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RESUMO 
O presente relatório apresenta os resultados da vigilância epidemiológica (VE) das infeções 
nosocomiais da corrente sanguínea (INCS) no ano de 2010, que teve a participação de 19 
hospitais.  

Registaram-se 1294 episódios de INCS numa população de 118037 doentes internados 
correspondendo a 878431 dias de internamento, sendo 58,3% homens e 41,7% mulheres.  

Mais de metade (51,5%) dos doentes com INCS tinham idade superior a 60 anos (16% com 
idade > 80 anos) e 1,7% tinha idade inferior a 1 ano.  

A incidência cumulativa de INCS foi de 1,2 por cem doentes admitidos e a densidade de 
incidência de 1,5 por mil dias de internamento, sendo as taxas mais elevadas nos serviços 
de Hematologia/Oncologia, pediátrica e de adultos, e nas Unidades de Cuidados Intensivos 
(UCI).  

As INCS primárias corresponderam a 63,8% dos episódios (23,6% associadas a cateter 
venoso central [CVC]), sendo mais frequentes nos serviços de Hematologia/Oncologia, 
Medicina Interna, UCI polivalentes, Cirurgia Geral e Hematologia/Oncologia pediátrica.  

Os fatores de risco extrínsecos mais significativos para o aparecimento de INCS foram a 
presença de CVC e a nutrição parentérica.  

A taxa de INCS associada a CVC foi de 2,5 por mil dias de exposição, sendo mais elevada 
nos serviços de Hematologia/Oncologia, pediátrica e de adultos, especialidades médicas, UCI 
e Cirurgia Geral.  

As INCS secundárias representaram 36,2% dos episódios, sendo predominantes nos serviços 
de Medicina Interna, UCI polivalentes, Hematologia/Oncologia, Cirurgia Geral e 
especialidades cirúrgicas.  

A demora média nos doentes com INCS foi de 33,8 dias, com uma demora média global nos 
Serviços em estudo de 8,2 dias. Dos doentes com INCS, 52,8% saíram com alta; 19,1% foram 
transferidos para outros serviços ou outras unidades de saúde e 28,1% faleceram.  

A taxa bruta de mortalidade nos doentes com INCS foi de 28,1, sendo mais elevada nas UCI, 
Medicina Interna e Especialidades Médicas.  

Foram isolados 1351 microrganismos, nos 1294 episódios de INCS, com a seguinte 
distribuição: Bactérias Gram positivo: 49,4%; Bactérias Gram negativo: 47,4%; Fungos 
leveduriformes: 3,1%.  
 
A análise das resistências identifica os principais microrganismos problema como 
Staphylococcus aureus com 65,7% de resistência à meticilina (MRSA) e Acinetobacter 
baumannii com resistências superiores a 90% às cefalosporinas de 3.ª geração e 
carabapenemos.  
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INTRODUÇÃO 
A vigilância epidemiológica (VE) das infeções nosocomiais da corrente sanguínea (INCS) foi 
integrada na rede de registo de VE do Programa Nacional de Prevenção e Controlo da 
Infeção Associada aos Cuidados de Saúde (PNCI), por se tratar de uma das infeções 
adquiridas no hospital que mais contribui para a morbilidade e mortalidade hospitalares e 
para o aumento de custos na prestação de cuidados de saúde.  

Este programa iniciou-se há 10 anos, tendo como objetivo a monitorização das infeções da 
corrente sanguínea adquiridas no hospital, através de um protocolo padronizado, de modo a 
permitir a definição de valores de referência para os hospitais poderem comparar o seu 
desempenho com os dados nacionais.  

O envolvimento direto das comissões de controlo de infeção e a mobilização da rede de 
profissionais dinamizadores (elos de ligação) nos serviços, criando uma dinâmica de 
comunicação, favorece as atividades de controlo de infeção nas unidades de saúde.  

O registo online na rede foi iniciado em 2010, pelo que os resultados agora apresentados são 
os primeiros desta nova fase do programa. 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
Trata-se de uma vigilância contínua, ativa e prospetiva. Até à data, a adesão tem sido 
voluntária. As modalidades de participação vão desde toda a população internada no 
hospital, a apenas serviços selecionados, de acordo com os níveis de risco e a disponibilidade 
de recursos. O registo obedece às orientações e definições de infeção contidas no protocolo 
elaborado pela coordenação do programa do PNCI/DGS. (www.dgs.pt – microsite do PNCI).  

O ponto de partida para o registo é o isolamento de um microrganismo na hemocultura de 
um doente internado nos serviços em estudo, seguido de confirmação clínica, após a 
exclusão das contaminações e das infeções adquiridas na comunidade. Para além da 
confirmação clínica, é recolhida informação adicional: demográfica, de fatores de risco, 
resultado do episódio de internamento. 

Na análise de dados é calculada: 

- a incidência cumulativa de INCS, definida como a proporção de INCS por 100 doentes 
admitidos;  

- a densidade de incidência de INCS correspondente ao número de infeções por 1000 dias de 
internamento;   

- a incidência de INCS associadas a cateter vascular central (CVC), i.e. o número de infeções 
por 1000 dias de exposição a este dispositivo.  

Calcula-se, ainda, o índice de exposição ao risco expresso em função do número de dias com 
CVC, em proporção com o total de dias de internamento no serviço.  

É estudada a distribuição dos episódios por idade, género e tipo de serviço. 

Para além desses indicadores, são estudados: a demora média e a taxa bruta de mortalidade 
nos doentes que adquiriram INCS. A análise microbiológica identifica os microrganismos 
predominantes nestas infeções e os padrões de resistência aos antimicrobianos. A análise da 
distribuição das INCS é estratificada em função dos grupos de serviços/áreas assistenciais. 

 
 

http://www.dgs.pt/
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RESULTADOS 
 

População estudada: Os dados analisados (2010) correspondem a 19 hospitais, dos quais 12 
participaram com todos os doentes internados e sete com apenas alguns serviços.  
 
A população total estudada foi de 118037 doentes internados, correspondendo a 878431 
dias de internamento. 
 
Distribuição das INCS por idade e género: A distribuição das INCS, por género, identificou 
um predomínio nos homens em todos os grupos etários.  
 
A incidência cumulativa aumentou com a idade e 51,5 % dos doentes com INCS tinham idade 
superior a 60 anos e destes, 16% tinham idade superior a 80 anos; 1,7% tinha idade inferior 
a um ano.  
 
Distribuição das INCS por Áreas Assistenciais: Observou-se um predomínio de INCS nos 
serviços de Hematologia/Oncologia e Medicina Interna. Seguem-se as UCI polivalentes, os 
serviços de Cirurgia Geral e as outras UCI (UCIM, UCIC) (Figura 1).  
 

Figura 1: Distribuição dos episódios de INCS por Áreas Assistenciais 

 
 
 
Incidência cumulativa e Densidade de incidência globais das INCS na população estudada 
 
Figura 2: Taxas globais de INCS na população estudada   

Incidência cumulativa de INCS: 1,2 por 100 doentes admitidos 

Densidade de incidência de INCS: 1,5 por mil dias de internamento 

INCS associadas a CVC: 2,5  por mil dias de exposição a CVC 

 
Incidência cumulativa e Densidade de incidência de INCS por Grupos de Serviços/Áreas 
Assistenciais:  
A incidência cumulativa de INCS foi de 1,2% por 100 doentes estudados e a densidade de 
incidência foi de 1,5 por mil dias de internamento. Os serviços/áreas assistenciais com taxas 
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mais elevadas de incidência e densidade de INCS, foram as UCI polivalentes, 
Hematologia/Oncologia, e outras UCI (UCIM, UCIC) (figura 3).  
 

Figura 3: Incidência cumulativa e Densidade de incidência de INCS por áreas assistenciais 
Grupos de Serviços Episódios Doentes Incidência Dias de Densidade de 

  Admitidos INCS (%) Internamento Incidência 

UCI Polivalente 165 2631 6,30% 16266 10,14‰ 

Hematologia/Oncologia 307 6026 5,09% 43331 7,08‰ 

Outras UCI (UCIM, UCIC) 117 5895 1,98% 35633 3,28‰ 

Especialidades Médicas 107 9484 1,13% 79373 1,35‰ 

Medicina Interna 284 27414 1,04% 265072 1,07‰ 

Cirurgia Geral 140 26828 0,52% 159964 0,88‰ 

Especialidades Cirúrgicas 89 20415 0,40% 136737 0,65‰ 

Pediatria/Espec. 
Pediátricas* 

85* 7499 1,13% 43284 1,96‰ 

Outros Serviços  3 2657 0,29% 65689 0,10‰ 

Ginecologia/Obstetrícia 0 9188 0,00% 33082 0,00% 

Total 1294 118037 1,20% 878431 1,5‰ 

Nos Serviços de Ginecologia/Obstetrícia, foram estudados 9188 doentes, correspondendo a 33082 dias de 
internamento. Não se observaram episódios de INCS nestes Serviços. 
*66 INCS são dos Serviços de Hematologia/Oncologia Pediátrica 

 
 
Origens Prováveis das INCS: As INCS mais frequentes são de origem primária (63,8%), 
seguidas das INCS de origem secundária (36,2%) e das INCS associadas a CVC (23,6%). 
 
As INCS de origem secundária mais frequentes são: respiratória, urinária e pele e tecidos 
moles. As figuras 4 e 5 descrevem as origens prováveis de forma detalhada. 
 

Figura 4: Distribuição das INCS por Origem Provável 
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Figura 5: Distribuição das INCS por origem (Primárias, Associadas a CVC e Secundárias) e por áreas 

assistenciais 

 
 
 
 
INCS Associada ao CVC:  
Registaram-se 286 episódios de INCS tendo como origem provável o CVC, com um total de 
dias de cateterização de 112339. 
 
A taxa de INCS associada ao CVC foi de 2,5 por mil dias de exposição, com predomínio nos 
Serviços de Hematologia/Oncologia, especialidades médicas, Cirurgia Geral e UCI.  
Os índices de exposição aos dispositivos invasivos (ou índices de risco) nestes Serviços foram 
de 42%, 14%, 9% e 90%, respetivamente. 
 
Nos Serviços Pediátricos, a taxa de INCS associada a CVC foi de 3,98 por mil dias de 
exposição ao CVC, sendo o índice de exposição de 0,09.  
 
De salientar que, nos Serviços de Hematologia/Oncologia Pediátrica a taxa era de 7,0 por mil 
dias de exposição ao CVC e o índice de exposição foi de 0,84. 
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Figura 7: Distribuição das INCS associadas ao CVC, por áreas assistenciais 
Grupos de Serviços INCS por 

CVC 
Taxa de INCS Associada a 

CVC 
*IEFR 

 

UCI Polivalente 34 2,3‰ 0,90 

Outras UCI (UCIM, UCIC) 21 1,0‰ 0,61 

Hematologia/Oncologia 84 4,7‰ 0,42 

Medicina Interna 19 1,7‰ 0,04 

Especialidades Médicas 28 2,6‰ 0,14 

Cirurgia Geral 35 2,4‰ 0,09 

Especialidades Cirúrgicas 25 2,2‰ 0,08 

Pediatria/ Espec. 
Pediátricas 

40 3,98‰ 0,09 

Total 286 2,5‰  

* Índice de Exposição ao CVC: número de dias com presença de CVC no total de dias de 
internamento 

 

 
 
Fatores de Risco para a Infeção Nosocomial da Corrente Sanguínea: Dos fatores de risco 
extrínseco assinalados, os mais significativos para o aparecimento de INCS foram a presença 
de CVC em 66,9% dos doentes e a nutrição parentérica em 9,4% dos doentes.   
 
Demora Média nos doentes com INCS: A demora média, nos doentes com INCS, foi de 33,8 
dias (mínimo de 2 dias [doentes falecidos]; máximo de 348 dias).  
A demora média, nos Serviços em estudo, foi de 8,2 dias (nesta média, incluem-se também 
os doentes com INCS).  
 
A figura 8 apresenta a análise comparativa, estratificada por grupos de serviços, da demora 
média dos doentes com INCS, e a respectiva demora média global (de todos os doentes 
internados no período em estudo, incluindo os doentes com INCS). 
 

Figura 8: Demora média (DM) nos doentes com INCS, por áreas assistenciais 
Grupos de Serviços DM - Doentes com INCS* 

(máximo DM) 
DM - Todos os doentes 

estudados 

UCI Polivalente 28,4        (154) 7,3 

Outras UCI (UCIM, 
UCIC) 

48,1       (172) 7,1 

Hematologia/Oncologia 28,3       (128) 7,4 

Medicina Interna 32,0       (348) 10,3 

Especial. Médicas 36,2       (251) 8,6 

Cirurgia Geral 34,0       (159) 6,1 

Especial. Cirúrgicas 52,5      (334) 7,3 

Pediatria 26,5        (80) 4,1 

UCI Pediátricas 18,5        (19) 10,4 

Hemat./Oncologia 
Ped.ª 

26,5       (107) 7,5 

Outros Serviços 35,7     (87) 23,8 

Total 33,8 8,2 
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Tempo de internamento prévio ao episódio de INCS na população estudada: Uma análise 
do tempo de internamento prévio ao episódio de INCS permite concluir que, embora se 
observe um predomínio após uma semana de internamento, um número apreciável de INCS 
foram precoces (até 3 dias), nomeadamente na Hematologia/Oncologia pediátrica (36,4%) e 
de adultos (20,3,%), o que pode estar relacionado com o facto de os doentes terem 
múltiplos internamentos; e nas UCI polivalentes (23,8%), provavelmente relacionado com a 
transferência de outros serviços.  
Cerca de um terço dos episódios de INCS iniciaram-se entre uma a duas semanas após o 
internamento. Nos doentes cirúrgicos, cerca de 40% dos episódios surgiram após 15 dias de 
internamento. 
 
Resultado do episódio de internamento nos doentes com INCS: Dos doentes com episódio 
de INCS, 52% tiveram alta, 19,1% foram transferidos para outros serviços ou outras unidades 
de saúde e 28,1% faleceram no decurso do episódio de INCS. A taxa bruta de mortalidade foi 
de 28,1%, sendo mais elevada nas UCI e Medicina Interna. Na figura 9 apresenta-se o 
resultado do internamento nos doentes com INCS, estratificada por grupos de serviços/áreas 
assistenciais.  
 

Figura 9: Resultado do episódio de internamento nos doentes com INCS por áreas assistenciais 
Grupo de serviços Alta Transf.ª Morte Epis. INCS Taxa bruta mortalidade 

Hematologia/Oncologia 216 39 51 306 16,7% 

Medicina Interna 142 27 115 284 40,5% 

UCI Polivalente 16 80 68 164 41,5% 

Cirurgia Geral 79 29 32 140 22,9% 

Outras UCI (UCIM, UCIC) 43 31 43 117 36,8% 

Espec. Médicas 65 13 29 107 27,1% 

Espec. Cirúrgicas 44 22 23 89 25,8% 

Pediatria/Espec. Pediátricas 75 5 2 82 2,4% 

Total 683 247 364 1294 28,1% 

 
Mortalidade nos doentes com INCS em função da idade 
Embora a taxa bruta de mortalidade em doentes com INCS seja de 28,1%, observaram-se 
variações em função da idade. No grupo etário dos indivíduos entre 11 a 60 anos, essa taxa 
foi de 19,97%.  
A taxa foi mais elevada nos 51,5% dos doentes com INCS de idade superior a 60 anos, 
correspondendo a uma taxa de mortalidade de 35,9%. 
Nos doentes com idade superior a 80 anos, a taxa de mortalidade é de 45,4%. Contudo, nos 
restantes grupos etários, a análise é limitada pelo pequeno número de casos de morte em 
cada grupo.  
Numa análise mais detalhada da taxa de mortalidade, verifica-se que a mesma variou de 
acordo com a origem provável na INCS.  
Assim, a mortalidade foi de 27,3% nas INCS primárias não associadas a CVC, de 17,3% nas 
INCS associadas a CVC e de 36,1% nas INCS secundárias (Fig. 10). 
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   Figura 10: Mortalidade em função da origem das INCS 

 
 
 
No grupo das INCS secundárias, a localização em que se observou maior taxa bruta de 
mortalidade foi a via respiratória seguindo-se a via urinária e a pele e tecidos moles (figura 
11). 
 

Figura 11: Mortalidade por INCS secundárias em função da localização da infeção 

 
 
 
Etiologia microbiana das INCS  
Em 1294 episódios de INCS, foram isolados 1351 microrganismos, sendo, na sua grande 
maioria (93,8%), episódios monomicrobianos.  
 
Observou-se um ligeiro predomínio de bactérias Gram positivo (49,4%) seguindo-se as 
bactérias Gram negativo (47,4%). Os fungos leveduriformes representaram 3,1% dos agentes 
isolados. As bactérias Gram positivo foram maioritariamente (75,1%) Staphylococcus spp. 
(sendo 54,9% Staphylococcus coagulase negativo e 45,1% Staphylococcus aureus). Seguiram- 
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se Enterococcus spp. com 17,7% (com um ligeiro predomínio de Enterococcus faecium). 
Streptococcus viridans foi detetado em 3,4% dos episódios com bactérias Gram positivo.  
 
Das INCS por bactérias Gram positivo, 68,7% foram primárias, das quais, 43,6% associadas ao 
CVC, e 31,3% foram secundárias.  
 
Das 641 bactérias Gram negativo identificadas, 68% foram enterobacteriáceas e 28,8% 
bacilos Gram negativo “não fermentativos”. Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae 
representaram 74,8% (com 41,5% e 33,3%, respectivamente) das enterobacteriáceas 
isoladas. Dos episódios de INCS por bactérias Gram negativo, 58,3% foram primárias, 32,8% 
associadas ao CVC e 41,7% foram secundárias.  
 
Candida albicans correspondeu a 61,9% dos fungos identificados nos episódios de INCS. 
Destes, 81,4% foram primárias, (cerca de metade associadas ao CVC) e 28,6% secundárias.  
 

Figura 12. Microrganismos causais nas INCS, por origem provável 

 
 
 

Padrões de resistência aos antimicrobianos em microrganismos epidemiologicamente 
significativos 
Na análise dos padrões de resistência foram incluídas apenas as bactérias em que se 
observou um número significativo de estirpes isoladas (> a 30) e em que o número de 
estirpes testadas era superior a 80%.  
 
A taxa de Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) foi de 65,7% e as resistências 
de Acinetobacter baumannii às Cefolosporinas de terceira geração e aos carbapenemos 
foram superiores a 90%.  
 
Verificou-se, ainda, que mais de 40% de Klebsiella pneumoniae e 16,1% de Escherichia coli 
testadas são produtoras de betalactamase de espectro extendido (ESBL). Contudo, esta taxa 
deve ser interpretada com cautela dado que o número de estirpes testada é bastante 
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inferior ao número total de estirpes identificadas. Se assumirmos que são testadas apenas as 
estirpes em que haja indicação para tal, a taxa de estirpes produtoras de ESBL será na 
realidade de 11,1% para Klebsiella pneumoniae e de 6,6% para Escherichia coli. 
 

Figura 13: Padrões de resistência aos antimicrobianos em microrganismos epidemiologicamente 
significativos 

Microrganismo Antimicrobiano Taxa de Resistência 

Staphylococcus aureus  Meticilina 65,7% 

Staphylococcus coagulase negativo Meticilina 86.9% 

Enterococcus faecium Vancomicina 19% 

Klebsiella pneumoniae Amoxicilina/Ác. Clavulânico 31,1% 

Escherichia coli Amoxicilina/Ác. Clavulânico 26,6% 

Acinetobacter baumannii Cefalosporinas de 3.ª geração 
Carbapenemos 

93,9% 
90,7% 

Pseudomonas aeruginosa Cefalosporinas de 3.ª geração 
Carbapenemos 

15,3% 
14,7% 

 
 
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
Em 2010, 19 Hospitais participaram na vigilância das INCS, tendo sido abrangidos 118037 
doentes, o que corresponde a 878431 dias de internamento. Foram registados 1294 
episódios de INCS.  
 
Embora a amostra não se possa considerar representativa da população nacional, já que não 
há uma distribuição regional homogénea e apenas 12 hospitais participam com todos os 
doentes internados, os resultados representam uma população e um número de episódios 
de INCS significativos, permitindo uma apreciação dos fatores de risco, etiologia microbiana 
e padrões de resistência. 
 
A incidência cumulativa observada identifica dois tipos de serviços (UCI, 
Hematologia/Oncologia) com taxas mais elevadas e que correspondem a cerca de metade 
dos episódios registados, onde será prioritária a implementação de intervenções para 
adoção de práticas que possam contribuir para a sua redução.  
 
Mais especificamente, ao considerar as taxas de INCS associadas a CVC e, porque se trata de 
uma infeção em que há fortes evidências acerca da sua evitabilidade, embora tratando-se de 
números relativamente pequenos, observam-se taxas significativas em serviços com um 
índice de exposição baixo, nomeadamente os serviços de Medicina e Especialidades 
Médicas, Cirurgia e Especialidades Cirúrgicas e Serviços Pediátricos. Nestes serviços, é 
importante que se promova uma avaliação das práticas adotadas na colocação e 
manutenção dos CVC, a fim de identificar a necessidade de alterações das mesmas. 
 
Como seria de esperar, as INCS vão aumentando com o tempo de internamento. Contudo, 
verifica-se que 18,5% das INCS surgem nos primeiros dias após a admissão e as taxas 
observadas são mais significativas nos serviços de Hematologia/Oncologia de adultos e nos 
Serviços Pediátricos. 
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Na análise mais pormenorizada da mortalidade nos doentes com INCS, identifica-se um 
predomínio nas INCS secundárias, o que poderá traduzir a gravidade da situação clínica 
subjacente.  
 
Uma taxa de mortalidade de 17,3% nas INCS associadas a CVC merece uma atenção especial, 
já que hoje se considera que estas infeções são evitáveis, pelo que a mortalidade, por elas 
condicionada, também o será. Embora se justifique, por vezes, que a mortalidade pode estar 
relacionada com a gravidade da situação clínica, há estudos que demonstraram que isso não 
corresponde à realidade e que, com a mesma gravidade de situação clínica, os doentes que 
adquirem infeção no hospital têm uma mortalidade superior (Peng et al, 2006). 
 
A maioria das INCS foi causada por apenas um agente. Observa-se um ligeiro predomínio das 
bactérias Gram positivo em que foram identificados maioritariamente Staphylococcus 
(75,1%). As enterobactérias, Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae corresponderam a 75% 
dos isolamentos. Por sua vez, Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter baumannii 
representam mais de 80% dos bacilos Gram negativo não fermentativos.  
 
Os resultados das resistências antimicrobianas são apresentados em função do número de 
microrganismos testados. Em muitos hospitais tem-se verificado discrepância entre o 
número de microrganismos isolados e o número de respostas relativas aos padrões de 
resistência aos antibióticos testados. Este facto limitou significativamente a interpretação 
dos resultados já que esta foi restringida aos antibióticos em que o número testado se 
aproxima do número de estirpes identificadas.   
 
A articulação com o microbiologista e a sua participação ativa é por isso fundamental para 
um registo rigoroso e completo dos padrões de resistência. 
 

 
CONCLUSÕES  
Dos resultados apresentados ressalta o seguinte: 
 

1. A demora média dos doentes com INCS foi de 33,8 dias, enquanto a demora média 
global foi de 8,2 dias. 

 
2. A taxa das INCS associadas a CVC (que podem ser consideradas evitáveis) foi de 

2,5/1000 dias de presença do dispositivo e teve uma mortalidade de 17,3 %. 
 

3. Dois microrganismos epidemiologicamente significativos apresentam padrões de 
resistência preocupantes: Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) 
65,7% e Acinetobacter baumannii com resistência superior a 90% às cefalosporinas 
de terceira geração e aos carbapenemos. 

 
 
 
 
 



RELATÓRIO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DAS INFEÇÕES 

NOSOCOMIAIS DA CORRENTE SANGUÍNEA 
2010 

 

 15 

 
RECOMENDAÇÕES 

1. Implementar as “bundles” para a prevenção das infeções associadas a CVC em todos 
os serviços do hospital 

2. Tornar obrigatória a vigilância epidemiológica dos padrões de resistência dos 
microrganismos problema e dos microrganismos alerta para conhecer a verdadeira 
dimensão do problema. 

3. Definir, desde já, como obrigatória, a vigilância das INCS, enquadrada na rede 
nacional de vigilância da infeção associada aos cuidados de saúde. 

4. Atualizar a aplicação informática online, de acordo com a recente revisão do 
protocolo das INCS. 

 


