INCS e o índice de exposição ao factor de risco (global e estratificado 

por Especialidades ou Serviços Clínicos e Departamentos).  

Metodologicamente, não são contabilizados o número de dispositivos, ou seja, em 

situações em que o doente tenha mais que um CVC ou se tiver sido entubado 

traquealmente mais que uma vez no mesmo dia, é apenas contabilizado 1 dia (ex. um 

recém-nascido com cateter umbilical e com outro CVC, só é contabilizado 1 CVC). Para 

efeitos de tempo de permanência, não há tempo mínimo de exposição ao CVC para 

que o mesmo seja contabilizado (ex. doente com CVC durante 6 horas, contabiliza-se 1 

dia). Não são contabilizados para “dias de VIA”, os doentes que são ventilados no 

decorrer de um acto anestésico (ex. no tempo de cirurgia).  

 

3.3 - Cálculo de Taxas/Indicadores 

Os cálculos de taxas e de indicadores têm em conta dados administrativos, como por 

exemplo períodos de internamento (que serão recolhidos junto dos Serviços de 

Estatística ou do Serviço de Gestão de Doentes dos Hospitais), factores de risco 

intrínseco e factores de risco extrínseco obtidos através dos formulários de Vigilância 

Epidemiológica. Os indicadores permitirão a cada Hospital/Serviço traçar a sua curva 

de incidência, analisar o seu padrão epidemiológico e ainda avaliar o impacto das 

medidas de prevenção e controlo desta infecção, nomeadamente, os procedimentos 

associados à colocação e manutenção do CVC.  

 

Este conjunto de dados proporcionará resultados indispensáveis sobre a INCS, tanto a 

nível local como regional, bem como a nível nacional, para que possamos comparar-nos 

com os restantes países do mundo. No entanto, para que tal aconteça, firma-se uma vez 

mais a necessária procura sistemática e exaustiva de todos os casos. 
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 Proporção de INCS expressa por 1000 doentes admitidos 

(Nº de Novos Episódios de INCS/Nº de doentes admitidos) x 1000 

Nota: Esta taxa entra em conta com o facto de que o mesmo doente pode ter mais do que uma 

INCS. Não pode ser utilizada para fins de comparação entre hospitais, porque não leva em 

conta a duração do internamento. 

 

 Densidade de incidência de INCS expressa por 1000 dias de internamento 

(Nº de Novos Episódios de INCS/Nº de dias de internamento) x 1000 

Nota: Esta taxa reflecte o número de doentes de risco assim como a duração do risco em função 

da duração de internamento e pode ser utilizada para comparação entre hospitais, entre países. 

 

As taxas seguintes estão relacionadas com a exposição aos factores de risco CVC, VIA e 

cateter vesical. É nesta fase que se recorre ao formulário calendário, onde os elos de 

ligação registaram diariamente o número de doentes com estes factores de risco. 

 

 Taxa de INCS relacionada com CVC expressa por mil dias de cateterização 

(Nº de INCS relacionadas com CVC/Nº de dias de CVC) x 1000 

 

 Índice de exposição ao CVC 

(Nº de dias de CVC/Nº de dias de internamento) 

 

 Índice de exposição à VIA 

(Nº de dias de VIA/Nº de dias de internamento) 

 

 Índice de exposição à cateterização Vesical 

(Nº de dias de cateterização vesical/Nº de dias de internamento) 

 

 Distribuição da INCS por faixas etárias, género e Serviços Clínicos; 

 

 Taxa bruta de mortalidade estratificada por grupos de Serviços Clínicos;  

 

 Microrganismos envolvidos na INCS e suas resistências aos antimicrobianos. 
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4 - REGISTO DAS INCS 

 

O registo das INCS será feito numa base de dados colocada em ambiente Web, na 

plataforma INSA RIOS e com o seguinte endereço electrónico: www.insa-rios.net/Incs. A 

cada utilizador será dado um acesso que deve ser solicitado à Direcção-Geral da 

Saúde. 

Em seguida, são apresentados alguns conceitos que visam clarificar, uniformizar e 

garantir coerência no registo das INCS, podendo também ser úteis e necessários ao 

preenchimento dos campos na base de dados online, quer no Formulário Individual quer 

no Formulário Calendário (por uma questão de organização, à excepção da Ventilação Invasiva 

Assistida, todos os termos estão colocados por ordem alfabética). 

 

Bacteriémia – presença de microrganismo(s), bactérias ou fungos, no sangue. 

 

Cateter vascular central – é um cateter que termina no coração ou perto da aurícula 

ou num dos grandes vasos (cateteres colocados na veia subclávia, jugular, basílica, 

cefálica, femural, umbilical, etc.). Incluem-se: todos os cateteres colocados via 

percutânea, por incisão da pele (desbridamento) ou por incisão da veia (cutdown); 

os cateteres parcialmente implantados (com parte externa visível e fora da pele, 

afastada, por tunelização do tecido subcutâneo, da parte interna que entra na veia 

e não têm reservatório subcutâneo – Ex. Broviac®, Hickman®), cateteres para 

hemodiálise, monitorização hemodinâmica (Swan-Ganz®) e introdutor de pacemaker 

provisório. Ficam excluídos cateteres arteriais, pacemakers definitivos, cateteres 

totalmente implantados (com reservatório ou com diafragma para picadas (port) 

que fica debaixo da pele), “shunts” para hemodiálise. 

 

Cateter vesical/algália – cateter que permite drenagem de urina. Só são 

consideradas sistemas de drenagem contínua. 

 

Ventilação assistida invasiva – qualquer forma de respiração mecânica assistida 

de inspiração e/ou expiração com entubação. Não inclui os doentes que apenas 

estiveram ventilados durante a anestesia geral.  

 

Comprovação microbiológica da porta de entrada – seleccionar a situação e clicar 

sobre o quadrado correspondente conforme o resultado for positivo, negativo ou 

não ter sido efectuado exame cultural ou microbiológico. É importante que seja 

http://www.insa-rios.net/Incs
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referido se há comprovação microbiológica ou não que relacione a origem provável 

de porta de entrada para a INCS ou se não foram pedidos outros exames.  

 
Data de início da INCS – data da colheita da hemocultura ou data de início dos 

sintomas.  

 

Factores de Risco Extrínseco (FRE)  

Os mais significativos para a ocorrência da INCS são o CVC, a alimentação 

parentérica e a hemodiálise. Os restantes poderão ter uma ligação à INCS 

secundária. Não foram contemplados todos os possíveis FRE que o doente 

possa ter, mas apenas aqueles que são relevantes como risco de aquisição 

de INCS primária ou secundária. Nota: Assinalar apenas o(s) FRE que estejam 

presentes na altura do episódio de INCS ou até pelo menos quatro dias antes do seu início. 

 

Factores de Risco Intrínseco 

Neutropénia: Número total de neutrófilos igual ou inferior a 500/mm3.  

Outra Imunodeficiência: Presença de qualquer doença imunológica, 

independentemente de ser primária ou secundária: transplante ósseo ou de 

orgão e terapêutica imunossupressora (quimioterapia, radioterapia e 

corticóides durante pelo menos quinze dias antes do episódio de INCS e com 

doses elevadas;  

Tumor (metastizado ou não) excluindo a leucemia e linfoma; leucemia; 

linfoma; Síndrome de Imunodeficiência Adquirida com ou sem critérios de 

SIDA (VIH positivo com contagem de CD4 inferior a 200) estão assinalados 

individualmente nos factores de risco intrínseco, mas todos eles são incluídos e 

contabilizados no conceito de Imunodeficiência. 

 

Hemocultura - exame cultural microbiológico ao sangue efectuado para pesquisa 

de bactérias ou fungos. Não é considerada boa prática, a colheita de sangue para 

hemocultura através de cateteres (venosos ou arteriais). 

 

INCS secundária a infecção intra-abdominal: inclui a vesícula e vias biliares, fígado 

(com excepção da hepatite viral), baço, pâncreas, peritoneu, espaço sub-frénico ou 

sub-diafragmático e os tecidos ou zonas intra-abdominais que não tenham sido 

definidas em nenhum outro local (excluir as infecções relacionadas com acto cirúrgico 
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– são classificadas como INCS secundárias a infecção do local cirúrgico). Não inclui 

pancreatite (síndrome inflamatório caracterizado por dor abdominal, náuseas e 

vómitos associados a aumento dos enzimas pancreáticos), excepto se o quadro tiver 

origem infecciosa. 

 

INCS secundária a infecção gastrintestinal: envolvem o esófago, estômago, 

intestino delgado, intestino grosso e recto, incluindo a gastrenterite nosocomial e a 

enterocolite necrosante. Não inclui hepatite ou icterícia de origem não infecciosa ou 

que resulte da exposição a hepatotoxinas (por exemplo, alcoolismo, hepatite) ou 

induzida pelo acetominofeno, etc. ou que resulte de obstrução biliar (colecistite). 

Excluir a infecção associada à cirurgia que é classificada como INCS secundária a 

infecção do local cirúrgico. 

 

INCS secundária a infecção de pele e tecidos moles: inclui fasceíte necrosante, 

gangrena infecciosa, celulite necrosante, miosite infecciosa, linfadenite, ou linfangite. 

Inclui ainda infecção de úlcera de pressão, infecção de queimadura, abcesso 

mamário ou mastite, onfalite neonatal, pustulose do lactente e infecção da ferida de 

circuncisão no recém-nascido. 

 

Número de processo – é fundamental que seja registado para possível integração 

de dados de sistemas informáticos internos, mas sobretudo, para que seja possível 

obter os denominadores: número de doentes com INCS e número de episódios de 

INCS num determinado período de tempo e ainda, para se poder aceder ao mesmo 

formulário em tempos diferentes. 

 

Serviço – digitar o nome do serviço onde o doente está internado (ex: Medicina) 

com a respectiva designação interna.  

 

Unidade de Saúde (Hospital) – digitar a designação do Hospital participante. 
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5 - LISTAS  

LISTA DE CÓDIGOS DOS SERVIÇOS 

LISTA DE MICRORGANISMOS  
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5.1 - LISTA DE CÓDIGOS DOS SERVIÇ0S 

Agrupamento Tipo de Serviço Código 

UCI Polivalente UCI Polivalente 0101 

Outras UCI (UCIM, UCIC, ETC.) 

UCI Médica (UCIM) 0201 

UCI Cirúrgica (UCIC) 0202 

UCI de Transplantes 0203 

UCI Coronárias 0204 

Outras Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) 0299 

UCI Pediátricas UCI Pediátrica 0399 

Hematologia/Oncologia 
Hematologia 0401 

Oncologia 0402 

Hematologia/Oncologia Pediátrica 
Hematologia Pediátrica 0501 

Oncologia Pediátrica 0502 

Medicina Interna Medicina Interna 0699 

Especialidades Médicas 

Unidade Infecto-contagiosas 0701 

Gastroenterologia 0702 

Cardiologia 0703 

Doenças Pulmonares 0704 

Endocrinologia 0705 

Neurologia 0706 

Nefrologia 0707 

Dermatologia 0708 

Reumatologia  0709 

Medicina Geriatria 0710 

Outras Especialidades Médicas 0799 

Cirurgia Geral Cirurgia Geral 0899 

Cirurgia Geral Pediátrica Cirurgia Geral Pediátrica 0999 

Especialidades Cirúrgicas 

Cirurgia Digestiva 1001 

Cirurgia Maxilo Facial 1002 

Cirurgia Vascular 1003 

Cirurgia Torácica 1004 

Cirurgia Cardíaca 1005 

Cirurgia Plástica 1006 

Unidade Queimado 1007 

Neurocirurgia 1008 

Urologia 1009 

Traumatologia 1010 

Ortopedia 1011 

Otorrinolaringologia 1012 

Oftalmologia 1013 

Outras Especialidades Cirúrgicas 1099 
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Agrupamento Tipo de Serviço Código 

Especialidades Cirúrgicas Pediátricas 

Unidade de Queimados Pediátrica 1101 

Unidade de Transplante Pediátrica 1102 

Cirurgia Urológica Pediátrica 1103 

Pediatria Pediatria 1299 

Outros Serviços Pediátricos 
Neonatologia 1301 

Outros Serviços Pediátricos 1399 

Ginecologia Ginecologia 1499 

Obstetrícia Obstetrícia 1599 

Outros Serviços Outros Serviços 9999 

 

Nota:  
Os doentes internados em Unidades de Cuidados Intermédios devem ser alocados no respectivo serviço 
onde os Cuidados Intermédios estão integrados (ex: um doente de Cuidados Intermédios num Serviço de 
Medicina deve ser alocado no Serviço de Medicina). 
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5.3 - LISTA DE MICRORGANISMOS  

 
 

Microrganismos Gram negativo 
 

Grupos Microrganismos na base de dados 

Enterobacteriaceas Escherichia coli 

Enterobacter cloacae 

Outros Enterobacter 

Klebsiella pneumoniae 

Outras Klebsiella 

Serratia marcescens 

Outras Serratia  

Salmonella typhi 

Salmonella paratyphi A 

Salmonella paratyphi B 

Outras Salmonella 

Shigella spp 

Citrobacter freundii 

Outros Citrobacter freundii 

Proteus mirabilis 

Outros Proteus  

Morganella morganii 

Bacilos não fermentativos 
 

Pseudomonas aeruginosa 

Outras Pseudomonas 

Acinectobacter baumannii (Acinetobacter calcoaceticus var. 
anitratus) 

Outros Acinetobacter  

Stenotrophomonas maltophilia  

Burkolderia cepacia 

Outros bacilos Gram negativo Outros bacilos Gram negativo 

Haemophilus  
  

Haemophilus influenzae 

Haemophilus parainfluenzae 

Neisseria meningitidis Neisseria meningitidis 

Brucella spp Brucella spp 
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Microrganismos Gram positivo 
 

Grupos Microrganismos na base de dados  

Staphylococcus aureus: 

 Staphylococcus aureus sensíveis à 
meticilina (MSSA) 

 Staphylococcus aureus resistentes à 
meticilina (MRSA) 

Staphylococcus aureus 

Staphylococcus coagulase negativo 
Staphylococcus epidermidis 

 Staphylococcus haemolyticus 

  Outros Staphylococcus coagulase negativo 

Enterococcus 
 

Enterococcus faecalis 

Enterococcus faecium 

Streptococcus  
 

Streptococcus viridans 

Streptococcus pneumoniae  

Streptococcus grupo A   

Streptococcus agalactiae 

Streptococcus grupo C 

Streptococcus grupo G 

Outros cocos Gram positivo  Outros cocos Gram positivo 

 
 

Bactérias Anaeróbias 

Grupos Microrganismos na base de dados 

Anaeróbios 
 

Anaeróbios  
(Peptostreptococcus anaeróbios, Peptostreptococcus indolicus, 

Propionibacterium acnes, Clostridium tetanii, Clostridium 

perfringens, Fusobacterium varium)* 

 
 

* Não aparecem discriminados na base de dados. Estão nesta tabela para referência.  

  

Fungos 

 

Grupos Microrganismos na base de dados 

Candida albicans Candida albicans 

Outros fungos leveduriformes   

Aspergillus spp   

Fungos filamentosos   
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5.4 - MICRORGANISMOS E GRUPOS DE ANTIMICROBIANOS TESTADOS 

 
Staphylococcus spp 

Benzilpenicilinas Penicilina (PE) 

Cefalosporinas Cefoxitina (FOX)* 

Isoxazolilpenicilinas Meticilina /Oxacilina (MET/OXA)*  

Glicopéptidos Vancomicina (VA) ** 

  Teicoplanina (TEI) 

Quinolonas Ciprofloxacina (CIP) 

Oxazolidinonas Linezolide (LNZ)  

Macrólidos Eritromicina (ERI) 

Lincosamidas Clindamicina (CM) 

Aminoglicosidos Gentamicina (GM) 

Sulfonamidas Co-trimoxazol (SXT) 

Glicilciclina Tigeciclina (TIG) 

Outros Ácido Fusídico (FA) 

*- Registo obrigatório; **- Requer confirmação 

 

Streptococcus pneumoniae 

Benzilpenicilinas  Penicilina (PE)* 

Carbapenemes Imipenem (IPM) 

  Meropenem (MEM) 

Glicopéptidos Vancomicina (VA)* 

Quinolonas Ciprofloxacina (CIP) 

Cefalosporinas Ceftriaxone (CRO)* 

Cefotaxima (CTX)* 

Oxazolidinonas Linezolide (LNZ) 

Macrólidos Eritromicina (ERI) 

Sulfonamidas Co-trimoxazol (SXT)   

              Outros Cloranfenicol (C) 

 *- Registo obrigatório 

 

 Enterococcus faecalis e faecium  
     Aminopenicilinas Ampicilina (AM) 

Aminoglicosídeos Gentamicina alta-concentração (GEH) 

Glicopéptidos Vancomicina (VA)* 

Teicoplanina (TEI)* 

Oxazolidinonas Linezolide (LNZ)* 

Gicilciclina Tigeciclina (TIG) 

*- Registo obrigatório 
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 Enterobacteriaceae  
Aminopenicilinas Ampicilina (AM) 

Amoxicilina/Ác.Clavulânico (AMC) 

Cefalosporinas Cefalotina (KF)/Cefalexina 

Cefuroxima (CXM) 

Cefotaxima (CXM)/Ceftriaxone (CRO) 

Ceftazidima (CAZ) 

Cefepime (FEP) 

Aminoglicosidos Gentamicina (GM) 

Ureidopenicilinas Piperacilina –Tazobactam (TZP) 

  Imipenem (IPM)**  

Carbapenemes Meropenem (MEM) 

Quinolonas Ciprofloxacina (CIP) 

Sulfonamidas Co-trimoxazol (SXT) 

ESBL (E. coli, Klebsiella, Proteus) Positivo** 

  Negativo 

**- Requer confirmação 

 

 
 
 

Acinetobacter  
Cefalosporinas Ceftazidima (CAZ)* 

Cefepime (FEP) 

Ureidopenicilinas Piperacilina-Tazobactam (TZP) 

  Imipenem (IPM)* 

Carbapenemes Meropenem (MEM)* 

Aminoglicosídeos Gentamicina(GM) 

Tobramicina (TM) 

Amicacina (AN) 

Quinolonas Ciprofloxacina(CIP) 

   Polimixina Colistina (CS)* 

   Gicilciclina Tigeciclina (TIG) 

*- Registo obrigatório 
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Pseudomonas aeruginosa  
Cefalosporinas Ceftazidima (CAZ)* 

Cefepime (FEP) 

Ureidopenicilinas Piperacilina-Tazobactam (TZP) 

  Imipenem (IPM)* 

Carbapenemes Meropenem (MEM)* 

    Aminoglicosídeos Amicacina (AN) 

Quinolonas Ciprofloxacina(CIP) 

Fluroquinolonas Levofloxacina* 

*- Registo obrigatório 

 

 

       Candida spp 
Anti-fúngicos Fluconazol      

  Anfotericina B  

  Voriconazol 

 

 

O símbolo ** (Requer confirmação) traduz a necessidade de ser confirmada a RESISTÊNCIA de um 

microrganismo a um determinado antimicrobiano (ex. Staphyl. R à Vancomicina). A base de dados online 

gerará automaticamente um alerta para que esse dado seja validado, no sentido de reduzir possíveis 

incorrecções de registo.   
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NA ROTA DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 

 

ste protocolo foi desenhado para ser um documento de fácil e rápida consulta 

perseguindo o objectivo fundamental do Programa de Vigilância Epidemiológica 

da Infecção Nosocomial da Corrente Sanguínea: diminuir a taxa de incidência da 

Infecção Nosocomial Corrente Sanguínea em Portugal. Através deste Programa, é possível 

identificar áreas possíveis de melhoria, quer a nível local quer a nível nacional. 

A mais-valia indiscutível desta Vigilância Epidemiológica da Infecção Nosocomial da 

Corrente Sanguínea é ser operacionalizada numa base online, alojada em plataforma 

WEB, e permitir alcançar relatórios automáticos em tempo real que até aqui eram morosos 

e arduamente conseguidos, pois a sua construção era feita manualmente.  

 

Para uma maior familiarização dos utilizadores com a aplicação informática, existe um 

Manual de Utilizador que se encontra disponível na Base de Dados, no espaço do 

“Utilizador” e dentro da pasta “Documentos”. 

 

Este programa de VE tem, eventualmente, lacunas que merecerão a crítica dos seus 

utilizadores e é nesse compromisso que é apresentado: para ser dinâmico e 

tendencialmente aperfeiçoado.  

 

Para qualquer esclarecimento ou contribuição deste Protocolo, por favor, utilize os seguintes 

contactos: 

 

Coordenadores do Programa VE-INCS: 

Dra. Cristina Costa, cristinacosta@dgs.pt 

Enf. Clara Carvalho, claracarvalho@dgs.pt 

E 

mailto:cristinacosta@dgs.pt
mailto:claracarvalho@dgs.pt
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Anexo 1 
Formulário Individual 
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Anexo 2 
Formulário Calendário 



 

PNCI 

 

VE - INCS 
 

 

 

31 

 

 

 

 



 

PNCI 

 

VE - INCS 
 

 

 

32 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 Australian Infection Control, Australian Council for Safety and Quality in Health 

Care. National Strategy to Address Health, Care Associated Infection, Bloodstream 

Infection Definition, 2004, 1-9. 

 Braun BI, Kritchevsky SB, Kusek L, Wong ES, Solomon SL, Steele L, et al. 

“Comparing bloodstream infection rates: the effect of indicator specifications in the 

evaluation of processes and indicators in infection control (EPIC) study”. Infection 

Control and Hospital Epidemiology. 2006; 27 (1): 14-22. 

 Coyle, V.W. et al, “Catheter-related bloodstream infection in adult haematology 

patients :catheter removal practice outcome” Journal oh Hospital Infection (2004) 57, 

325-331, Elsevier 

 Department of Health “Mandatory Bacteraemia Surveillance Scheme – MRSA 

bacteraemia” NHS Trust, April 2001-March 2004 

 Eriksen HM, Iversen BG, Aavitsland P. “Prevalence of nosocomial infections in 

hospitals in Norway, 2002 and 2003”. The Journal of Hospital Infection. 2005; 60 

(1): 40-45. 

 España. Sociedad Española de Higiene y Medicina Preventiva Hospitalaria. 

EPINE: “ Estudio de Prevalência de las Infecciones Nosocomiales en los Hospitales 

Espanholes. Madrid: Sociedad Española de Higiene y Medicina Preventiva 

Hospitalaria”; 1993. 

 European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), “The bacterial 

challenge: time to react, A call to narrow the gap between multidrug-resistant bacteria 

in the EU and the development of new antibacterial agents”. EMEA doc. ref. 

EMEA/576176/2009; Stockholm, September 2009; ISBN 978-92-9193-193-4 

 European Union. “HELICS implementation: Phase II.: final report.  Lyon: IPSE”; March 

2005. (EC/DG SANCO/F/4). 

 European Union. HELICS III: “Prevalence surveys: literature dossier : Working Party 3. 

Lyon: IPSE”; March 2001. 

 Floret N., Bailly P, Bertrand X, Claude B, Louis-Martinet C, Picard A, et al. “Results 

from a four-year study on the prevalence of nosocomial infections in Franche-Comté: an 

attempt to rank the risk of nosocomial infection”. The Journal of Hospital Infection. 

2006; 63 (4): 393-398. 

 Horan TC, Andrus ML, Dudeck MA, Centers for Disease Control and 

Prevention/NHSN surveillance definition of healthcare-associated infection and 

criteria for specific types of infection in the acute care setting. Am J Infect Control 

2008; 36:309-32. 

 Jonathan R. Edwards, MStat, Kelly D. Peterson, BBA, Mary L. Andrus, BA, RN, 

CIC, Margaret A. Dudeck, MPH, Daniel A. Pollock, MD, Teresa C. Horan, MPH, 

“Report, data summary for 2006 through 2007, issued November 2008”, National 

Healthcare Safety Network Facilities, Atlanta, Georgia, AJIC, volume 36, n.º 9 

 Karchmer AW. “Nosocomial bloodstream infections: organisms, risk factors and 

implications. Clinical Infectious Diseases”. 2000; 31 (Suppl. 4): S139-S143. 



 

PNCI 

 

VE - INCS 
 

 

 

33 

 Le Gall JR, Lemeshow S, Saulnier F. “A new simplified acute physiology score (SAPS 

II) based on a European/North American multicenter study”. JAMA. 1993; 270 (24): 

2957-2963. 

 Mayon-White RT, Ducel G, Kereselidze T, Tikomirov E. “An international survey of 

the prevalence of hospital-acquired infection”. The Journal of Hospital Infection. 1988; 

11 (Suppl.-A): 43-48. 

 NHS. National Scotland Service “Protocol for the Scottish Mandatory Surveillance 

Programme for Staphylococcus aureus bacteraemia” 3
rd 

Edition October 2007 

 PHLS, “Protocol for Surveillance of Hospital-Acquired Bacteraemia”, version 2.1,   

April 2001 

 Pina E, Silva G. “Estudo nacional de prevalência de infecção nosocomial: relatório do 

Plano de Acção do PNCI 2001-2004: Programa Nacional de Controlo de Infecção”. 

Lisboa: INSA; Junho de 2005. 

 Pina E, Silva G., Ponce P. “Relatório preliminar da VE de incidentes infecciosos em 

unidades de diálise: relatório do Plano de Acção do PNCI 2001-2004”: Programa 

Nacional de Controlo de Infecção. Lisboa: INSA; Junho de 2005. 

 Portugal. Ministério da Saúde. Direcção Geral da Saúde. Assunto. Lisboa: Direcção 

Geral da Saúde, 1999. (Circular Normativa nº 20/ GAB / DG de 30.07.99). 

 Provonost P, Needham D, Berenholtz S, Sinopoli D, Chu H, Cosgrove S, et al. – 

“An intervention to decrease catheter-related bloodstream infections in the ICU”. New 

England Journal of Medicine. 2006; 355 (26): 2725-2732. 

 Scottish Surveillance of Healthcare Associated Infection Programme (SSHAIP): 

“Scottish Surveillance of Healthcare Associated Infection Programme (SSHAIP) Annual 

Report”, 2006 

 Scottish Surveillance of Healthcare Associated Infection Programme 

(SSHAIP): “Staphylococcus aureus Bacteraemias Report”. HPS Publications, 

January 2010 

 SHEA Position Paper, Enhancing Patient Safety by Reducing Healthcare-Associated 

Infections : the Role of Discovery and Dissemination, Infect Control Hosp Epidemiol 

2010 (2), 31 : 118-123 

 Suetens C., Savey A, Labeeuw J, Morales I. “The ICU-HELICS programme: towards 

European surveillance of hospital-acquired infections in intensive care units”. [Em linha]. 

Eurosurveillance. [serial on the Internet] 2002 [cited 2008 April 07]; 7(9):127-128. 

Available from: http://www.eurosurveillance.org/em/v07n09/0709-222.asp. 

 Tokars JI, Miller ER, Stein G. “New national surveillance system for hemodialysis-

associated infections: initial results”. American Journal of Infection Control. 2002; 30 

(5): 288-295. 

 United Kingdom. NINSS. “Surveillance of hospital-acquired bacteraemia in English 

hospitals 1997-2002”. London: Nosocomial Infection National Surveillance Service, 

2002. 

 Vonberg RP, Behnke M, Geffers C, Sohr D, Ruden H, Dettenkofer M., et al. 

“Device-associated infection rates for non-intensive care unit patients”. Infection Control 

and Hospital Epidemiology. 2006; 27 (4): 357-361.  

http://www.documents.hps.scot.nhs.uk/hai/sshaip/publications/mrsa-quarterly-reports/sab-2010-01.pdf
http://www.documents.hps.scot.nhs.uk/hai/sshaip/publications/mrsa-quarterly-reports/sab-2010-01.pdf
http://www.eurosurveillance.org/em/v07n09/0709-222.asp


 

PNCI 

 

VE - INCS 
 

 

 

34 

 Wojkwska-Mach et al, “Mortality associated with hospital acquired infections analysis 

based upon data from the Polish National program for Control of Infection”, Przegl 

Epidemiol.2000;54(3-4):281-90, PMID: 11349590 (PubMed-indexed do MEDLINE) 

 World Health Organization/CDS/CSR/EPH, Prevention of Hospital-Acquired 

Infections: A Practical Guide 2002 (3):16-25. 

 

 

 

 
 

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 


