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Prefácio
O Serviço de Controle das Infecções Relacionadas à
Assistência à Saúde foi instituído na Santa Casa de Campo
Grande há mais de vinte anos. Como sempre, a Santa
Casa atuou como instituição pioneira em suas ações e com
o papel de ser referência estadual e regional nas atividades
de alta complexidade na área da saúde.A implantação de
uma Comissão, a qual passou a ocupar-se do
desenvolvimento de estratégias para prevenção das
infecções representou um marco na mudança do
pensamento dos profissionais da área e, em última análise,
da própria sociedade.
Antes com a ideologia dos cuidados hospitalares
focada
exclusivamente
no
caráter
curativo
e
intervencionista, a Comissão passou a representar o
surgimento de uma nova filosofia dentro da instituição
hospitalar de saúde, o de antever o problema e prevenir os
eventos evitáveis dentrodomesmoambiente curativo e
intervencionista. Aideia,revolucionária na ocasião, passou
aos poucos a conviver em harmonia com o pensamento
dos profissionais de saúde.
Pela primeira vez o tema passou a ser discutido com
a comunidade hospitalar em parceria com a administração
da instituição, pensando-se em um planejamento
estratégico para prevenir e minimizar os danos das
infecções relacionadas à assistência à saúde.
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Em 1998, O Ministério da Saúde do Brasil, por meio
da portaria 2616, normatizou em todo o território nacional as
atribuições
específicas
dos
serviços
e
das
comissõesdeprevençãoecontroledasinfecçõeshospitalares,
levando à obrigatoriedade de existência dos mesmos em
todas as instituições.
Chegamos então aos dias atuais, onde a existência de
um serviço atuante de controle das infecções hospitalares
tornou-se de fundamental importância para a segurança de
toda a comunidade hospitalar, tanto para os pacientes,
quanto para os profissionais de saúde.
Os planos anuais de estratégias paraprevenção e
controle das infecções são amplamente discutidos e
analisados por diversos setores da instituição e
desenvolvidos em parcerias com todas as categorias
profissionais, as quais realizam um esforço conjunto para
prevenir os eventos evitáveis indesejados.
Com o objetivo de promover a melhoria das atividades
desenvolvidas na Santa Casa de Campo Grande e
padronizar condutas na instituição, o Serviço de Controle das
Infecções Hospitalareselaborou um Manual com as principais
normas e condutas em prevenção e controle das infecções
relacionadas à assistência à saúde embasadas em
protocolos científicos nacionais e internacionais, nos perfis
de sensibilidade e resistência dos microrganismos
dainstituição e nas particularidades dos serviços.
Certos
de
estarmos
contribuindo
para
o
aprimoramento contínuo de todos os profissionais e com
amelhora na qualidade assistencial, é com grande satisfação
II

que apresentamos hoje a primeira edição do Manual de
Normas e Condutas em Prevenção eControle das Infecções
Relacionadas à Assistência à Saúde.
Equipe
Em primeiro plano da esquerda para a direita:

Elaine Cristina Flores – Auxiliar Administrativa
Priscilla Alexandrino de Oliveira – Médica Infectologista
Isabelly Matos de Queiroz – Técnica Administrativa
Sônia Aparecida Monteiro Ferreira – Técnica Administrativa
Lurdes Hack Escobar – Técnica de Enfermagem
Alessandra da Costa – Técnica de Enfermagem
João Rafael Vieira Antal – Farmacêutico

Em segundo plano da esquerda para a direita:

Milton Cesar Pereira – Enfermeiro
Kleber Augusto Kohatsu – Farmacêutico
Haydee Marina do Valle Pereira – Médica Infectologista
Eliane de Oliveira França Alves – Enfermeira
Evellyn Jaqueline da Silva Ujiie – Enfermeira
Cynthia Adalgisa M. de Aguiar – Enfermeira
Ivone Lima Martos – Médica Infectologista
Roberta Lima de Vasconcellos Mello – Médica Infectologista
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1.1 Higienização das mãos

1.3 Finalidade da higienização simples das mãos

A higienização das mãos é a única medida isolada capaz de

A higienização simples das mãos tem como finalidade a

reduzir as infecções relacionadas à assistência à saúde. Deverá ser

remoção dos microrganismos que colonizam as camadas superficiais

realizada em todas as oportunidades, por todos os profissionais, que

da pele, a microbiota transitória da pele, assim como o suor, a

mantém contato direto ou indireto com os pacientes. Aplicando-se

oleosidade e as células mortas, retirando as sujidades, as quais

também tal medida aos familiares, acompanhantes e visitantes antes e

propiciam a permanência e proliferação de microrganismos. O

após qualquer contato direto ou indireto com o paciente.

procedimento deverá ser realizado em 40 a 60 segundos.

1.2 Cinco momentos fundamentais para higienização das mãos.

1.4 Técnica de higienização das mãos:

A. Abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostar-se à pia.
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B. Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabão líquido para
cobrir todas as superfícies das mãos (seguir a quantidade

D. Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão
esquerda entrelaçando os dedos e vice-versa.

recomendada pelo fabricante).

E. Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais.

C. Ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as entre si.

4
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F. Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão

H. Friccionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a

oposta, segurando os dedos, com movimento o de vai-e-vem e vice-

palma da mão direita, fechada em concha, fazendo movimento

versa.

circular e vice-versa.

G. Esfregar o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda,
utilizando-se movimento circular e vice-versa.
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I. Esfregar o punho esquerdo, com o auxílio da palma da mão
direita, utilizando movimento circular e vice-versa.
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J. Enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabão. Evitar contato
direto das mãos ensaboadas com a torneira.

1.5 Fricção antisséptica das mãos com preparações alcoólicas
Reduzir a carga microbiana das mãos. Lembrando que não há
remoção de sujidades. A utilização de gel alcoólico a 70% ou de
solução alcoólica a 70% com 1-3% de glicerina pode substituir a
higienização das mãos com água e sabão quando as mesmas não
estiverem visivelmente sujas (não existir a presença de sujidades). O
procedimento deverá ter duração de 20 a 30 segundos.

1.6 Técnica do procedimento:
K. Secar as mãos com papel-toalha descartável, iniciando pelas mãos
e seguindo pelos punhos. Desprezar o papel-toalha na lixeira para
resíduos comuns.

A. Aplicar na palma da mão quantidade suficiente do produto para
cobrir todas as superfícies das mãos (seguir recomendação do
fabricante).
B. Friccionar as palmas das mãos entre si.
C. Friccionar a palma da mão direita contra o dorso da mão
esquerda entrelaçando dos dedos e vice-versa.
D. Friccionar a palma das mãos entre si dos dedos entrelaçados.
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F. Friccionar o polegar esquerdo, com o auxílio da palma da mão
direita contra a palma da mão esquerda, fazendo um
movimento circular e vice-versa.

G. Friccionar as polpas digitais e unhas da mão direita contra a
E. Friccionar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão
oposta, segurando os dedos e vice-versa.
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palma da mão esquerda, fazendo um movimento circular e viceversa.
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H. Friccionar os punhos com movimentos circulares.

1.7 Antissepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório das mãos
A antissepsia cirúrgica tem por finalidade eliminar a microbiota
transitória da pele e reduzir a microbiota residente, além de
proporcionar efeito residual na pele do profissional. Promover
também a remoção de sujidades, suor, oleosidade, pelos e células
descamativasinterrompendo a transmissão de infecções veiculadas
pelo contato. O objetivo final é a prevenção e redução das infecções
causadas pelas transmissões cruzadas.
As escovas utilizadas no preparo cirúrgico das mãos devem

I. Friccionar até secar. Não utilizar papel- toalha.

ser de cerdas macias e descartáveis, impregnadas ou não com
antisséptico e de uso exclusivo para leito ungueal e subungueal. O
procedimento deverá ter duração de 3 a 5 minutos para a primeira
cirurgia e de 2 a 3 minutos para as cirurgias subsequentes.

RECOMENDAÇÕES: Para evitar ressecamento e dermatites, não
higienize as mãos com água e sabão imediatamente antes ou depois de
usarumapreparaçãoalcoólica.Depoisdehigienizarasmãoscom preparação
alcoólica, deixe que elas sequem completamente, sem utilização de
papel toalha.
12
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1.8 Técnica do procedimento:
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2.1 Precaução Padrão
a cadeia de transmissão. Devem ser realizadas as precauções de
vigilância seguindo-se o protocolo de admissão para triagem de
agentes multirresistentes nas Unidades de Terapia Intensiva 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, Unidade
Intermediária Neonatal, Unidade Coronariana, Área Amarela e Área
Vermelha da Santa Casa de Campo Grande.

2.2.1

A PRECAUÇÃO PADRÃO OU UNIVERSAL É A PRIMEIRA

E

Indicação e critérios de admissão de pacientes no protocolo:

A. Pacientes com mais de 48 horas de internação hospitalar;

INDISPENSÁVEL MEDIDA PARA A ASSISTÊNCIA A TODOS OS

B. Pacientes institucionalizados e/ou acamados;

PACIENTES

C. Pacientes

transferidos de

outros

hospitais que

estejam

internados há mais de 48h;
2.2Precaução de vigilância do protocolo de admissão para triagem

assistência domiciliar (home care);

de agentes multirresistentes
A identificação e precaução de contato precoce na admissão desses
pacientes auxiliam na redução das taxas de bactérias multirresistentes
em longo prazo. Tem por finalidade imediata evitar o aumento do
número

de

casos

bactériasmultirresistentes

de
pela

D. Pacientes em programa hemodialítico ou em programa de

colonizações

ou

infecções

transmissão cruzada,

por

quebrando

E. Pacientes com antecedentes de internação hospitalar nos
últimos 90 dias.
F. Para UTI Neonatal, UIN e UTI Pediátrica: RN com fatores de
risco materno (Bolsa rota > 18 horas, cerclagem, trabalho de
parto emgestação < 35 semanas, procedimento de medicina
fetalhá <72h, febre materna nas últimas 48h, coriamnionite,

18
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.

colonização pelo EGB sem profilaxia intra-parto.¹)

FLUXOGRAMA PARA PRECAUÇÕES DE VIGILÂNCIA NAS UNIDADES
DE TERAPIA INTENSIVA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, NEONATAL, UNIDADE

¹Referência: Manual de Neonatologia: Critérios Nacionais de
Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde. ANVISA, 2010.

Observações:Para RN que receber alta das unidades (UTI Neonatal,

INTERMEDIÁRIA NEONATAL, UNIDADE CORONARIANA,
ÁREA AMARELA E ÁREA VERMELHA

Coletar cultura de vigilância (swab nasal e retal) e iniciar precaução de contato
imediatamente para os pacientes, conforme critérios de admissão.

UIN ou UTI Pediátrica) sem precaução de contato e retornaram com
menos de 24h, avaliar grau de exposição para introdução de Protocolo
de Admissão para Triagem de Multirresistentes junto com o Serviço de

Solicitante da coleta: médico
plantonista

Controle de Infecção Hospitalar
Responsável pela coleta de swab nasal e retal: equipe de enfermagem

Transporte do material até o laboratório: técnico de enfermagem
responsável pela admissão

O resultado final dos swabs deverá sair em até 72 horas após a data da coleta.
A via impressa será entregue no setor e a via eletrônica estará disponível para
consulta no site AFIP*. Responsável pela checagem do resultado diário às 16
horas: Enfermeiro do setor com a conferência pelo Enfermeiro do SCIH.

Culturas
negativas
para
multirresistência
suspender
a
Precaução de Vigilância (Contato)
imediatamente e manter a precaução
padrão.
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Se culturas forem positivas para
agentes
multirresistentes,
será
instituída a Precaução de Contato pelo
SCIH.
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2.2.2 Agentes a serem pesquisados:

2.3 Precaução de Contato

A. Pseudomonasaeruginosa e Pseudomonasspp resistente aos
carbapenêmicos
B. Acinetobacterspp resistente aos carbapenêmicos
C. Enterobactérias com produção de betalactamase de espectro
ampliado (ESBL)
D. Enterobactérias com produção de carbapenemase (cepas
CRE)
E. S.aureus resistente à oxacilina
F. S.aureus resistente ou intermediário aosglicopeptídeos
G. Staphylococcuscoagulase negativo resistente ou intermediário
aos glicopeptídeos
H. Enterococcusspp resistente à vancomicina
I. Stenotrophomonasmalthophilia
J. Burkholderiacepacea

As

medidas

para

prevenção

da

transmissão

de

microrganismos resistentes através do contato visam a prevenção da
transmissão de um microrganismo epidemiologicamente importante a
partir de pacientes colonizados ou infectados por esses patógenos
para outros pacientes, profissionais de saúde e visitantes, por meio
do contato direto (tocando o paciente e estabelecendo a transmissão
pessoa a pessoa) ou indireto (ao tocar superfícies contaminadas
próximas ao paciente ou por meio de artigos e equipamentos). A
adesão de toda a equipe multidisciplinar a precaução de contato

.

estabelecida ao paciente é de fundamental importância para o
sucesso do procedimento.

22
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2.3.1 Instituição da precaução

I. Stenotrophomonasmalthophilia
J. Burkholderiacepacea

O SCIH receberá a cultura e fará a notificação ao setor em folha

K. Outras bactérias de interesse epidemiológico,à critério do SCIH.

própria impressa (anexo 1 do capítulo 2) e caderno de protocolo.
Entregará ao enfermeiro da unidade juntamente com a placa de aviso da
Precaução de Contato.

2.3.2 Microrganismos multirresistentes que indicam precauções de
contato na Associação Beneficente Santa Casa de Campo Grande:

A. Pseudomonasaeruginosa e Pseudomonasspp resistente aos
carbapenêmicos
B. Acinetobacterspp resistente aos carbapenêmicos
C. Enterobactérias com produção de betalactamase de espectro
ampliado (ESBL)
D. Enterobactérias com produção de carbapenemase (cepas CRE)
E. S.aureus resistente à oxacilina
F. S.aureus resistente ou intermediário aos glicopeptídeos
G. Staphylococcuscoagulase negativo resistente ou intermediário
aosglicopeptídeos
H. Enterococcusspp resistente à vancomicina

24
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2.3.3 Critérios para início e retirada do isolamento de pacientes

COLONIZADO/ INFECTADO

com microrganismos multirresistentes e contactuantes.
COLONIZADO/ INFECTADO

UTI/ ENFERMARIA
Paciente

UTI/ ENFERMARIA

sem

dispositivos

invasivos, sem antibioticoterapia,

Enterococcus resistente à

sem doença de base grave, e

vancomicina - VRE

com duas culturas negativas

Acinetobacterspp resistente aos

Iniciar e manter precaução de

carbapenêmicos

contato até à alta.

consecutivas, com intervalo de
RETIRADA DA PRECAUÇÃO

cinco a sete dias, em dois
materiais:

Stenotrophomonasmalthophilia

1- Material

Burkholderiacepacea

bactéria
Staphylococcus aureus resistente à

2- Material

Staphylococcuscoagulase-negativo

a

geralmente

em

que

foi

inicialmente isolada a bactéria.
O

Iniciar precaução de contato

P. aeruginosaresistente aos

conforme orientação do SCIH e

carbapenêmicos

manter até concluir o protocolo de

Sthenotrophomonasmaltophilia

retirada da precaução.

Burkholderiacepacia

é

que

encontrada

oxacilina

resistente à linezolida

em

SCIH

não

recomenda

a

realização de culturas de rotina,
CULTURA DE ROTINA

salvo em situações de surtos, e
a

critério

de

interesse

epidemiológico do SCIH.

ESBL (Betalactamase de espectro
ampliado)
CRE (Enterobactérias resistentes
aos carbapenêmicos)
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2.3.4 Componentes da precaução de contato:
Início da paramentação:

2.3.5 Higienizaçãodas mãos:


Realizar a higiene das mãos com água e sabão ou com a
preparação alcóolica (álcool 70%ou gel) antes de entrar no
quarto;



Higienizar as mãos ao sair do quarto

Observar capítulo de Higienização das Mãos.

2.3.6 Avental:
Sequência: 1. Avental / 2. Máscara / 3. Óculos / 4. Luvas
Fim da paramentação:



Vestir o avental dentro do quarto ou na antessala, se houver;



O avental deve ser de mangas longas e ser vestido com
abertura para trás;



Amarrar as tiras do avental para evitar que escorregue
durante o cuidado.

Paramentar-se seguindo a sequência:


Avental
necessário)

máscara (se, necessário)

óculos (se,

luvas de procedimento

Sequência: 1. Luvas / 2. Óculos / 3. Máscara / 4. Avental

28
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Retirar a paramentação seguindo a sequência inversa:



Luvas de procedimento

2.3.8 Quarto privativo:

Óculos (se, necessário)

máscara



O paciente deve ser mantido em quarto privativo ou, caso

(se, necessário)avental

não seja possível, coorte de pacientes colonizados ou

Retirar o avental ao término do procedimento e desprezá-lo no

infectados pelo mesmo microrganismo;


lixo. Em seguida, higienizar as mãos.

Na impossibilidade de coorte internar junto a esse paciente
em precaução de contato paciente de baixo risco de

2.3.7 Luvas:

aquisição e complicação e de provável curto período de
internação;



As luvas devem ser utilizadas a qualquer interação que envolva



Manter distância entre os leitos de 1 metro;

contato



Realizar a troca da paramentação entre um procedimento e

com

o

paciente

ou

superfícies

potencialmente

contaminadas pelo paciente ou equipe de saúde que, toca o
paciente e toca o ambiente próximo a ele;


As luvas devem ser calçadas ao entrar no quarto;



As luvas de procedimento deverão ser trocadas a cada
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outro e entre atendimento aos pacientes;


Realizar desinfecção das superfícies com álcool 70% ao final
de cada turno;



O banheiro deve ser exclusivo a estes pacientes. Na

procedimento, manipulação de diferentes sítios anatômicos ou

impossibilidade de banheiro exclusivo os mesmos deverão

após contato com material biológico;

ser desinfetados com álcool a 70% após cada uso. Se

Retirar as luvas ao término do procedimento, antes de retirar o

paciente acamado, as eliminações deverão ser realizadas em

avental;

comadres e papagaios, sendo estes de uso exclusivo de

Higienizar as mãos após a assistência.

cada paciente;
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Separar antes de entrar no quarto todo o material que deverá ser



Havendo necessidade de transferir o paciente para outro

utilizado para a assistência ao paciente.

setor, avisar com antecedência aos profissionais do setor que

Não devolver sobras de material no posto de enfermagem, em

irá recebê-lo e ao NIR (Núcleo Interno de Regulação) da

caso de alta ou óbito, desprezar o material abrindo o envólucro,

precaução de contato, informar por qual microrganismo é a

inutilizando-o completamente.

precaução a fim de que o setor acomode esse paciente da
melhor maneira e seguindo as recomendações do SCIH.

2.3.9Transporte do paciente para a realização de exames
2.3.10 Elevador


Limitar o transporte do paciente para exames;



Assegurar que as secreções do paciente estejam contidas ou






O paciente em cama ou maca não deve ser transportado no

cobertas. O profissional de saúde deve vestir o avental durante o

elevador junto com outros pacientes, visitantes ou demais

transporte;

profissionais da saúde, apenas com quem o acompanha;

Antes de encaminhar o paciente avisar ao setor onde ocorrerá a



Após o transporte no elevador a ascensorista realizará a

realização do exame sobre as precauções de contato;

limpeza (desinfecção com álcool 70% e papel toalha) dos

Ao manipular o paciente durante a sua transferência para a

botões, corremão e lado da parede que houve o contato com

maca/cadeira, calçar luva de procedimento e avental, quando

a maca.

houver risco de contato mais próximo;


Retirar as luvas e higienizar as mãos.



Após o transporte proceder a desinfecção com álcool 70% dos
meios que transportaram o paciente (cadeira de rodas,macas)
emateriaise equipamentos que entraramem contato com o
paciente(bomba de infusão, bipap, cilindro de O2).
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2.3.11 Artigos e equipamentos



Os

acompanhantes

devem

serorientadospeloenfermeirodaunidadeouporumrepresentant


Deverão ser de uso exclusivo do paciente: estetoscópio,
termômetro e esfigmomanômetro;



edo SCIH e orientados quanto à aplicação da precaução;


Na ausência do uso individual realizar a desinfecção com álcool a
70% após cada uso.

Orientar e supervisionar acompanhantes e visitadores a não
entrar em contato com outros pacientes internados;



No caso de não aceitação ou cumprimento das orientações
identificadas pelo enfermeiro da unidade ou pela equipe do

2.3.12 Ambiente

SCIH, o familiar ou acompanhante deverá ser substituído por
outro



Realizar a limpeza concorrente do ambiente diariamente;



Proceder a limpeza e desinfecção das superfícies frequentemente

familiar

ou

acompanhante

que

cumpra

as

recomendações do hospital.

tocadas, como grades, cabeceira da cama, mesa de cabeceira e
suporte de soro com álcool 70%.

2.3.13 Visitas


As visitas devem ser restritas, orientadas quanto à higienização
das mãos. Em caso de dúvida quanto às precauções específicas,
os profissionais devem procurar a equipe de enfermagem antes
de entrar no quarto;
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2.4 Precaução por gotículas

 Coorte (impossibilidade de quarto privativo)
o Manter distância entre os leitos (no mínimo, 01 metro).
o Realizar a troca da paramentação entre o atendimento aos
pacientes, mesmo que em precaução Coorte
o Pode ser internado com outros infectados ou colonizados
pelo mesmo microrganismo (precaução coorte).
o Evitar acomodação no quarto de pacientes que possam ter
evolução mais grave diante de infecções.
o Realizar desinfecção das superfícies ao redor do paciente
com álcool 70% ao final de cada turno

A precaução por gotículas deverá ter início precoce na admissão
dos pacientes suspeitos e/ou confirmados com risco de transmissão e

2.4.2. Luvas

ser executada por todos os profissionais de saúde assistenciais da
Associação Beneficente da Santa Casa de Campo Grande. Tem como



leito.

objetivo impedir a transmissão cruzada de agravos infectocontagiosos
por meio de gotículas.

Uso obrigatório para qualquer contato com o paciente ou seu



Trocar as luvas entre procedimentos diferentes no mesmo
paciente.

2.4.1 Local de internação



Descartar as luvas na antecâmara ou corredor e higienizar as
mãos imediatamente.

 Quarto privativo
o Priorizar os pacientes que de alguma maneira possam
estar transmitindo facilmente estes agentes.
36
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2.4.3. Máscara cirúrgica

O paciente não deve ser transportado no elevador junto com
outros pacientes, visitantes ou demais profissionais da



Usar sempre que houver possibilidade de contato do
profissional com o paciente, com seu leito ou com material

saúde, apenas com quem o acompanha.


infectante.

Após o transporte no elevador, a ascensorista deverá realizar
a desinfecção do mesmo.



A máscara é única e individual.



Descartar após deixar o quarto.

para algum setor, avisar com antecedência os profissionais



Utilizar a máscara cirúrgica no paciente para o seu transporte

de saúde do setor para o qual está sendo transportado e ao

pelo

NIR (Núcleo Interno de Regulação), de forma que seja



hospital,

ao

encaminhá-lo



para

exames

ou

Havendo necessidade de transportar ou transferir o paciente

procedimentos.

atendido rapidamente e com as devidas precauções básicas

As máscaras deverão ficar disponíveis junto à porta de

e adicionais.

entrada do quarto de isolamento.
2.4.5. Acompanhantes e visitas
2.4.4. Transporte do paciente


menor número possível.

Deve ser evitado.



Quando for necessário o transporte, o profissional deverá

As visitas devem ser desencorajadas, evitadas e restritas ao



No caso de paciente em precauções de gotículas, o

seguir as precauções de gotículas durante todo o trajeto.

acompanhante deve ser orientado e observado quanto à

No transporte do paciente, o paciente deve utilizar a máscara

aplicação das precauções básicas e adicionais.

cirúrgica.
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Orientar e supervisionar visitantes e cuidadores quanto à

2.5 Precaução para aerossóis

higienização das mãos na chegada da unidade, antes e após
qualquer contato com o paciente e superfícies próximas ao
seu leito e após deixarem o quarto ou unidade.


Recomenda-se

o

uso

da

máscara

cirúrgica

para

os

acompanhantes ou cuidadores que irão permanecer por um
tempo maior no ambiente e terão maior contato com o
paciente.

A precaução por gotículas deverá ter início precoce na
admissão dos pacientes suspeitos e/ou confirmados com risco de
transmissão e ser executada por todos os profissionais de saúde
assistenciais da Associação Beneficente da Santa Casa de Campo
Grande. Tem como objetivo impedir a transmissão cruzada de
agravos infectocontagiosos por meio de aerossóis. Consultar as
doenças que exigem precaução por aerossóis. (Anexo 3)
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2.5.1 Local de Internação



Descartar as luvas no corredor e higienizar as mãos
imediatamente.

 Quarto privativo (obrigatório)
o A porta deve estar obrigatoriamente fechada.

2.5.3. Máscara PFF2 (N-95)

o Priorizar os pacientes que de alguma maneira possam
estar transmitindo facilmente estes agentes.



 Coorte

Usar

sempre

que

houver

possibilidade

de

contato

do

profissional com o paciente, com seu leito ou com material

o Manter distância entre os leitos (no mínimo, 01 metro).
o Realizar a troca da paramentação entre o atendimento

infectante.


aos pacientes.
o Pode ser internado com outros infectados com mesmo

paciente.


microrganismo.

Utilizar máscara cirúrgica no paciente para o transporte do
mesmo pelo hospital, ao encaminhá-lo para exames ou

o Desinfete as superfícies ao redor do paciente com álcool
70% aofinal de cada turno

Uso da máscara é de uso individual, para prestar cuidados ao

procedimentos.


As máscaras N-95 deverão ser disponibilizadas pela Farmácia
(validade prevista para um mês). Para utilizaçãoem Influenza

2.5.2. Luvas

H1N1 a durabilidade da máscara é de cinco dias.





A PFF2 pode ser reutilizada pelo mesmo usuário enquanto

Uso obrigatório para qualquer contato com o paciente ou seu

permanecer em boas condições de uso (com vedação

leito.

aceitávele tirantes elásticos íntegros) e não estiver suja ou

Trocar as luvas entre procedimentos diferentes no mesmo

contaminada por fluidos corpóreos. O manuseio inadequado,

paciente.

entretanto, pode transportar patógenos da superfície externa do
filtro para a parte interna, reduzindo a vida útil da PFF2.
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2.5.4. Transporte do Paciente


Deve ser evitado.



Quando for necessário o transporte, o profissional deverá
seguir as precauções devidas durante todo o trajeto.



No transporte do paciente, este deverá utilizar a máscara
cirúrgica.



O paciente não deve ser transportado no elevador junto com
outros pacientes, visitantes ou demais profissionais da
saúde, apenas com quem o acompanha.



Após o transporte no elevador, a ascensorista deverá realizar
a limpeza (desinfecção) do mesmo.
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Havendo necessidade de transportar ou transferir o paciente

Anexo 1. Precaução de Vigilância

para algum setor, avisar com antecedência os profissionais de
saúde do setor para o qual está sendo transportado e ao NIR,
de forma que seja atendido rapidamente e com as devidas
precauções básicas e adicionais.

2.5.5 Acompanhantes e visitas


As visitas devem ser desencorajadas, evitadas e restritas ao
menor número possível.



Orientar e supervisionar visitantes e cuidadores quanto à
higienização das mãos na chegada à unidade, antes e após
qualquer contato com o paciente e superfícies próximas ao
seu leito e após deixarem o quarto ou unidade.



No caso de paciente em precauções por aerossóis, o
acompanhante deverá ser orientado e observado quanto à
aplicação das precauções básicas e adicionais.



Recomenda-se o uso da máscara PFF2 (N-95) para os
acompanhantes ou cuidadores que irão permanecer por um
tempo maior no ambiente e terão maior contato com o
paciente durante o auxílio na assistência.
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Anexo 2. Ficha impressa de notificação da Precaução de Contato

Anexo 3. Relação das principais doenças (suspeitas ou

inserida no Prontuário

confirmadas) e precauções especificamente indicadas

MICRORGANISMO MULTIRRESISTENTE
PACIENTE: ________________________________ ATENDIMENTO: _________
UNIDADE: _________________ LEITO: _____ DATA DA COLETA: ___/___/___

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

MICRORGANISMO
) Staphylococcus aureus resistente à oxacilina
) Staphylococcus coagulase-negativa resistente à linezolida
) P. aeruginosa resistente aos carbapenens
) Enterococcus resistente à vancomicina – VRE
) Sthenotrophomonas maltophilia
) Burkholderia cepacea
) Acinetobacter spp. resistentes aos carbapenens
) ESBL (Betalactamase de Espectro Ampliado)
) CRE (Enterobactérias resistentes aos Carbapenens)
) Cepas de interesse epidemiológico à critério do SCIH

Doenças

Tipo de Precaução

Período

AIDS

Padrão

---

Botulismo

Padrão

---

Caxumba

Gotículas

Até 09 dias após
início dos sintomas

Cólera











Higiene das mãos com água e sabonete líquido ou solução anti-séptica
álcool para todos os profissionais (equipe médica, enfermagem,
fisioterapeuta, etc.);
Antes e após manipulação do paciente;
Após manipulação de material potencialmente contaminado;
Uso de luvas para o contato direto com o paciente (mesmo se pele íntegra)
ou fluídos corpóreos;
Uso de aventais exclusivo para contato direto, retirar o avental antes de sair
do quarto;
Limpeza e desinfecção de superfícies com álcool a 70%;
Artigos e equipamentos de uso exclusivo, se não for possível proceder a
limpeza e desinfecção antes e após o uso entre os demais pacientes;
No transporte, a luva e avental devem ser utilizados durante todo o trajeto;
Não colocar o prontuário na maca ou no colo do paciente, deve ser
carregado nas mãos ou dentro de um saco plástico.

Durante sintomas da
doença

Conjuntivite
RECOMENDAÇÕES

Contato

Padrão e Contato

Durante a doença

(bacteriana,
gonocócica, por
Clamídia e viral
aguda)
Coqueluche

Gotículas

Terapia eficaz 05
dias

Dengue

Padrão

---

Difteria

Gotículas

Terapia eficaz + 2
culturas negativas

Profissional SCIH: _________________________________ Data: ____/____/____
Profissional da unidade:_____________________________ Data: ____/____/____
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SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR
Telefone: (67) 3322-4155 / e-mail: ccih@sbcg.org.br
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Doenças

Tipo de Precaução

Período

Doenças

Febre Amarela

Padrão

---

Tuberculose

Hanseníase

Padrão

---

- Pulmonar e

Influenza H1N1

Gotículas e Aerossóis*

Após 3 dias de

Padrão

---

Malária

Padrão

---

Meningite

Gotículas

Terapia eficaz 24

Haemophilusinfluenz
aee

Aerossóis

Antibioticoterapia por
15 dias +

Padrão

Duas baciloscopias
negativas

- Extrapulmonar e
não laríngea

---

Varicela

Até as lesões
Aerossóis e Contato

horas

tornarem-se
crostosas

- Comunicantes

Neisseriameningitidis
Meningocococcemia

Período

Laríngea

cessar febre
Leptospirose

Tipo de Precaução

Até 21 dias após a
Gotículas

Terapia eficaz 24

exposição

horas
Rubéola

Gotículas

Até 07 dias do início
de sintomas (rash)

Sarampo

Aerossóis

Durante sintomas da
doença

Sífilis
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Padrão

---
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Infecções

 3.3Pseudomonas resistente aos carbapenêmicos, 61
 3.4Stenotrophomonasmaltophilia,62
 3.6Enterococcusreistente à vancomicina, 63

Manejo de Enterobactérias Multirresistentes

As opções de tratamento para enterobactérias produtoras de



Aminoglicosídeos (gentamicina ou amicacina)



Carbapenêmicos (meropenem ou imipenem)



Tigeciclina

carbapenemase ainda não estão bem definidas. Embora ainda
controversa, a associação de drogas tem sido sugerida na literatura. A

Sempre usar associações de dois ou três antimicrobianos, sendo

padronização aqui proposta se refere a casos com antibiograma

um deles a Polimixina B ou a Polimixina E (colistina).

sugestivo de enterobactéria produtora de carbapenemase, ou seja,
cepas resistentes a ertapenem, pois o resultado do PCR não é

Deve-se evitar a utilização de monoterapiaspelo risco de rápido

disponível em tempo hábil.

desenvolvimento de resistência.
®

O laboratório utiliza o Vitek , com confirmação da sensibilidade
aos carbapenens por disco-difusão. O teste de Hodge é realizado para

A escolha do(s) fármaco(s) de associação com Polimixina B ou E

todas as enterobactérias resistentes a ertapenem. Os pontos de corte

deve se basear, preferencialmente, no perfil de susceptibilidade

utilizados para antibiograma são os preconizados pelo CLSI.

esperado aos referidos medicamentos das enterobactérias resistentes
aos carbapenêmicos detectadas no seu hospital ou, na ausência de

Terapia Empírica:

dados locais, na sua região.
Deve-se considerar igualmente o local de infecção e a

A terapêutica para infecções por enterobactérias multirresistentes
se baseia na utilização de Polimixina B ou Polimixina E (Colistina) em

penetração esperada do antimicrobiano na escolha da droga a
ser utilizada na combinação.

associação com um (1) ou mais dos antimicrobianos listados:
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Após a determinação do perfil de sensibilidade:

No caso de resistência às Polimixinas (concentrações
inibitórias mínimas [CIMs] > 2mg/L), recomenda-se a associação




Após a liberação do perfil de sensibilidade deve-se

de

dois

adequar o uso dos medicamentos.

combinação.

três

dos

antimicrobianos

sugeridos

para

a

Sempre que possível, manter no mínimo 02 (dois)
fármacos com sensibilidade comprovada in vitro.



ou

Sugestões para combinação de antimicrobianos:

Não havendo sensibilidade a uma segunda droga
(suscetibilidade
recomenda-se

apenas
manter

à
a

ou

E),

Cepas sensíveis a Meropenem E Imipenem, com Teste de Hodge

combinada

de

negativo

Polimixina
terapia

B

Polimixina B ou E com Carbapenêmicos (Meropenem
ou

Doripenem)

ou

Tigeciclina,

na

tentativa

de

ocorrência de sinergismo entre elas.

Sítio de Infecção

1ª escolha

Bacteremia
Pneumonia

Sugere-se além da determinação das CIMs para uma das

Intra-abdominal

Polimixinas (B ou E), que também sejam determinadas as CIMs de

Pele e partes moles

Tigeciclina e Carbapenêmicos (Meropenem), bem como a consultoria de

SNC

um infectologista (ou Comissão de Controle de Infecção Hospitalar) para

Osteo-articular

a determinação da terapia combinada com base na interpretação do

ITU

Meropenem ou Imipenem

Gentamicina ou Amicacina

antibiograma / CIM e quadro clínico do paciente.
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Cepas sensíveis a Meropenem E Imipenem, com teste de Hodge

Cepas resistentes a Meropenem ou Imipenem, independente

positivo ou inconclusivo

do teste de Hodge

Sítio de Infecção

1ª escolha

2ª escolha

Pneumonia

(Meropenem ou

(Meropenem ou

Bacteremia

Imipenem) +

Imipenem) +

Polimixina

Aminoglicosídeo

Gentamicina ou
ITU

Amicacina

Polimixina

Pele e Partes Moles

(Meropenem ou

Aminoglicosídeo

Imipenem) +

(Meropenem ou

Tigeciclina

Imipenem) +
Aminoglicosídeo

Meropenem +
SNC

Polimixina

Osteo-articular

Imipenem) +
Aminoglicosídeo

2ª escolha

Pneumonia

Polimixina +

Polimixina

Bacteremia

Aminoglicosíde
o

ITU

Gentamicina ou

Polimixina

Intra-abdominal
Pele

e

Partes

Moles
SNC

Tigeciclina +

Tigeciclina + Polimixina

Aminoglicosíde
o
Polimixina

Polimixina + (polimixina

Meropenem + Polimixina

ou

+ (polimixina ou

aminoglicosídeointratecal

aminoglicosídeointratecal)
(Meropenem ou

(Meropenem ou

1ª escolha

Amicacina
Tigeciclina +

Intra-abdominal

Sítio de Infecção

Imipenem) + Tigeciclina
(Meropenem ou

)
Osteo-articular

Tigeciclina +

Polimixina +

Aminoglicosíde

Aminoglicosídeo

o

Imipenem) + Polimixina
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Bactérias produtoras de beta-lactamase de espectro estendido
(ESBL)

Sítio de

1ª opção

2ª opção

Infecção
Meropenem

CiprofloxacinaOUe

Bacteremia

OUimipenem

rtapenem
PiperacilinatazobactamOU

CiprofloxacinaOU

ertapenem ou

aminoglicosídeo

imipenemOUmero
penem
Piperacilina-

Intra-abdominal

CiprofloxacinaOUaminog

tazobactamOUerta

licosídeo + droga

penemOUimipene

Moles

anaerobicda

mOUmeropenem

SNC

Meropenem

Pele e Partes

Bactéria/Infecção

1ª opção

2ª opção

Sensível a

Ampicilina+

Polimixina/

ampicilina+sulbactam

sulbactam

Tigeciclina*

Polimixina

Tigeciclina*

Resistência a

Pneumonia

ITU

Acinetobactersppresistenente a carbapenêmicos**

-

ampicilina+sulbactam

* Aprovada para infecções de pele e partes moles, e infecções
abdominais.
**Casos de resistências a inúmeras drogas – entrar em contato
com a CCIH para discussão de terapêutica individualizada

Pseudomonasaeruginosa resistente a carbapenêmicos*
Bactéria/Infecção

1ª opção

2ª opção

Polimixina

Piperacilina-

Sensível a
piperacilina-

tazobactam

tazobactam
Resistência a
ampicilina-sulbactam

Polimixina

-

* Casos de resistências a inúmeras drogas – entrar em contato
com a CCIH para discussão de terapêutica individualizada.
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Stenotrophomonasmaltophilia
Enterococo resistente a Vancomicina
1ª opção

Outras opções

Sulfametoxazol-trimetoprim
15-20 mg/kg/dia

Levofloxacino 750 mg
1 vez/dia

de TMP IV dividido em 4 doses

Observações: O uso de combinações é controverso

Bactéria/Infecção
Sensível a ampicilina e
Aminoglicosídeos
Sensível a ampicilina e
alto

1ª opção

2ª opção

Ampicilina+
aminoglicosídeo

Linezolida,
Daptomicina,
Tigeciclina*

Ampicilina

Linezolida,
Daptomicina,
Tigeciclina*

Nitrofurantoína
100mg

Quinolona

nível
deresistência
paraaminoglicosídeos
Burkholderiacepacia

Resistência a ampicilina
– Infecção do trato
urinário baixo

1ª opção

Outras opções

Sulfametoxazol-trimetoprim

Meropenem 3-6 g ou 60-

15-20 mg/kg/dia

120 mg/kg/dia IV dividido

de TMP IV dividido em 4 doses OU

em 3 doses.

Ceftazidima 6g IV dividido em 3

Levofloxacino 750 mg

doses

IV/dia

Observações: Indicado o uso de combinações em doentes críticos
com infecção pulmonar por B. cepacia;
Pacientes com fibrose cística têm indicação de receber dose
máxima de meropenem (6g/dia).
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VO de 6/6h
* Aprovada para infecções de pele e partes moles, e infecções
abdominais.
MRSA (Staphylococcus aureus resistente a meticilina) e R a outras
classes de antiomicrobianos ou Enterococcus resistentes a
vancomicina e a ampicilina.
Para casos de “síndrome do homem vermelho” não controlável,
pode-se substituir vancomicina por teicoplanina. Utilizar a 2ª
opção para casos de falha ou efeito colateral incontrolável ao
tratamento inicial. Para
crianças linezolida
aprovada,
daptomicina não.
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Referências
Sítio de

1ª opção

2ª opção

3ª opção

CDC. Vital Signs: Carbapenem-Resistant
MMWR March 8, 2013/62(09);160-170.

Linezolida

Guia de utilização de antiinfecciosos e recomendações para
prevenção de infecções hospitalares/ coordenação Anna Sara
S.Levin...et AL.—5.ed.—São Paulo: Hospital das Clínicas,2012-2014.

Infecção
Bacteremia

Vancomicina

Daptomicina
6mg/kg/dia**

Endocardite

Vancomicina

Manual de Investigação e Controle de Bactérias Multirresistentes /
ANVISA, 2007.

Daptomicina
6m/kg**

Pneumonia

Vancomicina

Linezolida

Não utilizar
Daptomicina

Infecção de

Vancomicina

Linezolida

pele e

Enterobacteriaceae.

Daptomicina
4mg/kg/dia

NOTA TÉCNICA Nº 01/2013 MEDIDAS DE PREVENÇÃO E
CONTROLE
DE
INFECÇÕES
POR
ENTEROBACTÉRIAS
MULTIRESISTENTES/ANVISA
Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of
America for the Treatment of Methicillin-Resistant Staphylococcus
aureus Infections in Adults and Children - Clinical Infectious
Diseases Advance Access published January 4, 2011.

partesmoles
Infecções

Vancomicina

osteoarticulares

+ rifampicina

Sistema

Vancomicina

Nervoso

+ rifampicina

Linezolida

Daptomicina
4-6mg/kg/dia

Linezolida

Central
** Ainda não aprovada para prótese valvar – Alguns especialistas
recomendam doses de 8-10mg/kg nesses casos (Favor consultar CCIH
para discussão de casos especiais).
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4
Medidas de prevenção das
pneumonias associadas à
ventilação mecânica
 4.1 BUNDLE PAV, 68

PREVENÇÃO

DA

PNEUMONIA

ASSOCIADA

À

VENTILAÇÃO

MECÂNICA

B. Interrupção diária da sedação e avaliação diária das
condições de extubação
Realizar diariamente protocolo de despertar diário, diminuindo

A prevenção da pneumonia associada à ventilação mecânica tem

ou desligando a sedação, sempre que o paciente estável com

por finalidadereduzir índices de pneumonia associada à ventilação

estabilidade hemodinâmica, conforme orientação médica.

mecânica, diminuir custos com antibioticoterapia, tempo de internação

Avaliar diariamente em conjunto com a equipe a possibilidade

hospitalar e morbimortalidade.As medidas deverão ser executadas por

de extubação, checar a possibilidade em prontuário.

todos os profissionais de saúde que tenham pacientes em ventilação
mecânica na sua unidade.

C. Profilaxia de úlcera péptica (úlcera de stress)
Realizar profilaxia de úlcera péptica, prescrever em prontuário.
Incluir a discussão sobre profilaxia de úlcera péptica como

4.1 BUNDLE PAV (PACOTE DE MEDIDAS PARA PREVENÇÃO

tópico das visitas multidisciplinares diárias, e documentar em

DAPNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA):

prontuário.
D. Profilaxia de trombose venosa profunda (TVP) (a menos

A. Elevação da cabeceira da cama entre 30 e 45 graus.

que contra indicado)

Elevar para 30 a 45º a cabeceira da cama do paciente submetido

Realizar profilaxia de trombose venosa profunda (TVP),

à ventilação mecânica e manter o paciente nesta sempre, ate

prescrever em prontuário.

mesmo durante o banho ou outros procedimentos, ao menos se

Incluir a discussão sobre profilaxia de trombose venosa

não houver contra-indicação.

profunda como tópico das visitas multidisciplinares diárias, e
documentar em prontuário.
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OBS: A adesão ao bundle da ventilação é mais bem sucedida quando

 O

maquinário

interno

dos

ventiladores

não

deve

ser

todos os elementos são executados conjuntamente, em uma estratégia

rotineiramente desinfetado ou esterilizado. Seguir protocolo de

“tudo ou nada”.

troca de dispositivos da Santa Casa de Campo Grande.
 Os ambús devem sofrer esterilização ou desinfecção de alto

 Usar águas estéreis nos reservatórios de umidificadores e
nebulizadores, que deverão ser colocados imediatamente antes do

nível após a utilização; Seguir protocolo de troca de dispositivos
da Santa Casa de Campo Grande.
 Entre pacientes diferentes limpe os dispositivos reutilizáveis dos

uso;
 Drenar e descartar qualquer condensado presente no circuito do

circuitos respiratórios e depois esterilize de acordo com as

ventilador mecânico, não permitir que o condensado drene em

orientações do fabricante; Seguir protocolo de troca de

direção ao paciente e utilizar luvas para este procedimento e

dispositivos da Santa Casa de Campo Grande.
 Utilizar uma sonda de aspiração para cada vez que o paciente

quando manipular este fluído;
 Não trocar os circuitos dos ventiladores rotineiramente, a menos
que

exista

sujidade

visível.

Estes

circuitos

devem

estar

esterilizados. Seguir protocolo de troca de dispositivos da Santa
Casa de Campo Grande.

tenha que ser aspirado.
 Realizar higienização oral com clorexidina a 0,12%, 2 vezes no
dia, 12/12h.
 Manter a pressão do cuffdo tubo orotraqueal ou da traqueostomia

 A aspiração da traqueostomia ou da cânula oro traqueal deve ser

entre 20 e 25 cmH2O, o suficiente para evitar vazamento de ar e

feita com técnica asséptica, com luvas e sondas de aspiração

a passagem de secreção (microaspiração) que fica acima do

estéreis, e devidamente equipados com equipamentos de proteção

balonete.

individual;
 Realizar higienização das mãos antes da aspiração dos pacientes.
Vide pop de higienização das mãos da Santa Casa de Campo

 Antes de esvaziar o balonete (cuff) da cânula endotraqueal para
sua remoção, certificar-se de limpar as secreções acima da
região glótica, aspirando vias aéreas;

Grande;
70
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 Não

administrar antibiótico

rotineiramente

com objetivo

de

Referências

prevenção de pneumonia;
 Evitar extubação não programada (acidental) e reintubação.
 Utilização de ventilação mecânica não-invasiva (VMNI). Sempre
que possível, priorizar o uso do CEPAP e BIPAP.
 Manter sonda enteral na posição gástrica ou pilórica, e sempre
antes de administrar a dieta testar a sonda, aspirando-a para
observar a presença de conteúdo gástrico.

Fernandes, A. T.; Fernandes, M.O.V.; Filho, N.R. Infecção Hospitalar
e suas interfaces naárea da saúde. São Paulo: Atheneu, 2000.
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SAÚDE – GGTES- Infecções no Trato Respiratório – Orientações e
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HealthcareImprovement, 2008.
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PneumoniasComunitárias e
Hospitalares
 Protocolo de Atendimento Médico, 76
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aspirativa, 80
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 Tratamento de PAV, 84
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Pneumonia Adquirida na Comunidade(PAC)

Protocolo de Atendimento Médico
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TRATAMENTO DE PAV – PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO

82
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OBSERVAÇÕES:
Pontos de corte das culturas quantitativas:
Lavado bronco-alveolar: 10⁴ UFC/mL
Secreção traqueal: 10⁵-10⁶ UFC/Ml

6
PROTOCOLO DE TRATAMENTO DE PAV – PNEUMONIA ASSOCIADA
À VENTILAÇÃO MECÂNICA

Medidas de prevenção das
infecções relacionadas aos
cateteresvesicais
 6.1 Recomendações para a prevenção da Infecção do trato
urinário hospitalar, 86
 6.2 Fortemente recomendado, 86
 6.3 Moderadamente recomendado, 87
 Indicador de processo, 88
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6.1 Recomendações para a prevenção da Infecção do trato urinário



hospitalar:

Caso a irrigação seja necessária para remover ou prevenir
coágulos sanguíneos após a cirurgia, esta deve ser
executada como parte de um sistema de drenagem fechado,

Com as medidas abaixo mencionadas objetivamos a não

sempre usando um cateter de folley de tripla via;

ocorrência de infecção do trato urinário e evitar possíveis complicações



Usar preferencialmente método intermitente de cateterismo;

para o paciente. As medidas para a prevenção da infecção do trato



Amostras de urina devem ser colhidas assepticamente;

urinário devem ser realizadas por todos os profissionais de saúde, em



Manter desobstruído o fluxo urinário;

todos os momento da assistência.



A bolsa coletora deve ser mantida abaixo do nível da bexiga;



O cálice para desprezar diurese deve ser individual;



Reciclar periodicamente o pessoal para cuidados com cateter

6.2 Fortemente recomendado



Somente

pessoal

treinado

na

técnica

de

inserção

e

6.3 Moderadamente recomendado

manutenção do cateter deve manipulá-lo;


Cateterizar somente quando necessário;



Utilizar sempre o cateter de menor calibre;



Enfatizar lavagem das mãos;



Não realizar irrigação contínua como rotina de medida de



Utilizar técnica asséptica e equipamento estéril para inserção
do catéter;

controle;


Cuidados higiênicos da região perineal devem ser realizados



Fixar o cateter adequadamente;

com água e sabão 1 a 2 vezes por dia dependendo da



Manter fechado o sistema de drenagem;

necessidade do paciente.



A irrigação da bexiga deve ser evitada. Existe pouca evidência
de que a irrigação com um agente antisséptico seja de algum
valor em prevenir ou tratar uma infecção;
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INDICADOR DE PROCESSO

Classificação de cada unidade de medida do indicador como
Adequado (A) ou Não Adequado (NA), Sem aplicação (SA) e Não
Observado (NO), sendo que para cada observação todas as
unidades de medidas devem ser avaliadas. Ao final da avaliação, se
uma única unidade de medida for classificada como não adequada,
entendemos que o processo inteiro está comprometido, então
concluímos como não adequado.
* Conclusão: C (conforme), NC (não conforme)
* Fixação adequada: O cateter deve ser fixado na região hipogástrica
no sexo masculino, e na face interna da coxa para o sexo feminino.
* Fluxo desobstruído: Avaliar diariamente a presença de sedimentos
e grumos que possam comprometer o fluxo urinário.
* Justificativa diária: Evidência de prescrição diária de cateter vesical.

Enf. Avaliador:___________________________________

Enf. do Setor: ___________________________________
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8
Medidas de prevenção das
infecções relacionadas aos
cateteres vasculares
 8.1 Cateter venoso periférico, 98
 8.2 Curativos, 99
 8.3 Material para curativo, 100
 8.4 Trocas de cateteres, 100
 8.5 Manutenção, 101
 8.6 Orientações adicionais, 101
 8.7 Cateter central inserido perifericamente (PICC), 102
 8.8 Cateter de pressão arterial invasiva, 102
 8.9 Cateter venoso/arterial umbilical, 102
Fonte: Guia de utilização de antiinfecciosos e recomendações para prevenção de
infecções hospitalares/ coordenação Anna Sara S.Levin... et AL.—5.ed.—São Paulo:
Hospital das Clínicas,2011.

 8.10 Troca da fixação do acesso venoso periférico, 103
 8.11 passagem de acesso venoso central, 103
 8.12 Curativos no acesso venoso central, 105
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8.1 Cateter venoso periférico

Toda punção venosa deve ser realizada com técnica asséptica e
identificada com data, hora e nome do colaborador que realizou a



Posicionar o garrote;



Escolher a veia por meio da palpação.



Fazer antissepsia da pele utilizando movimentos circulares e
unidirecionais numa mesma área de até 5 cm da inserção;

punção na fixação do acesso.

8.1.1 Material necessário

Após antissepsia não tocar mais a pele.


Puncionar a veia, sem tocar no local e observar o refluxo de
sangue;



Cateter periférico de curta permanência (n°de acordo com a
indicação para cada paciente);



Sachê com álcool a 70%;



Torneirinha, multivia com clamp e equipo de soro;



Garrote;



Seringa com SF 0,9%;



Esparadrapo.



Retirar o mandril;



Conectar o equipo e dispositivos;



Realizar a fixação do dispositivo utilizando gaze estéril e
esparadrapo nas primeiras 24h;



Lavar com soro fisiológico o sistema;



Anotar data e hora



Higienizar as mãos;



Anotar o procedimento em relatório.

8.1.2 Técnica do procedimento:
8.2 Curativos

98



Higienizar as mãos;



Reunir o material;



Higienizar as mãos;



Calçar as luvas de procedimento;

Todo curativo deve ser realizado pela equipe de enfermagem
conforme prescrição da enfermagem, utilizando o material e solução
prescrita.

99

Identificar com dia, horário e nome do executor da realização do
curativo.


ser trocados rotineiramente, apenas na presença de sinais
CURATIVO TRANSPARENTE: a troca deverá ser realizada a
cada sete dias ou quando o curativo estiver úmido, solto ou
sujo.



Em pacientes neonatais e pediátricos os cateteres não devem

flogísticos, flebite e infiltração.
Ações em caso de não conformidades: Retirar o cateter,
descartar o material utilizado e realizar novo procedimento.

CURATIVO CONVENCIONAL: a troca deverá ser realizada a
cada 24horas ou quando o curativo estiver úmido, solto ou

8.5 Manutenção:salinização com SF0,9%.

sujo.
8.6 Orientações adicionais:
8.3 Material para curativo


Não reintroduzir o cateter caso tenha migrado;



Não utilizar fita adesiva diretamente no cateter, pois



Máscara cirúrgica;



Luvas de procedimentos;



Clorexidina alcoólica a 0,5%



Não utilizar pomadas antimicrobianas no sítio de inserção;



Pacote de curativo;



Inspecionar o sitio de inserção diariamente quanto à



SF 0,9%;



Cobertura adesiva

compromete sua integridade;

coloração, edema e secreção.


Proteger o sítio de inserção com plástico durante o banho,
quando utilizada cobertura não impermeável.

8.4 Trocas de cateteres



Ações em caso de não conformidade: refazer procedimento.

Troca do cateter periférico: a cada 72 horas (teflon) e 96 horas
(poliuretrano), para reduzir o risco de infecção, ou antes, na presença de
sinais flogísticos, flebite e infiltração.
100
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8.7 Cateter central inserido perifericamente (PICC)

Não há indicação de troca pré-programada, podendo ser utilizado
por períodos prolongados. Trocar se houver sinais flogísticos, secreção
purulenta ou suspeita de Infecção Primária da Corrente Sanguínea
(IPCS).

8.10 Troca da fixação do acesso venoso periférico

Deve ser trocada quando estiver suja, úmida ou solta e
identificada com a data e horário da punção.
Finalidade de evitar a perda do acesso e diminuir infecções no
local da punção.
Ações

8.8 Cateter de pressão arterial invasiva


Troca do cateter: manter por no máximo 5 dias (IIB)



Troca do transdutor e componentes a cada 72 horas

em

caso

de

não

conformidades:realizar

novo

procedimento

8.11 Passagem de acesso venoso central

8.11.1 Material necessário
8.9 Cateter venoso/arterial umbilical






Cateter de longa permanência conforme solicitado;

Indicado o curativo aberto: antissepsia diária após cada troca



Bandeja para inserção de cateter venoso central;

de fralda, ou antes, se suspeita de contaminação, se estiver



Kit de inserção de cateter venoso central;

úmido, ou sujo.



Fita hipoalergênica;

Retirada do cateter: remover assim que possível ou quando



Esparadrapo;

surgir qualquer sinal de insuficiência vascular. Podem



Foco auxiliar se necessário.

permanecer por até 14 dias (venosos) e 5 dias (arteriais).


Não utilizar tintura de iodo pelo impacto sobre a glândula
tireoide do neonato.
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8.11.2 Técnica do procedimento




Instalar solução prescrita no acesso;



Auxiliar o curativo com técnica asséptica no local da

Enfermeiro iniciará o preenchimento do check-list respeitando a

inserção;

sequência do procedimento;



Identificar o curativo com profissional e data;



Higienizar as mãos;



Reorganizar o local;



Reunir o material;



Retirar as luvas e higienizar as mãos;



Garantir privacidade do paciente e orientá-lo quanto ao
procedimento;



Colocar o paciente em posição confortável, com a cabeça

8.12 Curativos no acesso venoso central


virada para a lateral;


Imobilizar membros, se necessário;



Escovar as mãos com Escova-esponja impregnada de

sangramento;


Calçar luvas de procedimento;



Realizar limpeza do local de inserção com Escova-esponja

comunicando o médico assistente;


Retirar excesso com gaze umedecida em SF 0,9%;



Auxiliar o médico durante o procedimento;



Observar sinais vitais e anormalidades;



Após terminar o procedimento, colocar o paciente em posição
confortável;

104

Não há uma rotina pré estabelecida para troca do acesso
venoso central.Só há indicação de troca, na presença de

impregnada de Clorexidnadegermanteà 2%;


A remoção do cateter deverá ocorrer tão logo o uso seja
dispensável e sempre que houver sinais de infecção local,

Clorexidnadegermanteà 2%;


Trocar o 1° curativo após 24 horas ou antes, se houver muito

febre de origem indeterminada, mau funcionamento do
cateter ou sinais de infecção local;


Não deverá ser feita coleta de rotina de ponta de cateter, se
não houver sinais de infecção no local;



Deve ser feito seguindo técnica asséptica, ser trocado a cada
24 horas;
105



No caso de deslocamento do cateter, nunca reintroduzi-lo.

8.12.1 Técnica do procedimento


Higienizar as mãos;



Reunir o material;



Higienizar as mãos;



Explicar o procedimento ao paciente;



Colocá-lo em posição confortável;



Calçar a luva de procedimento e retirar o curativo antigo;



Abrir o pacote de curativo com técnica asséptica;



Lavar o local com gaze umedecida em SF 0,9%;



Limpar a inserção do cateter através de movimentos rotatórios na



Higienizar as mãos e realizar anotação de enfermagem;

8.12.2 Orientações adicionais


Observar características da área da inserção, tais como
hiperemia, edema, odor ou secreção;



Promover maior aderência do esparadrapo.

região ao redor do cateter, utilizando uma gaze para cada;


Secar a inserção com gaze;



Realizar o procedimento anterior com álcool 70%;



Recortar a gaze e micropore ou esparadrapo de acordo com o
cateter e ocluir;
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Datar o curativo;



Retirar as luvas;
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TRATAMENTO DE INFECÇÃO CORRENTE SANGUÍNEA
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c. Cateteres venosos centrais não tunelizados

Coleta de Culturas

a. Os cateteres venosos centrais não devem ser rotineiramente
removidos em pacientes com febre associada a quadro leve ou

a. Cultura de cateteres em infecção corrente sanguínea
i.

A cultura dos cateteres somente deve se realizada quando

b. Os cateteres venosos centrais devem ser removidos e

houver suspeita de infecção relacionada. (B-II)
ii.

iii.

A cultura quantitativa ou sem quantitativa dos cateteres é

encaminhados para cultura, quando o paciente apresentar

recomendada. (A-II)

eritema ou saída de secreção purulenta pelo seu sítio de

Métodos qualitativos para cultura de cateter não são

inserção ou sinais clínicos de sepse. (B-III)
c. Em alguns pacientes sem evidência de infecção da corrente

recomendados. (E-II)
iv.

moderado. (D-III)

Quando um cateter é encaminhado para cultura, devem ser

sanguínea,

quando

o

microrganismo

isolado

é

analisados sua ponta e o segmento subcutâneo. (B-III)

o Staphylococcuscoagulase negativo, e não existe suspeita de
infecção local ou complicações metastáticas, o dispositivo pode
ser mantido. (C-III)

b. Hemoculturas
i.

ii.

Duas amostras, pelo menos uma de veia periférica, devem

d. Se

houver

contra-indicação,

o

ser colhidas de todos pacientes com suspeita de infecção da

ecocardiogramatransesofágico deve ser realizado em todos os

corrente sanguínea relacionada ao acesso vascular. (A-II)

pacientes com infecção da corrente sanguínea relacionada ao

Hemoculturas

sem

cateter causada por S. aureus, para descartar a presença de

monitoramento contínuo da sua positividade para se detectar

vegetações, porque artigo recente relata altos índices de

o diferencial de tempo, quando se quer diagnosticar infecção

endocardite. (B-II)

quantitativas

pareadas

com

ou

da corrente sangüínea relacionada ao cateter, sem remover
previamente este dispositivo. (A-II)

e. Se o ecocardiogramatransesofágico não está disponível e o
resultado do ecocardiogramatranstorácico é negativo, a duração
da

112

não

antibioticoterapia

para

pacientes

com infecção da
113

correntesanguínea relacionada ao cateter causada por S.
aureus, deve ser decidida caso a caso.
f.

Cateteres de hemodiálise
i.

Após a remoção de um cateter colonizado associado à

não é recomendado pelo risco de pressão seletiva; a

infecção da corrente sanguínea, a bacteremia ou fungemia

oxacilina é recomendada, pois além disto, tem melhor

persistirem ou não houver melhora clínica (especialmente

ação que a vancomicina sobre as cepas suscetíveis. (B-

após três dias de remoção do cateter e início da

III)

antibioticoterapia), está indicada uma pesquisa detalhada de

j.

trombose séptica, endocardite infecciosa e outras infecções
metastáticas. (B-III)
g.

É recomendado selo antibiótico para o tratamento destas
infecções, quando o cateter é mantido. (B-III)

k. Infecções da corrente sanguínea relacionadas ao cateter

Pacientes febris com doença de válvula cardíaca ou com

causadas por S. coagulase negativo podem ser tratadas

neutropenia, cuja ponta de cateter revele crescimento

sem

significativo de S. aureus ou Candida, na ausência de

prolongamento da antibioticoterapia. (B-II)

infecção da corrente sangüínea, devem ser monitorados

h.

O uso de vancomicina para S. aureus sensível a oxacilina

l.

a

remoção

do

dispositivo,

mas

requer

um

Adicionalmente a antibioticoterapia e a remoção do

rigorosamente quanto ao desenvolvimento de infecção e

cateter

hemoculturas devem ser solicitadas. (B-II)

relacionadas, cultura das narinas para S. aureus e o

Após a remoção dos cateteres em pacientes com infecção

tratamento dos portadores com creme de mupirocin (2%)

da corrente sanguínea, um novo cateter venoso central não

é recomendado para todos os pacientes que necessitam

tunelizado

de acesso venoso. (B-II)

pode

ser

inserido,

após

início

da

para

as infecções da

corrente

sanguínea

antibioticoterapia. (C ?)
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Terapia com selo de antimicrobianos - LOCKTERAPIA
O tratamento com selo de antimicrobianos pode ser realizado em
pacientes com infecção de corrente sanguínearelacionada ao cateter de
longa permanência, quando existir o objetivo de salvar esse cateter.

Concentração de antibióticos frequentemente indicados para selo de
antibiótico.
Antimicrobiano

Concentração

Vancomicina

5mg/ml

É recomendada a remoção do cateter em infecções causadas por

Indicação
S.aureus

Observação
ou

Desaconselha

Scoagulase

-se

negativo OXA–R ou

manutenção

Micrococcussp, propionibacteria, fungos ou micobactérias. Apenas em

tratamento empírico

sistêmica

situação extrema de impossibilidade de outras vias de acesso, deve ser

na

CVC

administrado antibiótico sistêmico por 4 semanas, associado ao selo de

infecção por gram

infecções por

antimicrobiano.

positivo

S.aureus

Gram negativos não

Desaconselha

fermentadores S

-se

S.aureus,

Candidaspp(evidência

AII),

P.aeruginosa,

Bacillussp,

suspeita

de

a

de
nas

Sempre utilizar antibiótico sistêmico associado, infundido pelo
próprio CVC ou por outro acesso vascular, caso a infusão pelo CVC

Ceftazidima

0,5 mg/ml

resulte em bacteremia clínica.Uma vez controlados os sinais sistêmicos

a

manutenção

de infecção, o SELO poderá ser utilizado em conjunto com um

sistêmica

antibiótico via oral eficaz.

CVC

A troca do SELO de antibiótico no cateter não deve exceder 48

de
nas

infecções por

horas,Nos pacientes ambulatoriais em hemodiálise com cateter femoral,

Pseudomoan

a troca da solução com antibiótico deverá ser feita a cada 24 horas.

asaeruginosa

Em dialíticos, o selo deve ser recolocado após cada seção de
diálise, Nos cateteres de hemodiálise, a concentração de
heparinadeverá ser próxima de 5000 UI/ml.
A duração do tratamento deve ser de 10-14 dias se o CVC for
mantido.
116

Ciprofloxacino

0,2 mg/ml

Gram negativos S

Ampicilina

10 mg/ml

Enterococosampi S
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Candidemia

Significa a presença de Candidasp.no sangue.
A presença de Candida em hemocultura nunca deve ser
considerada como contaminação, sempre é infecção.
Candidaalbicans é a mais comum causa de candidemia, mas
tem aumentado o isolamento de espécies de Candidanão albicans
em todas as unidades hospitalares nos últimos anos.
Cabe ressaltar, que algumas cepas de C.glabrata são
resistentes ao antifúngico Fluconazol e todas as cepas de
Candidakrusei são resistentes ao Fluconazol.
Na suspeita de candidemia, sempre hemoculturas para fungos
devem ser solicitadas.
Todo paciente que apresenta candidemia deve ser submetido
ao exame oftalmológico, a fim de que se realize a pesquisa de
endoftalmite.
Em pacientes com candidemia, o tratamento deve ser mantido
por até 2 semanas (14 dias) após a documentação da ausência de
candidemia (isto é, a partir da data da primeira hemocultura negativa)
e da resolução dos sintomas. Portanto, devem ser coletadas
hemoculturas nos 3˚ e 5 ˚ dias após o início da terapia.

122

123

Em pacientes com candidemia e infecção metastática (olho, osso,
endocardite, fígado, baço) o período de tratamento deve ser de 4 a 6
semanas.
Os catéteres venosos centrais devem ser removidos em pacientes
com candidemia. Entretanto, a remoção de cateter é controversa em
pacientes

neutropênicos,

nos

quais

o

trato

gastrointestinal

frequentemente é a fonte da infecção.
Não se recomenda o tratamento com antifúngico quando o
crescimento

de

Candidasp

ocorre

em

amostras

de

secreções

respiratórias.O tratamento está indicado apenas nos casos com
confirmação histopatológica, neste local.
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Score CANDIDA
Deve ser utilizado em paciente criticamente doentes, não neutropênicos.

Características
clínicas

Primeira escolha

Alternativa

Pontuação

Paciente estável ou

ANFOTERICINA

Colonização Candida multifocal

1

não

Cirurgia

1

hemodinamicamente

Anidulafungina 200mg
(dose de ataque)
seguido de 100mg/dia
ou

Nutrição parenteral

1

Sinais clínicos de sepse severa

2

Variáveis

O início da terapia antifúngica deverá ser
considerado quando a pontuação for > 3.

3 A 5 mg/Kg/dia.

Micafungina
100mg/dia
Caspofungina 70 mg
(dose

de

ataque)

Fatores de risco para candidemia em pacientes em unidades de terapia

seguido de 50 mg/dia,

intensiva:

na



B LIPOSSOMAL

presença

de

Cateter venoso central, uso de nutrição parenteral, hemodiálise,

insuficiência hepática

cirurgia recente (particularmente cirurgia abdominal);

moderada,



Febre persistente a despeito de antibióticos de largo espectro;

recomendada



Marcadores sorológicos para candidemia invasiva 1-3 beta-D-

35mg/dia

glucana, PCR e/ou isolamento de Candida em múltiplos sítios.

insuficiência hepática

a

dose
é
(na

grave, não há dados
para uso).
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Características
clínicas
Paciente
neutropênico

Primeira escolha
Anidulafungina
200mg (dose de
ataque) seguido de
100mg/dia ou

Alternativa
ANFOTERICINA
B LIPOSSOMAL
3 A 5 mg/Kg/dia.

Micafungina
100mg/dia
Caspofungina 70 mg
(dose

de

seguido

ataque)
de

50

mg/dia, na presença
de

insuficiência

hepática moderada, a
dose recomendada é
35mg/dia

(na

insuficiência hepática
grave, não há dados
para uso).
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ANTIBIOTICOTERAPIA PROFILÁTICA EM CIRURGIA

11.1Indicações de profilaxia cirúrgica:
Como o objetivo da antibioticoterapia profilática é impedir que

Definição: A antibioticoterapia profilática em cirurgia consiste na

microrganismos contaminem e infectem o doente durante o ato

administração de antibióticos aos pacientes que serão submetidos a

cirúrgico, é de fundamental importância a classificação da

procedimentos cirúrgicos, não havendo evidência de infecção no

cirurgia quanto ao seu potencial de contaminação. Assim:

momento do ato cirúrgico.

Objetivos:

Cirurgias limpas (eletivas – realizadas em tecidos estéreis ou
passíveis de descontaminação, na ausência de processo



Reduzir o aparecimento de infecções de sítio cirúrgico (ISC);

infeccioso e inflamatório local ou falhas técnicas grosseiras e



Reduzir a morbidade e mortalidade por ISC no período pós-

quenão ocorrem penetrações em trato digestivo, respiratório

operatório;

ou

Reduzir os eventos adversos sobre os pacientes relacionados

procedimentoscirúrgicos é discutível. A literatura indica a

ao uso prolongado da antibioticoprofilaxia;

administração profilática de antimicrobianos quando: sítio da

Reduzir o impacto sobre a flora do paciente e a microbiota

incisão não permite antissepsia adequada (ex.: couro

hospitalar com o uso prolongado da antibioticoprofilaxia;

cabeludo), a cirurgia envolve a implantação de próteses ou

Reduzir os custos hospitalares.

dispositivos, a cirurgia é de grande porte e ainda nas





urinário):

a

indicação

de

profilaxia

para

esses

cirurgias cardíacas e transplantes.
Agentes/Executores: Médicos cirurgiões, Médicos Anestesistas.



Potencialmente

contaminadas

(realizadas

em

tecidos

colonizados por flora microbiana pouco numerosa que
Descritivo Operacional:

poderá contaminar o campo operatório, em tecidos cavitários
com

comunicação

como

meioexterno

ou

tecidose

difícildescontaminação,na ausênciadeprocesso infeccioso
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inflamatório e com falhas técnicas discretas no transoperatório):

anestésica, o que garante o pico da concentração do

são, por definição, as situações em que a profilaxia é mais útil.

antimicrobiano no momento em que há exposição dos

Contaminadas (realizadas em tecidos colonizados por flora

tecidos. A contaminação da ferida operatória ocorre quando

microbiana abundante, recentemente traumatizados e abertos

há exposição de órgãos e tecidos internos. Portanto, é

– trauma penetrante < 4 horas e feridas abertas cronicamente,

importante ressaltar: O ANTIMICROBIANO DEVE ESTAR

cuja descontaminação seja difícil ou impossível, bem como

PRESENTE

NOS

todas aquelas em que tenham ocorrido falhas técnicas

MOMENTO

EM

grosseiras, na ausência de supuração local): são, por definição,

MICRORGANISMOS. Profilaxia iniciada três ou mais horas

as situações em que a profilaxia é mais útil.

após o início da intervenção é ineficaz, independente da

Infectadas (realizadas em qualquer tecido na presença de

duração do uso.

processo

infeccioso

local

ou

tecido

necrótico,

trauma



TECIDOS
QUA

MANIPULADOS

HÁ

EXPOSIÇÃO

NO
AOS

Doses preconizadas (intravenosas): A dose usual da

penetrante > 4 horas ou quando há perfuração do trato

Cefazolina e Cefoxitinasão de 1g em pacientes com < de 70

gastrointestinal, geniturinário ou respiratório): não há indicação

kg e 2g em pacientes com > 70 kg. Em crianças: 30mg/kg e

de profilaxia cirúrgica, mas sim de tratamento de infecção ativa.

4mg/kg de peso, respectivamente. A Cefuroxima: 1,5g como
dose inicial e em casos de repetição no intraoperatório (ver

11.2

abaixo), administrar 750mg;em crianças: 50mg/kg de peso.

Início da profilaxia

Em casos de pacientes alérgicos aos b-lactâmicos substituir
A eficácia da profilaxia depende diretamente do modo como o antibiótico é

a Cefazolina por Clindamicina: 900mg na indução e 600mg

administrado:

no repique da droga e a Cefoxitina por Clindamicina (900mg
na indução e 600mg no repique) + Gentamicina (240mg).



Momento de início: deve ser realizado em aproximadamente em
30minutos à 1 hora antes do início da cirurgia ou na indução
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Repetição

intraoperatória:

os

antibióticos

devem

ser

repetidosem intervalos específicos respeitando-se a meia135



vida de cada agente utilizado durante o procedimento. A

Cirurgias arteriais de membros inferiores onde a literatura

Cefazolina e a Cefuroxima devem ser repetidas a cada 4 horas

ainda não mostra evidência quanto à segurança da profilaxia

e a Cefoxitina a cada 2 horas a partir da 1ª dose administrada,

restrita ao intraoperatório.

durante o ato operatório. Devem ser feitas doses adicionais em
casos de sangramento importante (adultos: >1,5 litros e

Atenção:


crianças: > 25mg/kg de peso).


O prolongamento da profilaxia não é recomendado quando o

Duração: consultar quadro abaixo de acordo com as cirurgias

paciente persiste com drenos, sonda vesical, cateter venoso

especificadas.

ou cânula orotraqueal, uma vez que a profilaxia não é eficaz

Após

o

encerramento

da

cirurgia,

a

contaminaçãodo sítio operatório é rara. Portanto, em teoria,

nestas situações.


doses adicionais de antimicrobianos não seriam indicadas. Há

É necessário diferenciar-se a profilaxia do tratamento

extensa literatura que respalda a prática da dose única de

preventivo (ou preemptivo). Esse último é feito quando há

antimicrobianos.

grandecontaminação do sítio cirúrgico (ainda sem infecção)
previamente ou durante a cirurgia.


Algumas exceções onde os antimicrobianos são aconselháveis no pósoperatório:


fraturas expostas, úlceras pépticas perfuradas (quando ainda

Cirurgias onde baixos inócuos bacterianos são suficientes para
o

O tratamento preventivo está indicado, por exemplo, para

desenvolvimento de

não há peritonite), etc.

ISC merecem administração de

antimicrobianos por um período total de 48 horas. É o caso do

11.3

Escolha do antimicrobiano:

implante de próteses de grande porte.


Cirurgias onde estudos clínicos ainda não respaldam a
administração por tempo curto. Podem ser citadas a cirurgia

Alguns critérios para a utilização dos antimicrobianos devem
ser seguidos. O antibiótico deve ter apresentação parenteral, possuir

cardíaca e a cirurgia de cólon.
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11.4

mínima toxicidade e custos e possuir atividade contra a maior parte dos

Proposta para antibioticoterapia profilática nas principais
cirurgias

patógenos causadores de ISC.
 Pele:

Staphylococcuscoagulase-negativo,

11.4.1 Cirurgia Geral e do Trato Gastrointestinal

Staphylococcus

aureus.
Cirurgia

 Cólon: bacilos gram-negativos entéricos, anaeróbios.

Antibiótico

Dose de
Indução

Repique

Pósoperatório

Tempo
de
Duração

 Vias biliares: gram-negativos, anaeróbios, enterococos.
 Boca: Streptococcus, Haemophylus, Moraxella, anaeróbios.

Geralmente a Cefazolina está indicada para cobertura antiestafilocóccica e alguns gram-negativos e a Cefoxitina para cirurgias que
abordam cavidades com colonização por anaeróbios

como as

cirurgiasde trato digestivo baixo, esôfago, cavidade oral, etc. Nas
cirurgias com implante de próteses podem ser usadas a Cefazolina ou
Cefuroxima.
Não pode ser esquecido um critério fundamental: a partir do
momento que estamos expondo uma grande quantidade de pacientes a

Esôfago
Cefoxitina
Cefoxitina
Cefazolina

1–2g
1–2g
1–2g

2 horas
2 horas
Não

8/8 horas
8/8 horas
Não

24 horas
24 horas
Dose
única

Gastrectomia BII ou Y de
Roux
Gastrostomia

Cefazolina

1–2g

4 horas

8/8 horas

24 horas

Cefazolina

1–2g

Não

Não

Gastroenteroanastomose
c/ ressecção

Cefazolina

1–2g

Não

Não

Dose
única
Dose
única

Amica +
Metro
Cefoxitina

Tratamento
1–2g

2 horas

8/8 horas

24 horas

Cefazolina
Cefazolina
Cefazolina
Ampi +
Genta +
Metro

1–2g
1–2g
1–2g
Tratamento

4 horas
4 horas
4 horas

8/8 horas
8/8 horas
8/8 horas

24 horas
24 horas
24 horas

Esofagectomias
Divertículo de Zenckel
Valv. Anti-refluxo

Estômago

Cólon
Apendicectomia
Com abscesso

um antimicrobiano específico, é possível o desenvolvimento de
resistência a este antibiótico na instituição.
Pacientes internados que estão colonizados ou infectados por
patógenos resistentes necessitam de profilaxia cirúrgica diferenciada.
Consultar CCIH nesta situação.
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Sem abscesso
Fígado
Hepatectomia
Ressecção de metástase
Derivação de cistos
Abscessos hepáticos
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11.4.1 Cirurgia Geral e do Trato Gastrointestinal

11.4.1 Cirurgia Geral e do Trato Gastrointestinal
Cirurgia

Antibiótico

Dose de
Indução

Repique

Pósoperatório

Tempo de
Duração

Cefazolina

1–2g

Ampi + Genta
+ Metro
Cefazolina

Tratamento

Ampi + Genta
+ Metro
Cefazolina

Tratamento

1–2g

1–2g

Não

Não

Dose única

Não

Não

Dose única

Não

Não

Dose única

Cefazolina
Cipro + Metro
Cefazolina
Cefazolina
Cefazolina

1–2g
Tratamento
1–2g
1–2g
1–2g

Não

Não

Dose única

Não
Não
Não

Não
Não
Não

Dose única
Dose única
Dose única

Parede abdominal
Hérnias: inguinal,
epigástrica, umbilical –
Baixo risco.
Hérnias: inguinal,
epigástrica, umbilical –
Alto risco (hérnia
volumosa, > 65 anos,
IMC >30,
imunossuprimidos,
diabéticos, desnutridos,
tempo cirúrgico > 2h).
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Hemorroidectomia
Esfincterectomia
Fistulectomia
Trombose Hemorroidária
Cisto pilonidal não infectado
Cisto pilonidal infectado
Abscesso perianal

Dose de
Indução

Repique

PósTempo de
operatório Duração

Não indicado

Cefazolina

1–2g

4 horas

Não

Não

Não
Não
Não
Não
Não
Ciprofloxacino Tratamento
Ciprofloxacino Tratamento

Urgência
Úlcera perfurada gástrica
Sem peritonite
Com peritonite

Pâncreas e Baço
Pseudocisto de
Pâncreas
Sem infecção
Com infecção
Pancreatectomia caudal
Esplenectomia
Derivação Ázigo-Portal

Antibiótico

Orificiais

Vias Biliares
Colecistectomia s/
colecistite
Colecistectomia c/
colecistite
Colecistectomia s/
colangite
Colecistectomia c/
colangite
Colecistectomia com
papiloma

Cirurgia

Úlcera perfurada duodenal
Sem peritonite
Com peritonite
Perfuração de Cólon

Cefazolina
Metro +
Genta

1–2g
Não
Tratamento

Não

Dose única

Cefoxitina
Metro +
Genta + Ampi
Cefoxitina

1–2g
Não
Tratamento

Não

Dose única

1–2g

2 horas

8/8 horas

24 horas

Cefoxitina
Cefoxitina
Cefoxitina
Cefoxitina
Cefoxitina
Cefoxitina
Cefoxitina
Cefazolina

1–2g
1–2g
1–2g
1–2g
1–2g
1–2g
1–2g
1–2g

2 horas
2 horas
2 horas
2 horas
2 horas
2 horas
2 horas
4 horas

8/8 horas
8/8 horas
8/8 horas
8/8 horas
8/8 horas
8/8 horas
8/8 horas
8/8 horas

48 horas
24 horas
24 horas
24 horas
48 horas
24 horas
24 horas
24 horas

Cefazolina
Cefazolina

1–2g
1–2g

Não
Não

Não
Não

Dose única
Dose única

Oncológicas
Esofagectomia
Com Toracotomia
Sem Toracotomia
Gastrectomia Total
Colectomia
Gastroduodenopancreatectomia
Amputação abdomino perineal
Derivação biliodigestiva
Pancreatectomia caudal
Tireoide
Patologias benignas
Patologias malignas
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11.4.4 Cirurgia Vascular

11.4.2 Cirurgia Cardíaca
Cirurgia

Antibiótico

Cirurgia Cardíaca c/ CEC
Cirurgia Cardíaca s/ CEC
Cirurgia Pericárdio
Cardiopatia Congênita
Marca-passo definitivo
Marca-passo temporário

Cefuroxima
Cefuroxima
Cefazolina
Cefuroxima
Cefazolina
Não

Dose de
Indução
1,5 g
1,5 g
1 -2 g
50mg/kg
1–2g
Não

Repique
750mg 4/4h
750mg 4/4h
4 horas
4 horas
Não
Não

Pósoperatório
750mg 8/8h
750mg 8/8h
8/8 horas
6/6 horas
Não
Não

Tempo de
duração
48 horas
24 horas
24 horas
48 horas
Dose única
Não

11.4.3 Cirurgia Ortopédica
Cirurgia

Antibiótico

Dose de
indução

Repique

Pósoperatório

Tempo de
duração

Fratura Exposta
Gustillo I

Cefazolina

Gustillo II e III

Clinda +
Genta

Artroplastia
Artroscopia
Colocação de prótese
Cirurgia de ligamento
Pé torto congênito
Cirurgia de coluna
Fixação externa
Lizarov
Ostessíntese

Cefazolina
Cefazolina
Cefazolina
Cefazolina
Cefazolina
Cefazolina
Cefazolina
Cefazolina
Cefazolina
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1 – 2g
(tratamento)
600mg 6/6h +
5mg/kg/dia
(tratamento)
1 – 2g
1 – 2g
1 – 2g
1 – 2g
1 – 2g
1 – 2g
1 – 2g
1 – 2g
1 – 2g

4 horas

1g 8/8h

10 dias

Não

600mg 6/6h
+ dose única
diária
1g 8/8h
Não
1g 8/8h
1g 8/8h
Não
1g 8/8h
Não
Não
1g 8/8h

14 dias

4 horas
Não
4 horas
4 horas
Não
4 horas
4 horas

24 horas
Dose única
48 horas
24 horas
Dose única
48 horas
Dose única
Dose única
24 horas

Cirurgia
Varizes
Baixo risco*
Alto risco**
Enxerto com prótese
vascular
Enxerto com veia
autóloga
Implante cateter longa
permanência
Fístula arteriovenosa
Fístula arteriovenosa
com prótese
Amputação por
gangrena seca
Amputação por
gangrena úmida
Enxerto com lesão
trófica seca
Endarterectomia
carótida

Antibiótico

Dose de
indução

Repique

Pósoperatório

Tempo de
duração

Não
Não
750mg
8/8h
1g 8/8h

Não
Não
48 horas

Não
Cefazolina
Cefuroxima

Não
1 – 2g
1,5g

Cefazolina

1 – 2g

Não
Não
750mg
4/4h
1g 4/4h

Cefazolina

1 – 2g

Não

Não

Dose única

Não indicado
Cefazolina

1 – 2g

1g 4/4h

1g 8/8h

24 horas

Cefoxitina

1 – 2g

1g 2/2h

1g 8/8h

48 horas

Tratamento

Tratamento

-

-

-

Cefazolina

1 – 2g

1g 4/4h

1g 8/8h

24h

Cefazolina

1 – 2g

1g 4/4h

1g 8/8h

24h

24 horas

*Baixo risco = ligadura de perfurantes e colaterais.
**Alto risco = safenectomia, tromboflebite, úlcera de estase.
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11.4.5 Cirurgia Otorrinolaringológica
Cirurgia
Micro otológica
Timpanoplastia
Timpanomastoidectomia
s/ infecção
Timpanomastoidectomia
c/ infecção
Estapedectomia
Rinoplastia
Septoplastia
Turbinectomia
Turbinoplastia
Amidalectomia
Adenoidectomia
Sinusectomia
Laringectomia,
Tireoidectomia,
Parotidectomia
Esofagectomia

Antibiótico

Dose de
Indução
1 – 2g
1 – 2g
1 – 2g

4/4 horas
4/4 horas
4/4 horas

Pósoperatório
Não
Não
1g 8/8h

Tempo de
Duração
Dose única
Dose única
24 horas

Cefazolina
Cefazolina
Cefazolina
Cefazolina
Cefazolina
Cefazolina
Cefazolina
Cefoxitina

1 – 2g
1 – 2g
1 – 2g
1 – 2g
1 – 2g
1 – 2g
1 – 2g
1–2g

4/4 horas
Não
4/4 horas
4/4 horas
4/4 horas
Não
Não
2/2 horas

1g 8/8h
Não
1g 8/8h
Não
Não
Não
Não
1g 8/8h

24 horas
Dose única
24 horas
Dose única
Dose única
Dose única
Dose única
24 horas

Cefazolina

1 – 2g

4/4 horas

1g 8/8h

24 horas

Cefoxitina

1 – 2g

2/2 horas

1g 8/8h

24 horas

Cefazolina
Cefazolina
Cefazolina

Repique

11.4.7 Cirurgia Pediátrica

Tratamento

11.4.6 Cirurgia Plástica
Cirurgia
Mamoplastia c/ prótese
Mamoplastia redutora
ou reconstrutora
Bridas
Sindactilia
Craniofacial
Microcirurgia
Estéticas:
abdominoplastia,
blefaroplastia,
dermolipectomia,
lipoaspiração.
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Antibiótico
Cefazolina
Cefazolina

Dose de
Indução
1 – 2g
1 – 2g

Repique
Não
Não

PósTempo de
operatório
Duração
Não
Dose única
Não
Dose única

Cefazolina
Cefazolina
Cefazolina
Cefazolina

1 – 2g
1 – 2g
1 – 2g
1 – 2g

Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não

Dose única
Dose única
Dose única
Dose única

Cirurgia

Antibiótico

Dose
Indução

Repique

Pósoperatório

Tempo de
Duração

Esôfago
Atresia de esôfago
Dilatação de esôfago
Válvula anti-refluxo
(céu aberto)

Cefoxitina
Cefazolina
Cefazolina

40mg/kg
30mg/kg
30mg/kg

2/2 horas
4/4 horas
4/4 horas

8/8 horas
Não
Não

24 horas
Intraoperatório
Intraoperatório

Cefazolina
Cefazolina
Cefazolina
Cefazolina

30mg/kg
30mg/kg
30mg/kg
30mg/kg

Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não

Dose única
Dose única
Dose única
Dose única

40mg/kg

2/2 horas

8/8 horas

24 horas

Cefoxitina
Cefazolina
Cefazolina

40mg/kg
30mg/kg
30mg/kg

2/2 horas
4/4 horas
4/4 horas

8/8 horas
8/8 horas
8/8 horas

24 horas
24 horas
24 horas

Cefazolina

30mg/kg

4/4 horas

8/8 horas

24 horas

Cefazolina
Cefoxitina

30mg/kg
40mg/kg

4/4 horas
2/2 horas

8/8 horas
8/8 horas

24 horas
24 horas

Cefazolina
Tratamento
Cefazolina
Cefazolina
Cefazolina

30mg/kg

4/4 horas

8/8 horas

24 horas

30mg/kg
30mg/kg
30mg/kg

4/4 horas
4/4 horas
4/4 horas

8/8 horas
8/8 horas
8/8 horas

24 horas
24 horas
24 horas

Cefazolina

30mg/kg

4/4 horas

8/8 horas

24 horas

Cefazolina

30mg/kg

Não

Não

Dose única

Estômago
Piloro-miotomia
Pilorostomia
Gastrostomia
Esplenectomia

Duodeno, Intestino Delgado, Grosso.
Apendicectomia (grau
I-II)
Apendicectomia (grau
III-IV)
Abaixamento de cólon
Lise de bridas
Ressecção de tumores
abdominais
Ressultura de parede
abdominal
Ressecção de Cistos
Anorretais

Cefoxitina
Tratamento

Cirurgia de Vias Biliares
Colecistectomia
Cirurgias c/ colangite
Atresia de vias biliares
Cisto de colédoco
Derivação
biliodigestiva
Cirurgias Pulmonares

Cefazolina

1 – 2g

Não

Não

Dose única

Limpas
Instalação de cateter
totalmente implantável
(Porth-a-cath).
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11.4.8 Cirurgia Ginecológica e Obstétrica
Cirurgia
Parto Vaginal
Parto Fórceps

Não
Cefazolina

Dose
Repique
Indução
Não
Não
1 – 2g
4/4 horas

Parto Cesárea

Cefazolina

1 – 2g

Não

Abortamento espontâneo
Histerectomia
vaginal/abdominal
Ooforectomia
Miomectomia
Pan-histerectomia
Perineoplastia
Cistocele
Retocele
Uretocistopexia
Nodulectomia
Quadrantectomia
Mastectomia
Laqueadura

Não
Cefazolina

Não
1 – 2g

Não
4/4 horas

PósTempo de
operatório
duração
Não
Não
Não
Após
clampeamento
Não
Após
clampeamento
Não
Não
Não
Dose única

Cefazolina
Cefazolina
Cefazolina
Cefazolina
Cefazolina
Cefazolina
Cefazolina
Cefazolina
Cefazolina
Cefazolina
Cefazolina

1 – 2g
1 – 2g
1 – 2g
1 – 2g
1 – 2g
1 – 2g
1 – 2g
1 – 2g
1 – 2g
1 – 2g
1 – 2g

4/4 horas
4/4 horas
4/4 horas
4/4 horas
4/4 horas
4/4 horas
4/4 horas
4/4 horas
4/4 horas
4/4 horas
4/4 horas

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
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Antibiótico

11.4.9 Cirurgia Torácica

Dose única
Dose única
Dose única
Dose única
Dose única
Dose única
Dose única
Dose única
Dose única
Dose única
Dose única

Cirurgia
Correção hérnia
diafragmática
Ressecção pulmonar:
nodulectomia,
segmentectomia,
lobectomia.
Decorticação pulmonar
Pleuroscopia terapêutica
Ressecção de tumor
pleural
Correção de pectus
Ressecção de estenose
de traqueia
Biópsias: pleura,
transtorácica, gânglio.
Drenagem pleural (não
empiema)
Mediastinoscopia.
Pleuroscopia,
toracocentese
diagnóstica,
traqueostomia
Mediastinostomia

Antibiótico
Cefazolina

Dose
Indução
1 – 2g

4/4 horas

Pósoperatório
1g 8/8h

Cefazolina

1 – 2g

4/4 horas

1g 8/8h

Cefazolina
Cefazolina
Cefazolina

1 – 2g
1 – 2g
1 – 2g

4/4 horas
4/4 horas
4/4 horas

1g 8/8h
1g 8/8h
1g 8/8h

Cefazolina
Cefazolina

1 – 2g
1 – 2g

4/4 horas
4/4 horas

1g 8/8h
1g 8/8h

Não

Não

Não

Repique

Cefazolina

1 – 2g

4/4 horas

Não

Não

Não

Não

Não

Cefazolina

1 – 2g

Dose única Não

Tempo de
Duração

Intraoperatório
ou no máximo
24 horas
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11.4.10 Cirurgia Neurológica
Cirurgia

Antibiótico

Craniotomia s/ prótese
Craniotomia c/ prótese

Cefazolina
Cefuroxima

Dose
Indução
1 – 2g
1,5 g

Repique

11.4.11 Cirurgia Urológica

Pósoperatório
1g 8/8 horas
750mg de
6/6 horas
750mg de
6/6 horas
1g 8/8 horas
1g 8/8 horas
750mg de
6/6 horas
1g 8/8 horas

Tempo de
duração
24 horas
48 horas

Cirurgia com acesso
transfenoidal
Laminectomia
Implantação de DVE
Artrodese de coluna

Cefuroxima

Craniotomia
descompressiva
Drenagem de
hematomas
Cranioplastia

Cefazolina

4/4horas
750mg de
4/4 horas
1,5 g
750mg de
4/4 horas
1 – 2g
4/4 horas
1 – 2g
4/4 horas
1,5 grama 750mg de
4/4 horas
1 – 2g
4/4 horas

Cefazolina

1 – 2g

4/4 horas

1g 8/8 horas

24 horas

Cefazolina

1 – 2g

4/4 horas

1g 8/8 horas

24 horas
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Cefazolina
Cefazolina
Cefuroxima

48 horas
24 horas
24 horas
48 horas
24 horas

Cirurgia

Antibiótico

Cefazolina
Cefazolina
Cefazolina
Cefazolina
Cefazolina

Dose
Indução
500mg 30 a
60min antes
1 – 2g
1 – 2g
500mg 1dia
antes
1 – 2g
1 – 2g
1 – 2g
1 – 2g
1 – 2g

4/4 horas
4/4 horas
4/4 horas
4/4 horas
4/4 horas

Pósoperatório
500mg 812h após
1g 8/8h
Não
500mg
12/12h
Não
Não
Não
1g 8/8h
Não

Cefazolina

1 – 2g

4/4 horas

1g 8/8h

72 horas

Ceftriaxone +
Metronidazol

2g + 500mg

1g 12/12h +
500mg 8/8h

7 dias

Cefazolina
Cefazolina
Cefazolina
Cefazolina

1 – 2g
1 – 2g
1 – 2g
1 – 2g

1g 12/12h
+ 500mg
8/8h
4/4 horas
4/4 horas
4/4 horas
4/4 horas

1g 8/8 horas
1g 8/8 horas
1g 8/8 horas
1g 8/8 horas

7 dias
7 dias
72 horas
24 horas

Biópsia de próstata

Ciprofloxacino

Prostatectomia radical
Nefrectomia aberta
Nefrolitotomia
percutânea
Laparoscopias
Uretrotomias internas
RTU bexiga
RTU próstata
Ureteroscopia sem
duplo J
Ureteroscopia com
duplo J
Enterocistoplastia

Cefazolina
Cefazolina
Ciprofloxacino

Implante peniano
Hipospádias
Pieloplastia aberta
Sling TOT
Cirurgias Limpas
(postectomia,
orquiectomia,
vasectomia)

Repique

4/4 horas
4/4 horas

Tempo de
duração

72 horas
Não
7 dias
Não
Não
Não
72 horas
Não

Não Indicado
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11.4.12 Cirurgia em Trauma
Cirurgia
Abdominal
penetrante
Abdominal fechado
com indicação
cirúrgica
Tóraco-abdominal
penetrante
Torácico penetrante
Torácico fechado
com dreno
Torácico penetrante
em esôfago +
contaminação
grosseira
Lesão vascular
Crânio fechado com
indicação cirúrgica
Crânio penetrante
Crânio com fístula
liquórica
Laceração
pele/partes moles
com desbridamento
cirúrgico limitado
(sala de admissão)
Laceração
pele/partes moles
com desbridamento
cirúrgico amplo
(centro cirúrgico)
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Antibiótico

11.4.13Cirurgia em Transplante de Órgãos

Cefoxitina

Dose
Repique
Indução
1 – 2g
2/2 horas

Pósoperatório
1g 8/8 horas

Tempo de
duração
24 horas

Cefoxitina

1 – 2g

2/2 horas

1g 8/8 horas

24 horas

Cefoxitina

1 – 2g

2/2 horas

1g 8/8 horas

24 horas

Cefazolina
Cefazolina

1 – 2g
1 – 2g

4/4 horas
4/4 horas

1g 8/8 horas
1g 8/8 horas

24 horas
24 horas

Clindamicina
+
Gentamicina

900mg
+
240mg

Clinda:
600mg

Cefazolina
Cefazolina

1–2g
1 – 2g

4/4 horas
4/4 horas

Cefazolina
Cefuroxima

1 – 2g
1,5 g

600mg 6/6h e
3-5mg/kg
dose única
diária
1g 8/8 horas
1g 8/8 horas

Tipo de órgão
transplantado

Antibiótico

Dose
indução

Repique

Pósoperatório

Rim

Cefazolina

1 – 2g

1g 6/6h

1g 8/8h

Pâncreas ou
Pâncreas-Rim1

Ampicilina/Sulbactam
+ Ceftriaxone

3g de A/S*
2g CTX

3g 3/3h
1g 12/12h

3g 6/6h
1g 12/12h

Ampicilina/Sulbactam
+ Ceftriaxone

3g de A/S*
2g CTX

3g 3/3h
1g 12/12h

3g 6/6h
1g 12/12h

Ampicilina/Sulbactam
+ Ceftriaxone

200mg/kg
(componente
Ampicilina) +
50mg/kg
(CTX)

200mg/kg
3/3h
+
50mg/kg
12/12h

200mg/kg
6/6h +
100mg/kg
12/12h

Fígado2
(adulto)

7 dias

24 horas
24 horas

4/4 horas
1g 8/8 horas
24 horas
750mg
1,5g 12/12h
5 dias
4/4h
Tratamento preemptivo inicial
Cefazolina 1g durante ato cirúrgico e Cefalexina 500mg 6/6h 3-5
dias

Tratamento preemptivo inicial
Clindamicina 900mg + Gentamicina 240mg durante ato cirúrgico
Clindamicina 600mg 6/6h + Gentamicina 3-5mg/kg dose única 3-5
dias

Fígado2
(criança)

Tempo de
duração
24 horas
SMX-TMP*
400/80mg 1cp
12/12h por 180
dias
48horas
SMX-TMP*
400/80mg 1cp
12/12h por 180
dias
48horas
SMX-TMP*
400/80mg 1cp
12/12h por 180
dias
48horas
SMX-TMP*
10mg/kg 12/12h
por 180 dias

*SMX-TMP =Sulfametoxazol/trimetoprim;
A/S = Ampicilina/Sulbactam;
CTX = Ceftriaxone.
1. Fluconazol 200mg de 12/12h por 10 dias, iniciar no 1º dia de
pós-operatório.
2. Fluconazol 200mg de 12/12h por 4 – 6 semanas e 200mg/dia por
mais 60 dias, iniciar no 1º dia de pós-operatório.
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 Infecções necrotizantes, 157
 Origem comunitária, 158
 Origem hospitalar, 159

Doença

Agentes mais
comuns

Tratamento de
escolha

Tratamento
alternativo

Impetigo

Streptococcus do
grupo A

Cefalosporinas
de 1ª geração
(cefalexina 1g q
6h por 7 dias)

Eritromicina
(500mg q 6h por
7 dias)

S. aureus

Erisipela

Streptococcus do
grupo A, às vezes
grupos G, C, B e
mais raramente S.
aureus

Ambulatorial:
penicilina
procaína
400.000 IM q
12h.

Clindamicina
(300-450mg q 6h
VO por 7 dias
OU 600mg q 6h
ou 900mg q 8h
IV por 7 dias)

S. pyogenes do
grupo A
S. aureus

Ambulatorial:
cefalosporinas
de 1ª geração
(cefalexina 1g q
6h por 7 dias).
Internado:
oxacilina(2g IV
q 4h por 7 dias)

Tanto a erisipela
quanto a celulite
apresentam
sinais flogísticos,
podem
apresentar febre
e leucocitose,
mas a erisipela é
mais superficial
e bem
delimitada.

Agentes mais comuns

Tratamento de
escolha

Tratamento
alternativo

Comentários

Infecção pé
diabético

Celulite sem ferida
aberta: Streptococcus
B-hemolítico(gpos
A,B,C,G) e
Staphylococcus

Comunitária:
Cefalexina(1g VO q
6h) ou AmoxacilinaClavulanato(625 mg
VO q 8h)

Clindamicina
(900mg VO q
8h) ou SMZ +
TMP(800/160
mg VO q
12h)

Tratamento VO 1
a 2 semanas(até
4 semanas se a
resolução for
lenta)

Úlcera infectada, sem
ATM prévio: S. aureus
e Streptococcus Bhemolítico
Úlcera infectada,
crônica ou com uso
prévio de ATM: S.
aureus, Streptococcus
B-hemolítico e
enterobactérias
Infecção pé
diabético
Moderada

Clindamicina
(300-450mg q 6h
VO por 7 dias
OU 600mg q 6h
ou 900mg q 8h
IV por 7 dias)

Tentar obter
bacterioscopia e
cultura se
secreção
purulenta.
Maior
positividade em
hemoculturas

OBS: As doses foram calculadas para adulto com peso de 60 a 70kg,
com função renal normal
Se suspeitar de SARM(Staphylococcus aureus resistente à meticilina),
Pseudomonasaeruginosa, Enterobactérias, entrar em contato com a
CCIH para discutir o caso e outras possibilidades terapêuticas.
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Doença

Leve

Aplicação tópica
de mupirocina ou
ácidofusídico

Internado:
penicilina
cristalina
2.000.000 IV q
4h
Celulite

Comentários

Úlcera macerada,
úmida(geralmente
polimicrobiana):
Pseudomonasaeruginos
a com outros
microorganismos

Relacionada a
Serviços de Saúde
ou uso de antibiótico
nos últimos 30 dias:
Clindamicina(900mg
VO q 8h) +
Ciprofloxacino(500mg
VO q 12h)
Comunitária:
AmoxacilinaClavulanato(625mg q
8h)

Levofloxacino
(500mg VO
1x/dia) +
Metronidazol(
500mg VO q
8h)
Ceftriaxone(1
g q 12h) +
metronidazol(
500mg q 8h)

Ou

Ou

Feridas não
cicatrizadas, crônicas,
com uso prévio
prolongado de ATM de
amplo espectro:

Clindamicina(900mg
VO q 8h) +
Ciprofloxacino(500mg
VO q 12h ou 400mg q
12h EV)

Ertapenem(1
g 1x/dia)

Polimicrobiana e com
bactérias MR

Relacionada a
Serviços de Saúde
ou uso de antibiótico
nos últimos 30 dias:

Pé fétido:
polimicrobiana, Cocos
gram- positivos
aeróbios, incluindo
Enterococcus,
Enterobactérias, Bacilos
Gram –negativos nãofermentadores e
anaeróbios

Inicialmente EV,
podendo ser VO
após melhora
clínica

2 a 4 semanas

Ertapenem(1
g 1x/dia)

Piperacilina/Tazobacta
m(4,75g q 8h)
Associado a:
Vancomicina(1g q
12h) ou
Teicoplanina(400 mg q
12h)
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Doença
Infecção pé
diabético
Grave

Agentes mais comuns

Tratamento de
escolha

Tratamento
alternativo

Comentários

Comunitária:

Ertapenem(1
g 1x/dia)

EV

Clindamicina(900mg
VO q 8h) +
Ciprofloxacino(400mg
q 12h EV)

2 a 4 semanas

Ou
Cefepime(2 g q 12h) +
Metronidazol(500 mg q
8h)
Relacionada a
Serviços de Saúde
ou uso de antibiótico
nos últimos 30 dias:

Imipenem(50
0 mg q 6h) ou
Meropenem(
1 g q 8h)

Piperacilina/Tazobacta
m(4,75g q 8h)
Associado a:
Vancomicina(1g q 12h)
ou Teicoplanina(400
mg q 12h)
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a uma perfuração micro ou macroscópica. Exemplos:

13. 1Infecção intraabdominal

apendicite e diverticulite perfurada.
As

infecções

intra-abdominais

(IIA)

são

causadas

por

microrganismos da microbiota endógena, aeróbios e anaeróbios, e



Terciária: é aquela persistente ou recorrente desenvolvida
após o tratamento de peritonite secundária.

patógenos hospitalares. Várias situações podem levar às IIA, como a

O abscesso intra-abdominal representa um passo evolutivo na

quebra de barreira anatômica em atos cirúrgicos, traumatismos,

história natural de uma peritonite secundária. Nada mais é do que a

tumores, isquemias ou necrose.

resposta do organismo em bloquear o processo infeccioso em curso,

As IIA são o resultado da invasão e da multiplicação de bactérias
entéricas na parede de uma víscera oca, ou além desta. Podem ser

podendo evoluir para cura espontânea ou localização da infecção.
13.2 Etiologia

consideradas IIA complicadas quando a infecção se estende para a
membrana peritoneal ou para outra região considerada estéril da

A etiologia das IIA complicadas varia de acordo com a

cavidade abdominal. Já as IIA não complicadas são aquelas restritas à

peritonite em questão, sendo monomicrobiana para o processo

parede de víscera e se não tratadas adequadamente se tornarão

primário e polimicrobiana para os processos secundários e terciários.
Entre os gram-negativos entéricos há o predomínio de

complicadas.
As peritonites são divididas em:

Escherichia



Primárias: ocorrem sem a quebra da integridade do trato

Klebsiellapneumoniae

gastrointestinal.

linfática,

Bacteroidesfragilis é o de maior destaque. Os Enterococcussp

hematogênica ou por translocação bacteriana. Exemplo:

(principalmente o faecalis) são isolados em 10% a 20% dos

infecção do líquido ascítico nos pacientes portadores de

pacientes com IIA complicadas.

Resultam

de

disseminação

Secundária:

ocorre

(50%
e,

de

todos

entre

os

os

isolados)

anaeróbios

e

entéricos,

de
o

Nas IIA de origem nosocomial, é mais frequente encontrar

insuficiência hepática.


coli

em

conjunto

com

um

processo

inflamatório do trato gastrointestinal,normalmente associado

Pseudomonassp,

Enterococcussp,

Staphylococcussp

e

fungos

(Candidasp) que apresentam maior resistência aos antimicrobianos
comumente prescritos.

162
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Tabela 1 – Agentes etiológicos nas peritonites
Primária

Secundária

Escherichia coli, Klebsiella
Streptococcus
do
grupo
Streptococcus pneumoniae.

13.3 Fatores de risco para falha no controle da IIA
sp.
A

Ou
ou



Atraso na intervenção cirúrgica (> 24h)



Pacientes com estado clínico muito grave (APACHE II ≥ 15)

Polimicrobiana: Bacilos gram-negativos.



Idade avançada

Aeróbios: Escherichia coli, Klebsiella
species,
Pseudomonas
aeruginosa,
Proteus mirabilis, Enterobacter species.



Presença de comorbidades ou disfunção orgânica



Albumina baixa

Cocos gram-positivos:
Streptococcus
species,
Enterococcus
faecalis,
Enterococcus
faecium,
Enterococcus species, Staphylococcus
aureus.



Desnutrição



Peritonite difusa



Neoplasia maligna



Falta de experiência ou dificuldade para desbridamento e

Anaeróbios:
Bacteroides
fragilis,
Bacteroides species, Clostridium species.
Terciária

Microrganismos nosocomiais resistentes
incluindo: Bacilos gram-negativos aeróbios:
Escherichia coli, Klebsiella species,
Pseudomonas
aeruginosa,
Proteus
mirabilis, Enterobacter species.
Cocos gram-positivos:
Streptococcusspecies,
Enterococcus
faecalis,
Enterococcus
faecium,
Enterococcus species, Staphylococcus
aureus.
Anaeróbios:
Bacteroides
fragilis,
Bacteroides species, Clostridium species.
Fungos: Candida sp.

164

controle do foco infeccioso

13.4 Fatores de risco para bactérias multirresistentes


Uso de antibiótico nos últimos 3 meses



Idade maior que 65 anos



Internação hospitalar recente (principalmente internação em
UTI)



Infecções relacionadas à assistência em saúde



Pacientes institucionalizados



Pacientes em home care
165



Insuficiência renal crônica em tratamento dialítico



Imunossuprimidos



Neoplasia maligna



Presença de dispositivos invasivos



Procedimentos cirúrgicos (principalmente intra-abdominais)

13.5 Antibioticoterapia

A terapia antibiótica deve ser iniciada quando o paciente recebe o
diagnóstico ou quando tem o diagnóstico considerado como provável.

ADOME AGUDO INFLAMATÓRIO
TIPO
Apendicite edematosa
Apendicite perfurada com abscesso local

ANTIBIÓTICO
Cefoxitina 24h
Metronidazol + Gentamicina*OU

ou peritonite

Ceftriaxona

Diverticulite

Metronidazol + GentamicinaOU

Fazer cobertura para Enterococcus se:

Ceftriaxona
Ampicilina 2g (até o esclarecimento do

- Bacteremia por cocos gram positivos

diagnóstico microbiológico)

- Má resposta ao tratamento clínico de
diverticulite
- Abscesso

Em pacientes com sepse ou choque séptico, a antibioticoterapia deve

- Peritonite terciária

ser iniciada preferencialmente na primeira hora após o diagnóstico e

- presença de prótese valvar ou

após a coleta de hemoculturas. Níveis séricos satisfatórios do

intravascular ou doença valvar

antimicrobiano devem ser mantidos durante a intervenção para controle
do foco (cirurgia ou drenagem), podendo ser necessária administração
adicional do antibiótico pouco antes do início do procedimento.

166

*Usar Ceftriaxona (2g seguido de 1g 12 /12h)se insuficiência renal ou alto risco
de insuficiência renal.
**Para suspensão do antibiótico: leucograma normal e ausência de febre há >
72h
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PÂNCREAS E VIAS BILIARES
TIPOS
Colecistite aguda ou

PROVÁVEIS
PATÓGENOS
Enterobactérias+

ANTIBIÓTICOS
Ceftriaxona + Metronidazol

colangite

Enterococcus + anaeróbios

OU Ampicilina +
Gentamicina +
Metronidazol

Colangite

Pseudomonasaeruginosa
Gram negativos

Ceftazidime* OU

multiresistentes

Cefepime*

*Após manipulação endoscópica da via biliar ou próteses biliares

PÂNCREAS E VIAS BILIARES
TIPO

INDICAÇÕES

Pancreatite aguda leve

Não há indicação

Pancreatite aguda grave

> 30% de necrose visualizada em
TC de abdome
- Introduzir ATB se não houver
sinais de necrose, mas o paciente

ANTIBIÓTICOS

Ciprofloxacina +
Metronidazol

OU

Imipenem

apresentar algum critério de
gravidade. Se não houver evolução
para necrose, suspender em 3 dias.
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PROTOCOLO PARA MONITORIZAÇÃO DE VANCOCINEMIA - SCIH
OBJETIVO

VANCOCINEMIA

Monitorizar os níveis séricos de vancomicina, visando manter
os níveis entre 15 a 20mg/l em infecções graves.
Mensuração dos níveis de vancomicina obtidos de amostras
de sangue coletadas de acesso venoso periférico
imediatamente antes (<30min) da administração do
antibiótico, após ser atingido o steady-state (antes da quarta
dose de vancomicina para pacientes com função renal
normal).

RECOMENDAÇÕES
PARA
MONITORIZAÇÃO

Meningite, Endocardite, Mediastinite, Pneumonia por
S.aureus, Sepsis, Bacteremia, Osteomielite, Infecção
complicada de pele/partes moles.

CRITÉRIOS DE
INCLUSÃO NA
MONITORIZAÇÃO

Insuficiência renal (Clcr<ou=50ml/min, alteração da função
renal devido a aumento da creatinina sérica em 0,5mg/dl ou
50% do basal.
População especial com volume de
renal alterados: Idosos (>ou=
obesidade mórbida (IMC>40),
hemodinamicamente
instáveis
nefrotóxicas concomitantes.

VANCOCINEMIA
(mg/dl)

AJUSTE DE DOSE

FREQUÊNCIA DE DOSAGEM

< 15

Aumentar dose em 250mg

< 10

Aumentar dose em 500mg

<5

Aumentar dose em 750mg

Coletar vancocinemia antes da terceira
dose do novo esquema posológico.
Quando se obtiver duas mensurações
seguidas entre 15 e 20mg/l. seguir
orientação quanto afreqüência de
monitorização.

15-20

Manter a dose posológica

Coletar vancocinemia antes da terceira
dose do novo esquema posológico.
Quando se obtiver duas mensurações
seguidas entre 15 e 20mg/l. seguir
orientação quanto à frequência de
monitorização.

21-25

Reduzir a dose em 250mg e
coletar nova vancocinemia em
12 a 24 horas da última
mensuração.

Quando se obtiver duas mensurações
seguidas entre 15 e 20mg/l, seguir
orientação quanto à frequência de
monitorização.

26-30

Suspender vancomicina,
coletar nova vancocinemia
após 12h da última
mensuração e reiniciar quando
vancocinemia estiver entre 1520mg/l com redução da dose
em 250mg em relação à
posologia anterior.

Quando se obtiver duas mensurações
seguidas entre 15 e 20mg/l, seguir
orientação quanto à frequência de
monitorização.

31-40

Suspender vancomicina,
coletar nova vancocinemia
após 12h da última
mensuração e reiniciar quando
vancocinemia estiver 1520mg/l. com redução da dose
em 500mg em relação à
posologia anterior.

Quando se obtiver duas mensurações
seguidas entre 15 e 20mg/l. seguir
orientação quanto à frequência de
monitorização

Após duas
medidas 15-20

Monitorizar uma vez por
semana se função renal
estável e hemodinamicamente
estável

Monitorizar a cada dois dias, se função
renal instável ou hemodinamicamente
instável.

distribuição ou clearance
60 anos), queimados,
pediátricos, pacientes
e
utilizando
drogas

DOSE DE ATAQUE E
MANUTENÇÃO DE
VANCOMICINA

Ataque: 25 a 30mg/kg até 2g.

TEMPO DE INFUSÃO

Doses menores ou iguais a 1,5g: infusão em 90 minutos.

Manutenção: 20mg/kg a cada 12h com dose total de 4g/dia.

Doses maiores ou iguais a1,5g: infusão em 120 minutos.
PRIMEIRA
VANCOCINEMIA

174

Colher antes da 4ª dose (como a coleta será realizada
sempre pela manhã), a coleta poderá ocorrer antes da 5ª
dose.
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Procalcitonina
 Protocolo de utilização da pró-calcitonina (PCT), 178

detecção de complicações sépticas prematuras.
Se o primeiro resultado for positivo, repetir em 24h para
reavaliação.
Neonatos com menos de 48h de vida têm elevação fisiológica
da pró-calcitonina (PCT).
Neoplasias de pulmão (CA de pequenas células) e neoplasia
das células C medulares de tireoide podem aumentar os níveis
de pró-calcitonina (PCT).

Protocolo de utilização da pró-calcitonina (PCT)
Definição

A pró-calcitonina (PCT) é uma proteína de 116 aminoácidos
com sequência idêntica à do proto-hormônio calcitonina,
produzida pelas células C da glândula tireoide.
Nas infecções bacterianas limitadas a um órgão, em geral não
se observa elevação significativa na concentração de PCT.
Contudo, nos processos bacterianos graves, como na sepse,
níveis extremamente elevados de pró-calcitonina intacta
podem ser encontrados na circulação. Nesses casos, a
produção é extratireoidiana.

Detecção de prócalcitonina (PCT) em
soro

Concentrações acima de 0,5 ng/ml indicam ou a existência de
processo infeccioso agudo ou resposta inflamatória sistêmica,
e concentrações elevadas ou persistentemente altas indicam
pior prognóstico.

Teste positivo para pró- PCT< 0,1 ng/ml: Indica inexistência de infecção bacteriana.
calcitonina (PCT)
Desincentiva-se com veemência a utilização de antibióticos.

Recomendação para
monitorização

Seu uso como ferramenta diagnóstica está aprovado apenas
para pacientes em sepse e PAV em unidades de terapia
intensiva.

Realização do teste

Deverá ser realizado no 1º, 3º e 7º dias de antibioticoterapia.

Conduta frente ao
resultado da
prócalcitonina (PCT)

Resultado < 0,5 ng/ml no 7º dia de terapêutica com
antimicrobianos: considerar término do tratamento.
Resultado > 0,5 ng/ml no 7º dia de terapêutica: reavaliar
antibioticoterapia, necessidade de cirurgia, drenagem,
remoção de corpo estranho ou diagnóstico diferencial não
infeccioso.
É esperada uma redução de 50% do valor inicial da prócalcitonina (PCT) em 72h após o início da terapêutica
antimicrobiana.
A redução de 80 a 90% dos valores de pró-calcitonina (PCT)
no 7º dia de terapêutica em relação aos valores iniciais é
indicativa de suspensão de antibioticoterapia.

PCT de 0,1 à 0,5 ng/ml: Infecção bacteriana improvável.
Desincentiva-se a utilização de antibióticos.
PCT > 0,5 ng/ml: Sugestivo de existência de infecção
bacteriana.
Recomenda-se o tratamento com antibiótico.
Resultado falso
positivo

Em cirurgias de grande porte e no trauma severo, a prócalcitonina (PCT) é liberada inespecificamente.
Nesses casos, monitorizar a PCT após 24h pode ajudar a
detecção de complicações sépticas prematuras.
Se o primeiro resultado for positivo, repetir em 24h para
reavaliação.
Neonatos com menos de 48h de vida têm elevação fisiológica
da pró-calcitonina (PCT).
Neoplasias de pulmão (CA de pequenas células) e neoplasia
das células C medulares de tireoide podem aumentar os níveis
de pró-calcitonina (PCT).

178 Recomendação para
monitorização

Seu uso como ferramenta diagnóstica está aprovado apenas
para pacientes em sepse e PAV em unidades de terapia
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16.1 Vigilância epidemiológica das infecções hospitalares (busca

Surveillance System (NNISS), será realizada pela busca

ativa)

ativa para coleta de dados de pacientes críticos. A
vigilância abrangerá todas as unidades do hospital.
A vigilância epidemiológica das infecções hospitalares é realizada

por meio da busca ativa com a finalidade de realizar o controle efetivo

2º DEFINIÇÃO DE CASOS E DE DADOS COLETADOS

das infecções relacionadas à assistência à saúde.


Princípios:

16.2 Etapas do processo de vigilância das infecções hospitalares
a) O diagnóstico das infecções hospitalares deverá valorizar
1º DEFINIÇÃO DA POPULAÇÃO MONITORIZADA

evidência clínica, derivada da observação direta do paciente

2º DEFINIÇÃO DE CASO E DE DADOS COLETADOS

ou da análise de seu prontuário;
b) Resultados de exames de laboratório, ressaltando-se os

3º MÉTODO DE COLETA SISTEMÁTICA DOS DADOS
4º TABULAÇÃO/PROCESSAMENTO DOS DADOS

exames microbiológicos, a pesquisa de antígenos, anticorpos

5º ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

e métodos de visualização realizados;

6º

PROPOSTAS

DE

MEDIDAS

DE

PREVENÇÃO

c) Evidências de estudos com métodos de imagem;

E

d) Endoscopia, biópsia e outros

CONTROLE
7º DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÃO

1º DEFINIÇÃO DA POPULAÇÃO MONITORIZADA


a) Quando, na mesma topografia em que foi diagnosticada
infecção comunitária, for isolado um germe diferente, seguido

O Sistema de Vigilância Epidemiológica das IRAS se
baseia na metodologia NationalNosocomialInfection

182

Critérios Gerais:

do agravamento das condições clínicas do paciente, o caso
deverá ser considerado como Infecção Hospitalar (IH);
183

b) Quando

se

desconhecer

o

período

de

incubação

do

b) dados

relativos

aos

fatores

de

risco

do

hospedeiro:

microrganismo e não houver evidência clínica e/ou dado

prematuridade, baixo peso, obesidade, diabetes, classificação

laboratorial

da doença de base, agentes antimicrobianos, procedimentos

de

infecção

no

momento

da

internação,

convenciona-se IH toda manifestação clínica de infecção

invasivos e procedimentos cirúrgicos.

hospitalar que se apresentar a partir de 72 horas após a


admissão;

Dados relativos à Infecção Hospitalar:

c) São também convencionadas IH aquelas manifestadas antes
de

72

horas

da

internação,

quando

procedimentos diagnósticos e/ou

associadas

terapêuticos,

aos

a) Data do início da infecção, sinais e sintomas específicos,

realizados

topografia da infecção, microrganismos isolados nas culturas e

durante este período;

antibiogramas.

d) As infecções em recém nascidos são hospitalares, com
exceção àquelas transmitidas de forma transplacentária e
aquelas associadas à bolsa rota superiores a 24 horas;
e) Os pacientes provenientes de outro hospital que se internam
com infecção, são considerados portadores de IH do hospital
de origem;


Dados relativos aos pacientes com IH:

a) dados do paciente: número de prontuário, número do
atendimento, unidade de internação, leito, nome, idade, sexo,
procedência, data da internação e da saída;
184



Dados relativos aos denominadores:
a) Número de admissões ou altas;
b) Número de procedimentos (invasivos);
c) Número de pacientes-dia e de procedimentos-dia;
d) Número de óbitos.

16.3 Método de coleta sistemática dos dados

Busca ativa de casos realizada diariamente nos pacientes
internados em setores críticos, levando em consideração as
anotaçõesmédicas e de enfermagem, análise dos resultados de
185

culturas positivas e padrão de sensibilidade aos antimicrobianos.

16.7 Divulgação da informação


16.4 Tabulação/processamento dos dados

Os dados levantados e analisados serão encaminhados para
os setores através de relatórios para serem fixados nos



Todos os dados coletados serão organizados de forma

murais de cada unidade.


sistemática através de uma planilha.

Os relatórios serão enviados à Direção Clínica, Direção
Técnica, Gerência de Enfermagem e Chefia médica ou de

16.5 Análise e interpretação dos dados

enfermagem de cada unidade.




Serão

realizadas

reuniões

com

as

chefias

médicas,

A análise e interpretação dos dados serão diárias e semanais,

enfermagem e profissionais que atuam na assistência desses

para posteriormente serem descritos em relatórios mensais e

pacientes com a finalidade de discussão dos casos e

discutidos juntamente com a equipe do setor e do SCIH.

promoção do envolvimento de toda a equipe no controle das
infecções.

16.6 Propostas de medidas de prevenção e controle


As medidas de prevenção e controle de infecções são baseadas
no

reforço

de

orientações

de

medidas

básicas

como

higienização das mãos e outras orientações que se fizerem
necessárias.
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17.1 Finalidade da busca telefônica de infecção após a alta

entregue um cartão explicativo para os pacientes submetidos às
referidas cirurgias, a fim de elucidar os pacientes sobre as possíveis

Com a finalidade de detectar os casos de infecção de sítio
cirúrgico (ISC) que se manifestam após a alta hospitalar em pacientes

complicações infecciosas e sobre o procedimento de busca após a
alta realizado pelo SCIH.

submetidos às cirurgias limpas ou cirurgias com grandes riscos de
complicações sob vigilância do Serviço de Controle das Infecções

17.4 Impressos utilizados:

Hospitalares (SCIH), o Serviço realiza a ligação telefônica das cirurgias


descritas a seguir.

Ficha de busca telefônica de infecção pós-alta do SCIH
(Anexo 1);



17.2 Cirurgias sob vigilância após a alta pelo SCIH

Cartão do SCIH contendo as orientações em caso de
suspeita de infecção de sítio cirúrgico (Anexo 2);

Cesarianas,

cirurgia

cardíaca

adulto,

cirurgia

neurológica

(derivação ventricular externa e artrodese de coluna), cirurgia ortopédica

17.5 Descrição do procedimento

(artrodese de quadril), transplantes renais e cirurgia bariátrica.


Visita e acompanhamento do paciente submetido à cirurgia
em vigilância com preenchimento da ficha de busca

17.3 Procedimento realizado

telefônica de infecção pós-alta pelo enfermeiro do SCIH;
Todo paciente submetido às cirurgias acima citadas sob vigilância



Para as cirurgias cesarianas, neurológicas e ortopédicas o

do SCIH será contatado via telefone pelo enfermeiro do SCIH para

primeiro preenchimento da ficha de busca telefônica é

acompanhamento da ferida operatória, sinais de febre, uso de antibiótico

realizado pelo enfermeiro do centro cirúrgico;

após a alta e sinais de infecção na ferida operatória. Antes da alta será



Entrega e orientação do cartão do SCIH ao paciente no
momento da alta, pelo enfermeiro do setor;
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Anexo 1 - Ficha de busca telefônica de infecção pós-alta do SCIH
 Ligação telefônica realizada pelo enfermeiro do SCIH após 15
BUSCA PÓS-ALTA FONADA

dias da cirurgia;


Em caso de relato do paciente de sinais de infecção em até 30
dias, o SCIH orienta o paciente a procurar o médico cirurgião
ou a equipe cirúrgica. Se não houver sinais de infecção, o
enfermeiro do SCIH agradece ao paciente pela atenção

Cirurgia:

Data:

Nome:

Atendimento:

Data Nasc: ___/___/___

Idade:

Telefone: Res. (

)

Cel: ( )

Tel Recado:

Médico:

dispensada;


O enfermeiro do SCIH irá finalizar o preenchimento da ficha de

Anestesista:

Intercorrências: ( )Sangramento ( )Choque ( )Contaminação de materiais ( )Nenhum
Observações:

busca telefônica de infecção após a alta e encerramento do
caso;


O enfermeiro do SCIH irá tabular e analisar os dados em
formato de relatório, a fim de proceder a divulgação do mesmo
para as diretorias, equipe cirúrgica e setores de interesse.

Acompanhamento CCIH – Santa Casa
Data da ligação: ____/____/____

Horário:

Contato: ( )Paciente

( )Outro:

Alta Hospitalar: ____/____/____
- Dor na Ferida Operatória:

( ) Sim

( ) Não

Obs.:

- Febre:

( ) Sim

( ) Não

Obs.:

- Secreção Purulenta na Ferida Operatória:

( ) Sim

( ) Não

Obs.:

- Deiscência na Ferida Operatória:

( )Sim

( ) Não

Obs.:

- Reoperação ou internação Pós-Alta:

( )Sim

( ) Não

Obs.:

*Antibióticos:

( )Sim

( ) Não

Qual:

*Infecção Hospitalar: ( )Não ( )Sim
*Infecção de Sítio Cirúrgico: ( ) Superficial

( ) Profundo

( ) Órgão/Cavidade

*Observação:
Equipe SCIH
Técnica Enf. SCIH:
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Médica SCIH:

Enfermeira SCIH:

18
Anexo 2 - Cartão do SCIH contendo as orientações em caso de
suspeita de infecção de sítio cirúrgico

Investigação de
surtos
 18.1 Investigação de surtos epidêmicos hospitalares, 196
 18.2 Finalidades da instituição do protocolo, 196
 18.3 Operacionalização da investigação de surto, 197
 18.4 Etapas para investigação, 197
 18.5 Competências dos profissionais durante a investigação,
198

194

18.1 Investigação de surtos epidêmicos hospitalares



Evitar o surgimento de casos novos e quebrar a cadeia de
transmissão.

Com o objetivo deatuar incisiva e sistematicamente de forma a dar uma
resposta rápida ao surgimento de surtos epidêmicos, instituindo medidas

18.3 Operacionalização da investigação de surto

de controle efetivas em tempo hábil, profissionais do SCIH e
profissionais de saúde do setor de possível ocorrência do surto irão

1. Levantamento detalhado dos dados.

seguir o protocolo estabelecido pela instituição para investigação de

2. Busca de casos adicionais.

surtos. O protocolo será instituído todas as vezes que houver a

3. Coleta de amostras de espécimes clínicos.

ocorrência de um agravo à saúde acima dos níveis esperados.

4. Identificar o modo de transmissão e fatores de risco.

18.2 Finalidades da instituição do protocolo


1. Definição de caso.
Distinguir uma suspeita de surto de um surto real pela
investigação epidemiológica.



Identificar na comunidade hospitalar o agente etiológico,
ambiente acometido, reservatórios potenciais dos agentes,
fatores que tornam o hospedeiro susceptível e os modos de
transmissão, visando interferir nos fatores mais relevantes para
a ocorrência de infecção.



18.4 Etapas para investigação

Conscientizar o profissional que presta assistência direta aos

2. Confirmar se realmente ocorreram casos.
3. Confirmar se existe epidemia.
4. Definir o objetivo da investigação.
5. Analisar os dados segundos as características de tempo,
espaço, pessoa.
6. Testar hipóteses.
7. Avaliar medidas de prevenção e controle.
8. Divulgar resultados.

pacientes sobre as possíveismudançasde sinais e sintomas do
paciente que possam significar possibilidade da infecção.
196
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18.5 Competências dos profissionais durante a investigação

Referências

Médico e Enfermeiro do SCIH


Identificar na população de pacientes atingida, o agente etiológico,
ambiente afetado, reservatórios potenciais dos agentes, fatores de

Fernandes, A. T.; Fernandes, M.O.V.; Filho, N.R. Infecção Hospitalar
e suas interfaces na área da saúde. São Paulo: Atheneu, 2000.

susceptibilidade do hospedeiro, modos de transmissão, por meio
de observação direta e/ou do médico assistente e enfermagem e
dos exames laboratoriais microbiológicos.


Definir os casos com base nas informações epidemiológicas,
clínicas e microbiológicas iniciais e no perfil dos pacientes
envolvidos nos casos.



Documentar as rotinas prevalentes no período em estudo nos
serviços envolvidos, organizando as informações em tabelas e
gráficos.



Solicitar ao laboratório de microbiologia a preservação das
espécies microbianas relacionadas aos casos.



Suspender a utilização de medicamentos, equipamentos e outros
materiais que possam estar envolvidos.



Escolher de forma cuidadosa culturas de materiais, ambiente e
pessoal.
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Realizar estudo descritivo dos casos.



Monitorizar a efetividade das medidas de controle.
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Diluições dos
antimicrobianos

202
solução injetável

500 mg

Amicacina

Não requer.

30 ml de água
para injeção

Não requer.

1 h em
temperatura
ambiente

Sob
refrigeração
pode
precipitar.

Ringer lactato.

Com 100 ou
200 ml de
glicose SG5%,
SF 0,9%,

100 ml SF
0,9% ou SG
5%.

2 dias sob
refrigeração.

24 h em
temperatura
ambiente.

Não congelar

Sob
refrigeração
24 h

Uso
imediato.

30 a 60 minutos
em adultos ou
crianças; 1 a 2
h em recémnascidos.

IV infusão lenta

IM glúteos ou
parte lateral da
coxa.

Infusão em 90
minutos

IV

1 h ou mais
para preservar
danos renais
com adequada
hidratação.

0,25-5 mg/ml

0,77mg/ml

10 mg/ml
quando há
restrição
hídrica.

< 7 mg/ml
diminui risco
de flebite.

Infusão
contínua
12 h em
temperatura
ambiente.
Sob
refrigeração
pode
precipitar.
50 a 100 ml,
SG 5%, SF
0,9%, Ringer
solução e
lactato.
12 h em
temperatura
ambiente.
10 ml de água
destilada estéril.
Não utilizar
água
bacteriostática,
pois poderá
levar à
precipitação da
solução.

OBSERVAÇÕES

CONCENTRAÇÃO

minutos, ininterruptamente.
frasco-ampola

Infusão contínua: é a administração realizada em tempo superior a 60

100 mg

minutos.

Anidulafungina
(Ecalta)

Infusão lenta: é a administração intravenosa realizada entre 30 e 60
TEMPO DE INFUSÃO

bureta.
ESTABILIDADE

infusões em tempo superior a 10 minutos recomenda-se a utilização de

Aciclovir

minutos. Algumas podem ser realizadas com seringa, porém para
DILUIÇÃO

da permeabilidade do cateter, que permanecerá com dispositivo de

ESTABILIDADE

Para este tipo de terapia é importante a preocupação com a manutenção

RECONSTITUIÇÃO

Infusão intermitente: Não contínua, por exemplo, de 6 em 6 horas.

frasco/ampola

Infusão rápida: é a administração intravenosa realizada entre 1 a 30
ESTABILIDADE

tampinha nos intervalos da medicação.

RECONSTITUIÇÃO

igual a 1 minuto.Geralmente com o uso de seringa.

FARMACÊUTICA

PRODUTO/FORMA

Bolus: é a administração intravenosa realizada em tempo menor ou

203

204
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20 ml de água
destilada estéril.

Anfotericina B
complexo
lipídico

RECONSTITUIÇÃO

10 ml de água
destilada estéril,
não
bacteriostática.

10 ml de água
destilada estéril.

Anfotericina B
lipossomal
frasco/ampola

frasco/ampola

10 ml de água
destilada estéril.
Concentração final
de 5 mg/ml.

Anfotericina B
dispersão
coloidal

frasco/ampola

frasco/ampola

8 h em
temperatura
ambiente ou 48
h sob
refrigeração.

4 h sob
refrigeração.

1 h em
temperatura
ambiente.

ESTABILIDADE

24h em
temperatura
ambiente ou 7
dias sob
refrigeração.

24 h em
temperatura
ambiente ou 7
dias sob
refrigeração.

24 h em
temperatura
ambiente ou 7
dias sob
refrigeração.

24 h em
temperatura
ambiente ou 7
dias sob
refrigeração.

ESTABILIDADE

RECONSTITUIÇÃO

IV 6,4 ml de água
destilada estéril.

IM 6,4 ml de água
estéril com
lidocaína a 0,5%
ou 2%.

IV 10 ml de água
destilada estéril ou
bacteriostática.

IM 3,5ml de água
destilada estéril.

RECONSTITUIÇÃO

RECONSTITUIÇÃO

Anfotericina B

FARMACÊUTICA

PRODUTO/FORMA

(2g + 1g)

frasco/ampola

Ampicilina
sódica +
sulbactam

frasco/ampola

Ampicilina 1g

FARMACÊUTICA

PRODUTO/FORMA

11 dias sob
refrigeração.
SG 5%

24h em temperatura
ambiente. (sem
proteção da luz) ou 14
dias protegido da luz.

SF 0,9%

Infusão
controlada em
120 minutos.

Infusão contínua
entre 2 h e 6h.

Infusão contínua
2h. Se exceder
2h de infusão,
agitar a bolsa.

Proteger da luz.
2 dias sob
refrigeração.

24 h em temperatura
ambiente ou 48 h sob
refrigeração.

< ou =2,5 mg/ml
em cateter
central.

Infusão contínua
entre 4 h e 6h.
24h em temperatura
ambiente.

0,2 a 2 mg/ml.

< ou =0,1mg/ml
em veia
periférica.

< ou =2,5mg/ml
em cateter
central.

< ou = 0,1 mg/ml
em veia
periférica.

CONCENTRAÇÃO

6h em temperatura
ambiente.
NÃO usar

<ou = 30mg/ml

CONCENTRAÇÃO

OBSERVAÇÕES

Infusão rápida
entre 15 e
30minutos.

3 minutos

Bolus

de 4 a 8h.

IV infusão
contínua

5 minutos para
doses até 500 mg
e 10 a 15 minutos
para doses que
excedem 100
mg/ml.

IV infusão
rápida

mente no glúteo.

IM profunda-

TEMPO DE INFUSÃO

OBSERVAÇÕES

TEMPO DE INFUSÃO
ESTABILIDADE

Com 250 a 500
ml de

SF 0,9%

NÃO usar

SG 5%.

Com 250 a 500
ml de

SF 0,9%

NÃO usar

Com 250 a 500
ml de SG 5%

SF 0,9%.

NÃO usar

SG 5%.

Com 250 a 500
ml de

DILUIÇÃO

SG 5% 4 h em
temperatura ambiente
ou 4 h sob
refrigeração.

IV SF 0,9% 8 h em
temperatura ambiente
ou 48 h sob
refrigeração.

IM não requer.

SG 5% 4 h
temperatura ambiente.

IV SF 0,9% 8 h em
temperatura ambiente
e 48 h sob
refrigeração

IM não requer.

ESTABILIDADE

ESTABILIDADE

IV 50 a100 ml SF
0,9% ou SG 5%.

IM não requer.

IV 100ml de SF
0,9%. Glicose
pode ser
utilizada, mas
inativa-se
rapidamente à
temperatura
ambiente.

IM não requer.

DILUIÇÃO

ESTABILIDADE

206
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frasco/ampola

Cefepime

frasco/ampola

Cefazolina 1g

solução injetável

Caspofungina

FARMACÊUTICA

PRODUTO/FORMA

IV 10ml de água
destilada estéril e
bacteriostática.

IM 2,4 ml de
solução de
lidocaína a 1%.

IV 10ml de água
destilada estéril
água
bacteriostática
SF0,9%.

24h em
temperatura
ambiente ou 7
dias sob
refrigeração.

50 a 100ml
Ringer lactato
com SG5% e
10% SF0,9%.

IV

IM não requer.

IV 50 a 100 ml
glicose 5%,
SF0,9%, Ringer
solução e lactato.

IM não requer.

IV

7 dias sob
refrigeração.

IV 24h em temperatura
ambiente.

IM não requer.

24h em temperatura
ambiente ou 96 h sob
refrigeração.

mente 30
minutos.

Infusão
intermitente:por
aproximada-

Bolus: 3 a 5
minutos.

Infusão IV
intermitente: 30
a 60 minutos.

cão de 3 a 5
minutos.

Bolus após
reconstitui-

IV

IM em glúteos ou
parte lateral da
coxa.

1 a 40 mg/ml.

10 a 20mg/ml
24h em
temperatura
ambiente ou 10
dias sob
refrigeração.

IM 2,5ml de
lidocaína a 1%
sem
vasoconstritor.

IM cor amarelada pode
ocorrer e não significa
perda de potência.

0,2 a 5mg/ml
Infusão lenta em
1 h.
24 h em temperatura
ambiente ou 48 h sob
refrigeração.
100 ml SF0,9%
1 h em
temperatura
ambiente.
10 ml de SF 0,9%
ou água destilada
estéril.

Não usar SG 5%.

CONCENTRAÇÃO
TEMPO DE INFUSÃO
ESTABILIDADE
DILUIÇÃO

OBSERVAÇÕES

1 a 2 h.

Infusão IV
contínua

(24h)10 milhões
de UI

Infusão IV
contínua

IM glúteos ou
parte lateral da
coxa (até 100.000
UI/ml).

CONCENTRAÇÃO

ESTABILIDADE

ESTABILIDADE

10 milhões de UI
diluir entre 1 a 2
litros Ringer
lactato.

50 a 100 ml de
SF0,9%, SG5%.

Não administrar
IV ou SC.

Aplicar em
glúteos ou parte
lateral da coxa.

Não administrar
IV

Obter 300.000
UI/ml

tos não devem
ser infundidos
simultâneamente.

Outros
medicamen-

TEMPO DE INFUSÃO

OBSERVAÇÕES

RECONSTITUIÇÃO

RECONSTITUIÇÃO

7 dias sob
refrigeração.

24h em temperatura
ambiente.

Uso imediato
temperatura ambiente
ou 24h sob
refrigeração.

5 ml de água
destilada estéril
SG5% ou
SF0,9%.

Não requer.

Não requer.

24 h em temperatura
ambiente ou 7 dias
sob refrigeração.

ESTABILIDADE

Benzilpenicilina
potássica
cristalina

Não requer.

Não requer.

Com 250 a 500
ml de SG5%,
Ringer lactato,
SF0,9%

DILUIÇÃO

ESTABILIDADE

7 dias sob
refrigeração.

IM 3 ml de água
destilada estéril.

24h em
temperatura
ambiente.

24h em
temperatura
ambiente.

4,8 ml de água
destilada estéril
(concentração
final de 100
mg/ml).
4 ml de lidocaína
a 1%.

ESTABILIDADE

RECONSTITUIÇÃO

RECONSTITUIÇÃO

frasco/ampola

Benzilpenicilina
benzatina

frasco/ampola

Benzilpenicilina
benzatina e
procaine

frasco/ampola

Azitromicina

FARMACÊUTICA

PRODUTO/FORMA

208
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frasco/ampola

Ciprofloxacino

solução Injetável

Ciprofloxacino

Frasco/ampola de
20 e 40ml (para
diluição).

Bolsas de 100 ml
disponíveis para
uso.

8 ml de água
destilada estéril

IV

IM
3ml de água
destilada estéril
ou lidocaína a
1%.

3,6 ml de solução
de lidocaína a
1%.

RECONSTITUIÇÃO

Cefuroxima
frasco/ampola

3 dias em
temperatura
ambiente.
Dias sob
refrigeração.

24h em
temperatura
ambiente ou 7
dias sob
refrigeração.

24h em
temperatura
ambiente ou
48h sob
refrigeração.

ESTABILIDADE

Não requer.

Não requer.

48h sob
refrigeração.

24h em
temperatura
ambiente.

Não requer.

ESTABILIDADE

RECONSTITUIÇÃO

10 ml de água
destilada estéril.

entre 5 a 10ml de
água destilada
estéril.

IV

IM entre 1,5 e 3
ml de água
bacteriostática
com lidocaína a
1%.

IV entre 10 e 20
ml de água
destilada estéril.

IM 2 ml de água
destilada estéril
ou lidocaína a 1%
sem
vasoconstritor.

RECONSTITUIÇÃO

RECONSTITUIÇÃO

sódica 750 mg

frasco/ampola

Ceftriaxona +
Lidocaína a 1%

FARMACÊUTICA

PRODUTO/FORMA

Ceftriaxona
sódica
frasco/ampola

frasco/ampola

Ceftazidima

frasco/ampola

Cefoxitina
sódica

FARMACÊUTICA

PRODUTO/FORMA

IM

50 a 100ml
SF0,9%,SG5,
Ringer lactato.

Diluição de 0,5 a
2mg/ml estável, 3 dias
em temperatura
ambiente.

Diluição de 0,5 a
2mg/ml estável, 3 dias
em temperatura
ambiente.

estável 24h
temperatura ambiente
ou 7 dias sob
refrigeração.
50 a 100ml em
Ringer solução e
lactato, SG5% e
10%, SF0,9%,
glicose a 10%.

200 mg-100ml de
SG5%.

IV

Infusão contínua
em 60 minutos,
redução de riscos
de irritação
venosa.

IV

Infusão contínua
em 60 minutos
redução de riscos
de irritação
venosa.

IV

ou lenta de 15 a
60 minutos.

Infusão IV
intermitente

Bolus 3 a 5
minutos.

IV

Glúteos ou parte
lateral da coxa.

IM

TEMPO DE INFUSÃO

Administrar em
glúteos ou parte
lateral da coxa.

não requer.

10 a 40mg/ml

1 a 40 mg/ml

Concentração 0,5
a 2mg/ml.

Concentração
não ultrapassar
2mg/ml.

1 a 30mg/ml

100mg/ml

CONCENTRAÇÃO

OBSERVAÇÕES

Infusão IV
intermitente e
continua: 30 a
60 minutos.
IM
gluteos ou parte
lateral da coxa.
IV
Bolus entre 3 a 5
minutos.
Infusão IV
intermitente:
30 a 60 minutos.
Não administrar
com aminoglícosídeo na
mesma bolsa.
Bolus
2 a 4 minutos
Infusão IV
intermitente:
15 a 30 minutos
Não administrar
com
aminoglicosídeo
na mesma bolsa.

infusão entre 3 a
5 minutos.

IV
Concentração
final não exceder
40mg/ml.

IV

CONCENTRAÇÃO

Bolus

TEMPO DE INFUSÃO

OBSERVAÇÕES

Não requer.

ESTABILIDADE

IV

não requer.

IM

Não requer.

DILUIÇÃO

Contendo 100mg/ml é
estável 6h em
temperatura ambiente
e 1 dia sob
refrigeração.

10 dias sob
refrigeração.

24h em temperatura
ambiente.

24h em temperatura
ambiente ou 1 semana
sob refrigeração.

ESTABILIDADE

ESTABILIDADE

50 a 100 ml em
Ringer solução e
lactato, SG5% e
10%, SF0,9%.

50 a 100ml
SG5%, Ringer
solução e lactato
e SF0,9%.

IV

IV 50 a 100 ml
SG 5% e 10%,
Ringer lactato,
SF0,9%

DILUIÇÃO

ESTABILIDADE

210
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frasco/ampola

Ertapenem
sódico

frasco-ampola

500 mg

Daptomicina
(Cubicin)

frasco/ampola

Colistimetato
sódico
1.000.000UI

FARMACÊUTICA

PRODUTO/FORMA

frasco/ampola

Cloranfenicol
sódico
succinato

solução injetável

Clindamicina

frasco/ampola

Claritromicina

FARMACÊUTICA

PRODUTO/FORMA

IV
10 ml de água
destilada estéril,
SF0,9% ou água
bacteriostática.

IM
3,2 ml de
lidocaína a 1%
sem epinefrina.

SF 0,9% 10 ml

IV

Inalatório 3 a 4
ml de SF0,9%.

IV
(usar até 4h após
retirada). Não
recomendado freezer.

infusão lenta em
30 minutos.

IM
Glúteos ou parte
lateral da coxa.

IV
6h em temperatura.
Ambiente ou 24h sob
refrigeração

IV

Infusão em 30
minutos.

IV

Infusão IV
intermitente:
30 minutos
(cateter central).

IV
infusão rápida de
3 a 10 minutos.

IM/IV
IM
Glúteos ou parte
lateral da coxa.

< ou = 20mg/ml.

Não ultrapassar a
concentração de
20 mg/ml.

50 a 75mg.

Inalatório

2,5 a
5,0mg/kg/dia.

CONCENTRAÇÃO
TEMPO DE INFUSÃO

50 ml de SF
0,9%.

Temperatura ambiente
12h e refrigeração
48h.

24h.

ESTABILIDADE

Não exceder
100mg/ml

IV
não ultrapassar
concentração de
30mg/ml
(18mg/ml)

IM
não mais de 600
mg

2mg/ml

CONCENTRAÇÃO

OBSERVAÇÕES

infusão
intermitente
(mudança de
coloração não
significa perda de
eficácia).

IV

IV infusão
intermitente: 20
a 60 minutos.

Não administrar
IV em bolus.

IV infusão
contínua em 60
minutos.

do IM.

Não deve ser
administra-

TEMPO DE INFUSÃO

OBSERVAÇÕES

1h

Não diluir em
SG 5%.

SF 0,9% 50 ml.

IV

30 dias em
temperatura ambiente.

7 dias em temperatura
ambiente.

24h em temperatura.
ambiente ou 48h sob
refrigeração.

ESTABILIDADE

ESTABILIDADE

50 a 100 ml
SF0,9%,SG5% e
10%, Ringer
lactato.

DILUIÇÃO

100 ml SG5%,
SF0,9%.

(mínimode 50ml)

100 ml SG5% e
10%, SF0,9%

100 a 250 ml
SG5%, SF0,9%.

DILUIÇÃO

ESTABILIDADE

IM

Temperatura
ambiente 12h e
refrigeração 48
h.

Não requer.

IV/IM
2 ml de água
destilada estéril.

ESTABILIDADE
RECONSTITUIÇÃO

RECONSTITUIÇÃO

30 dias em
temperatura
ambiente.

Não requer.

Não requer.

10 ml de água
destilada estéril
ou SG5%.

24h em
temperatura
ambiente ou
48h sob
refrigeração.

ESTABILIDADE

10ml de água
destilada estéril.

RECONSTITUIÇÃO

RECONSTITUIÇÃO

212
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48h

12h em
temperatura
ambiente.ou 60
dias em freezer.
Não
recomendado
refrigeração.
Não requer.

10 ml de água
destilada estéril
não
bacteriostática
(concentração
final de 50mg/ml).
Não requer.

solução injetável

Levofloxacino

frasco/ampola

formulação
intravenosa

Imipenem +
cilastatina
sódica

FARMACÊUTICA

PRODUTO/FORMA

frasco/ampola

intramuscular

formulação

500 mg em 20ml.

Frasco/ampola

Não requer.

10h em
temperatura
ambiente ou
48h sob
refrigeração.

IV diretamente na
bolsa (100ml).

Em bolsas não
requer.

ESTABILIDADE
RECONSTITUIÇÃO

RECONSTITUIÇÃO

2 a 3 ml com
lidocaína a
1%(sem
epinefrina).

Cilastatina
Sódica

IM

Imipenem+

solução injetável

Gentamicina

frasco/ampola

1h em
temperatura
ambiente.

Não requer

Pronto para uso.
Obs.: quando não
em bolsas SF
0,9%(100ml).

Fluconazol
solução injetável

Ganciclovir

ESTABILIDADE

RECONSTITUIÇÃO

RECONSTITUIÇÃO

FARMACÊUTICA

PRODUTO/FORMA

Não requer.

24h em temperatura
ambiente ou 96h sob
refrigeração.

Não pode ser
congelado.

5 dias em temperatura
ambiente ou
refrigeração.

14 dias em
temperatura ambiente.

ESTABILIDADE

Em bolsas 80ml
de SF0,9%,
SG5%.

3h após a perfuração
da tampa de borracha.

4h temperatura
ambiente ou 24h sob
refrigeração.

Em glicose

Em SF 0,9% 4h em
temperatura ambiente
ou 48h sob
refrigeração.

IV
100 ml SG 5% e
a 10%, SF0,9%.

ESTABILIDADE
DILUIÇÃO

ESTABILIDADE

Não requer.

Diluição entre 50
e 200 ml de SG
5% e 10%.
Emulsão lipídica
a 10% SF0,9%.

100 ml de
SG5%,SF0,9%

50 a 100 ml SF
0,9%.

DILUIÇÃO

ESTABILIDADE

IV

Não exceder
5mg/ml

IV

infusão contínua
60 minutos
(infusão em bolus
risco de
hipotensão). Não
administrar em
cateter em que se
administrou
misturas
contendo
magnésio,cálcio.

IV

Infusão lenta de
20 a 60 minutos.
Estudos
mostram
benefícios em
tempo de
infusão
prolongada
(infusão
contínua 3 a 4
horas).

CONCENTRAÇÃO
TEMPO DE INFUSÃO

OBSERVAÇÕES

em glúteos ou
parte lateral da
coxa.

IM

Infusão lenta
entre 30 e 120
minutos.

IV
< ou = 1mg/ml

IM diretamente

Infusão contínua
em 60 minutos.
Não administrar
IM, SC,
rapidamente ou
em bolus.

Não usar se
precipitado.
10 mg/ml

Não exceder
concentração de
200mg/h.

IV
Infusão contínua
60 a 120 minutos.

CONCENTRAÇÃO

TEMPO DE INFUSÃO

OBSERVAÇÕES
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215

12h
refrigeração.

1g- 20ml de água
destilada estéril.

Não requer.

3 dias em
temperatura
ambiente ou 7
dias sob
refrigeração.

3 dias em
temperatura
ambiente ou 7
dias sob
refrigeração.

Não requer.

IM
2,8 ml de água
destilada estéril
SF0,9%.

IV
5 ml de água
destilada estéril.

Moxifloxacino
solução injetável

Oxacilina
frasco/ampola

Não requer.

IM
Não requer.

IV
24h em temperatura
ambiente
ou 7 dias sob
refrigeração.

IM
Não requer.

IV
50 a 100 ml de
SF0,9%, SG5%.

24h em temperatura
ambiente.
Recomenda-se uso
imediato.
Não requer.

100 ml de SG5%
ou SF 0,9%

IV
24h em temperatura
ambiente. Pode
precipitar se
refrigerado.
50 a 100 ml de
SG5%, SF0,9%.
Não requer.
Não requer.

IV
Infusão lenta 30
minutos.
Infusão contínua
em 120 a 180
minutos.
Infusão rápida 10
minutos.

IM Glúteos ou
parte lateral da
coxa profundo.

IV
infusão contínua
em 60 minutos.
Não infundir
rapidamente ou
em bolus.

IV
Infusão em
1h.Proteger da
luz.

Infusão
intermitente em
1h.

infusão contínua
(24h)

TEMPO DE INFUSÃO
ESTABILIDADE
DILUIÇÃO

24h em
temperatura
ambiente.
Recomenda-se
uso imediato.

50 mg/ml

CONCENTRAÇÃO

1,5 mg/ml
(concentração máxima de
diluição).

CONCENTRAÇÃO

OBSERVAÇÕES

IV
Infusão rápida 15
a 30 minutos.
Estudos
mostram
benefícios em
tempo de
infusão
prolongada
(infusão
contínua 3 a 4
horas).

IV bolus 3 a 5
minutos (volume
de 5 a 20ml).

Não misturar com
outra medicação.
Presença de cor
amarelada não
indica diminuição
da potência.

Protegido da
luz.até o
momento do uso.

infusão contínua
entre 30 a 120
minutos

IV

TEMPO DE INFUSÃO

OBSERVAÇÕES

ESTABILIDADE

SF0,9% ou SG
5% 5 ml

Oxacilina
frasco/ampola

Em SG5% 1h em
temperatura ambiente
ou 18h sob
refrigeração ou 6h em
minibag.

ou 24h em minibag.

Em SF 0,9% 2h em
temperatura ambiente
ou 18h sob
refrigeração

ESTABILIDADE

ESTABILIDADE

50 a 250 ml de
SG5%, SF0,9%.

50 a 100 ml
SF0,9%,SG5% e
Ringer lactato.

DILUIÇÃO

ESTABILIDADE

RECONSTITUIÇÃO

RECONSTITUIÇÃO

OBS.: pode ser
reconstituído
diretamente 100
ml de SF 0,9%,
SG5%.

2h em
temperatura
ambiente.

Não requer.

ESTABILIDADE

500 mg-10ml de
água destilada
estéril.

Não requer.

RECONSTITUIÇÃO

RECONSTITUIÇÃO

Micafungina
(mycamine)
50 mg
frasco-ampola

solução injetável

Metronidazol

FARMACÊUTICA

PRODUTO/FORMA

frasco/ampola

Meropenem

solução injetável

Linezolida

FARMACÊUTICA

PRODUTO/FORMA

216
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Não manter em
temperatura
ambiente.

72h sob
refrigeração.

24h em
temperatura
ambiente ou
48h sob
refrigeração.

ESTABILIDADE

frasco/ampola

Vancomicina
500mg

solução injetável

Tigeciclina

10 ml de água
destilada estéril.

50 ml SG5%,
Ringer lactato.

14 dias em
temperatura
ambiente ou
refrigeração.

Uso imediato.

24h sob
refrigeração.

IM 3,0ml de
lidocaína a 1%
sem epinefrina.
Teicoplamina
frasco/ampola

IV
10 ml de água
destilada estéril.

Não requer.

ESTABILIDADE

Não requer.

RECONSTITUIÇÃO

RECONSTITUIÇÃO

Intratecal
10ml de SF0,9%.

IV
10 ml de água
destilada estéril
SF0,9%.

IM
2,0ml de água
destilada estéril.
SF0,9% ou a 1%
com solução de
procamina.

20 ml de água
destilada estéril.

RECONSTITUIÇÃO

RECONSTITUIÇÃO

Sulfametoxazol
+ trimetropina
solução injetável

FARMACÊUTICA

PRODUTO/FORMA

Polimixina B
frasco/ampola

Piperacilina +
tazobactam
frasco/ampola

FARMACÊUTICA

PRODUTO/FORMA

1.000 mg em até
200 ml de: SG5%
e 10%, SF0,9%.

500 mg em 100
ml.

Não requer.

IV
50 a 100ml de
SG5%, SF0,9%,
água estéril para
injeção, Ringer
lactato.

IM
Não requer.

125 a 250 ml de
SG5%, SF0,9%.

DILUIÇÃO

72h sob refrigeração.

Uso imediato

24h sob refrigeração.

ambiente.

Uso imediato em
temperatura

ESTABILIDADE

cas 96h sob
refrigeração.

ções glicofisiológi-

24h em temperatura
ambiente ou 14 dias
sob refrigeração.Obs.:
em ringer lactato,solu-

Não requer.

Não refrigerar.

Uso imediato.

ESTABILIDADE

ESTABILIDADE

300 a 500 ml de
SG5%.

50 e 150 ml de
SG5%, SF0,9%.

DILUIÇÃO

ESTABILIDADE

CONCENTRAÇÃO

IV infusão
contínua (volume
para 24h).

IM
não usar < ou =
5mg/ml (acima
pode causar
tromboflebite.

IV

CONCENTRAÇÃO

infusão
intermitente em
60 minutos

IV
infusão lenta
entre 30 a 60
minutos.

IM
Glúteos ou parte
lateral da coxa.
IV
Em bolus ou
infusão lenta em
30 minutos.

IV
infusão contínua
entre 60 a 90
minutos (pode ser
em cateter
central). Não
absorção em
bags.

TEMPO DE INFUSÃO

OBSERVAÇÕES

IV
Infusão contínua
entre 60 a 90
minutos
(gotejamento).

IM
Glúteos ou parte
lateral da coxa.

IV
Infusão
intermitente e
rápida por 30
minutos. Estudos
mostram
benefícios em
tempo de
infusão
prolongada
(infusão
contínua 3 a 4
horas).

TEMPO DE INFUSÃO

OBSERVAÇÕES

20
Doses dos
antimicrobianos
 Doses dos antimicrobianos para adultos
 Aminoglicosídeos, 220
 Carbapenêmicos, 220
 Cefalosporinas, 221
 Fluorquinilonas, 222
 Macrolídeos, 222
 Penicilinas, 223
 Outros, 224
 Antifúngicos, 227
 Doses dos Antifúngicos em Neonatologia, 229
 Antibióticos mais usados em Neonatologia, 230
 Doses dos antimicrobianos em Pediatria, 244

2g c/8h

2g c/8h

2g c/8h

2g c/8h

0,75-1,5g c/8h

Cefepime

Cefotaxima

Cefoxitina

Ceftazidima

Cefuroxima

c/8h

c/8-12h

c/8h

c/8-12h

2g c/8h

c/8h

ml/min >50-90

Normal
1-2g c/8h

DCr estimada,

Dose em Insuficiência Renal

c/8-12h

c/12-24h

c/8-12h

c/12-24h

2g c/12-24h

c/12h

ml/min 20-50

DCr estimada,

Dose em Insuficiência Renal

1g c/12h

250mg c/6-12h

0,5g c/24h

ml/min 20-50

DCr estimada,

Dose em Insuficiência Renal

CEFALOSPORINAS

1g c/8h

250-5oomg c/6-8h

Função Renal

Cefazolina

Antimicrobiano

1g c/8h

Meropenem

Dose com

0,5g c/6h

Imipenem

1g c/24h

ml/min >50-90

Normal

Dose em Insuficiência Renal
DCr estimada,

1g c/24h

100% c/ 12-24h

10-30: 7,5mg/kg c/48h

30-50: 7,5mg/kg c/24h

ml/min 20-50

DCr estimada,

Dose em Insuficiência Renal

CARBAPENÊMICOS

1,7-2,3mg/kg c/8h

5-7mg/kg dose única ou

Função Renal

Dose com

1,7mg/kg c/8h

única

15mg/kg dose única

ml/min >50-90

Normal
15mg/kg dose

DCr estimada,

Dose em Insuficiência Renal

AMINOGLICOSÍDEOS

Função Renal

Dose com

Ertapenem

Antimicrobiano

Gentamicina

Amicacina

Antimicrobiano

220
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HEMO: dose PD

c/24h

HEMO: adicionar 1g PD

c/24-48h

HEMO: adicionar 1g PD

c/24-48h

HEMO: adicionar 1g PD

c/24h

HEMO: adicionar 1g PD

1g c/24h

HEMO: adicionar 0,5-1g PD

c/24-48h

ml/min <10

DCr estimada,

Dose em Insuficiência Renal

HEMO: doses PD

0,5g c/24h

HEMO: doses PD

125-250mg c/12h

0,5g c/24h

ml/min <10

DCr estimada,

Dose em Insuficiência Renal

100% c/48h

HEMO: 7,5mg/kg PD

7,5mg/kg c/72h

ml/min <10

DCr estimada,

Dose em Insuficiência Renal

500/125mg c/8h

2g AMP+ 1g SB

Amoxa-CL

Ampicilina/SB

2g c/8h

0,5-4 mu c/4h

3,375-4,5g c/6-8h

Aztreonam

Pen G

Piperacilina/Tazob

c/6h

250-2g c/6h

Ampicilina

100%

100%

100%

c/6h

500/125mg c/8h

c/6h

c/8h

ml/min >50-90

Normal
250-500mg c/8h

DCr estimada,

100%

75%

ml/min 20-50

DCr estimada,

Dose em Insuficiência Renal

2,25g c/6h <20: c/8h

75%

50-75%

c/8-12h

250-500mg amox c/12h

c/6-12h

c/8-12h

ml/min 20-50

DCr estimada,

Dose em Insuficiência Renal

PENICILINAS
Dose em Insuficiência Renal

100%

Função Renal

Amoxacilina

Antimicrobiano

Dose com

250-500mg c/6h

Eritromicina

100%

ml/min >50-90

Normal
0,5-1g c/12h

DCr estimada,

750mg c/48h

MACROLÍDEOS
Dose em Insuficiência Renal

750mg c/24h

Função Renal

Dose com

c/24h

750mg IV/oral

2,25 g c/8h

HEMO: dose PD

20-50%

HEMO: adicionar 0,5g PD

25%

HEMO: dose PD

c/24h

<10: dose adicional PD

250-500mg amox c/24h

HEMO: dose PD

c/12-24h

HEMO: dose PD

c/24h

ml/min <10

DCr estimada,

Dose em Insuficiência Renal

50-75%

HEMO: dose PD

50-75%

ml/min <10

DCr estimada,

Dose em Insuficiência Renal

c/48h

<20: 750mg x1, depois 500mg

IV c/12h

c/12h

50%

ml/min <10

DCr estimada,

Dose em Insuficiência Renal

HEMO: 250mg oral ou 200mg

50-75%

ml/min 20-50

DCr estimada,

Dose em Insuficiência Renal

ou 400mg IV

100%

ml/min >50-90

Normal
500mg oral

DCr estimada,

Dose em Insuficiência Renal

FLUORQUINOLONAS

Função Renal

Dose com

Claritromicina

Antimicrobiano

Levofloxacino

Ciprofloxacino

Antimicrobiano

222
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.Tratamento inalatório:
50-75mg em 3-4ml de
solução salina por

Dividir e administrar 8/8h ou talvez 12/12h.
Dose diária máxima sugerida é de 475mg.
Dose em geral: 100mg 8/8h ou 150mg 12/12h

600mg oral/EV c/12h
7,5mg/kg c/6h
6mg/kg/dia

Linezolida
Metronidazol
Teicoplanina

c/24h

100%

600mg c/12h

4-8mg/kg/dia

c/48h

100%

HEMO: dose para DCr <10

c/72h

50%

600mg c/12h

72h, dar 9mg/kg.

possível).Se a próxima diálise planejada for às

HEMO: 6mg/kg c/48h(após a diálise, se

4-6mg/kg c/48h

4-6mg/kg c/48h

ml/min <10

DCr estimada,

Dose em Insuficiência Renal

c/12

ml/min <10

DCr estimada,

DCr<30

600mg c/12h

Dose em
Insuficiência Renal

DCr<30

ml/min 20-50

ml/min >50-90
4-8mg/kg/dia

DCr estimada,

DCr estimada,

Renal Normal

Insuficiência Renal

Insuficiência Renal

Dose em

OUTROS

3vezes/dia

Dose com Função

Dose em

meningite: 10mg/dia

dose diária total.

nebulizador 2-

.Intratecal ou
intraventricular para

12h mais tarde.

8mg/kg/dia c/8h

A primeira dose de manutenção é administrada

Dose de manutenção: 3,5x[(1,5xClCr)+30]=

.Fibrose cística: 3-

Daptomicina

Antimicrobiano

ml/min 20-50

ml/min >50-90
c/12

DCr estimada,

DCr estimada,

c/12

Insuficiência Renal

Dose em

Insuficiência Renal

Dose em

OUTROS

superior a 300mg de base de colistina.

Dose ataque:3,5x2xpeso em Kg.Isso
frequentemente leva a uma dose de ataque

Colistina

Dose com Função Renal Normal

(Polimixina E)

Antimicrobiano

224
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Micafungina

Fluconazol

Lipossomal

Anfotericina B

Anfotericina B e

Antimicrobiano

Polimixina B

Vancomicina

Profilaxia

Em média1g c/12h

Em média 1g c/12h

Uso Intratecal: 50.000UI/dia por 3-4 dias,

100%

Tratamento de candidíase invasiva:

peso>40Kg ou 4mg/kg para peso <40kg

A dose poderá ser aumentada para 200mg/dia para

ou 1mg/kg/dia(<40kg)

Profilaxia de infeção por Candida:50mg/dia(>40Kg)

150mg/dia (>40Kg) ou 3mg/kg/dia(<40Kg)

Tratamento de candidíase esofágica:

100mg/dia(>40Kg) ou 2mg/kg/dia(<40Kg)

Dose ataque: 800mg

100%

100%

50%

24/24h

ml/min 20-50
24/24h

ml/min >50-90

100-400mg 24/24h

LAB: 3-5mg/kg/dia

ABLC: 5mg/Kg/dia

Não lipossomal: 0,4-1 mg/kg/dia

DCr estimada,

Insuficiência Renal

Insuficiência Renal
DCr estimada,

c/4-7dias

100%

10mg/kg x dose c/24h

100%

50%

24/24h

ml/min <10

DCr estimada,

Insuficiência Renal

Dose em

CLcr <5: 15% 12/12h

CLcr 5-20: 50% 12/12h

Dose em

12/12h

75% a 100% de

c/24-96h

100%

Dose em

ANTIFÚNGICOS ADULTOS

pelo menos 2 semanas

a partir de então usar dias alternados por

Dose com Função Renal Normal

12/12h

15.000 a 25.000 UI/Kg/dia 12/12h

Manutenção:20mg/kg/dose

Manutenção:20mg/kg/dose

15.000 a 25.000 UI/Kg/dia

Ataque: 30mg/kg/dose

Ataque: 30mg/kg/dose

3x/semana

01 comprimido vo c/24h ou

dose em 50%

componente TMP

porém se é usado: 5-

Não recomendado,

ml/min <10

ml/min 20-50
30-50: sem ajuste

DCr estimada,

Renal

Dose em Insuficiência

DCr estimada,

Insuficiência Renal

Dose em

10-29: reduzir a

100%

ml/min >50-90

Normal

5-20mg/kg/dia div c/6-12h

estimada,

Dose com Função Renal

Dose em Insuficiência Renal DCr

OUTROS

Dose com base no

SMZ+TMP

Antimicrobiano

226
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Anidulafungina

Dose de ataque: 70mg

Caspofungina

Manutenção: 100mg/dia

Dose ataque: 200mg/dia

Manutenção: 35mg/dia

Dose ataque: 70mg

Insuficiência Hepática moderada:

Manutenção: 50mg/dia

Dose com Função Renal Normal

100%

100%

ml/min >50-90

DCr estimada,

Insuficiência Renal

Dose em

ANTIFÚNGICOS ADULTOS

Antimicrobiano

228
100%

100%

ml/min 20-50

DCr estimada,

Insuficiência Renal

Dose em

DOSES DOS ANTIFÚNGICOS EM NEONATOLOGIA

Antifúngico

Anfotericina B

Dose e Intervalo

Profilático

<30 semanas: 3mg/Kg/dose
6mg/Kg/dose 2x/semana

Fluconazol
30-40 semanas: 6mg/Kg/dose 48/48h

Tratamento: 12mg/Kg/dose 1x/dia

<1Kg: 10-15mg/Kg/dia 1x/dia

>1Kg: 7-10mg/Kg/dia 1x/dia

Micafungina
Aspergilose e Candidiase esofágica:

12mg/Kg/dia 1x/dia

0,25-1,5mg/Kg/dia 1x/dia

229

100%

100%

ml/min <10

DCr estimada,

Insuficiência Renal

Dose em

AMPICILINA

ANTIBIÓTICOS MAIS USADOS EM NEONATOLOGIA

Dose: 25-50mg/Kg/dose EV (push lento) ou IM
Nota: meningite e sepses
GrupoB:100mg/Kg/dose.

AMICACINA
Dose: EV (30 min); o uso IM é associado com absorção variável,
especialmente no RN de muito baixo peso.
IGpc
(semanas)
 29*
30 a 34
 35

Pós-natal
(dias)
0a7
8 a 28
 29
0a7
8
Todos

Dose
(mg/Kg)
18
15
15
18
15
15

Intervalo
(horas)
48
36
24
36
24
24

IGpc
(semanas)
 29
30 a 36
37 a 44
 45

severa

Pós-natal
(dias)
0a 28
 28
0 a 14
 14
0a7
7
Todos

pelo

Estreptococo

do

Intervalo
(horas)
12
8
12
8
12
8
6

ASTREONAM
*ou asfixia significante, disfunção renal, ductusarteriosus patente ou
tratamento com indometacina.

Dose: 30mg/Kg/dose EV (push – 5 –10min) ou IM
IGpc
(semanas)
 29
30 a 36
37 a 44
 45

230

Pós-natal
(dias)
0 a 28
 28
0 a 14
> 14
0a7
>7
Todos

Intervalos
(horas)
12
8
12
8
12
8
6
231

CEFEPIME

CEFOXITINA
Dose: 25 a 33mg/Kg/dose EV (push lento)

Dose: 50mg/Kg/dose EV (30min) ou IM
Pneumonia, infecção no trato urinário ou de pele: 12/12hs
Infecções

severas

e

meningite;

especialmente

devido

a

IGpc
(semanas)
 29

Pseudomonasaeruginosaou Enterobacterspp: 8/8hs.
30 a 36
37 a 44
CEFOTAXIMA

 45

Pós-natal
(dias)
0 a 28
> 28
0 a 14
> 14
0a7
>7
Todos

Intervalo
(horas)
12
8
12
8
12
8
6

50 mg/Kg/dose EV (30 min) ou IM
CEFTAZIDIMA

Infecções gonocócicas: 25mg/Kg/dose EV (30 min) ou IM
IGpc
(semanas)
 29
30 a 36
37 a 44
 45

Pós-natal
(dias)
0 a 28
> 28
0 a 14
> 14
0a7
>7
Todos

Intervalo
(horas)
12
8
12
8
12
8
6

30mg/Kg/dose EV (30min) ou IM
IGpc
(semanas)
 29
30 a 36
37 a 44
 45
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Pós-natal
(dias)
0 a 28
> 28
0 a 14
> 14
0a7
>7
Todos

Intervalo
(horas)
12
8
12
8
12
8
8
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CEFTRIAXONA

CIPROFLOXACINO

Dose: Sepses e infecção gonocócica disseminada: 50mg/Kg 24/24hs

Dose: 6 –8mg/Kg/dia EV 12/12hs

Meningite: 100mg/Kg (ataque) – 80mg/Kg 24/24hs

Obs: não consta no Neofax, 17ª Edition, 2004.

Oftalmia gonocócica não complicada: 50mg/Kg (Maximo de 125mg) –
dose única.

CLINDAMICINA

Não deve ser usada no RN com hiperbilirrubinemia, devido o
deslocamento da bilirrubina da albumina, resultando em altos níveis de

Dose: 5 a 7,5mg/Kg/dose EV (30min) ou VO

bilirrubina livre sérica.

Não deve ser usada no tratamento da meningite(baixa penetração no
LCR)
IGpc
(semanas)
 29

CEFAZOLINA
Dose: 25mg/Kg/dose EV (push lento) ou IM
IGpc
(semanas)
 29
30 a 36
37 a 44
 45
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Pós-natal
(dias)
0 a 28
> 28
0 a 14
> 14
0a7
>7
Todos

Intervalo
(horas)
12
8
12
8
12
8
6

30 a 36
37 a 44
 45

Pós-natal
(dias)
0 a 28
> 28
0 a 14
> 14
0a7
>7
Todos

Intervalo
(horas)
12
8
12
8
12
8
6
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GENTAMICINA / TOBRAMICINA

CLORANFENICOL
Dose: 20mg/Kg EV (30 min): ataque

Dose: EV (30min); o uso IM é associado com absorção variável,
especialmente no RN de muito baixo peso.

Manutenção: 12 hs após o ataque:
Prematuro < 1 mês: 2,5mg/Kg/dose 6/6hs

IGpc
(semanas)

RN a termo < 1 sem e prematuro > 1 mês: 5mg/Kg/dose 6/6hs
RN a termo > 1 sem: 12,5mg/Kg/dose 6/6hs

 29*
30 a 34

ERITROMICINA

 35

Dose:
- Conjuntivite e pneumonia por Pertussis e Clamidia: 12,5mg/Kg/dose
6/6hs VO (a eritromicina estolato é preferível).
Outras

infecções

e

profilaxia:

10mg/Kg/dose

(estolato:

Pós-natal
(dias)
0a7
8 a 28
 29
0a7
8
Todos

Dose
(mg/Kg)
5
4
4
4,5
4
4

Intervalo
(horas)
48
36
24
36
24
24

Staphylococcus
aureusmeticilino–resistente,
Streptococcus
pneumoniaeresistente a penicilina e Enterococcusfaecumresistente a
vancomicina.

8/8hs;
MEROPENEM

etilsuccinato: 6/6hs).
Infecções severas ou quando a VO não é possível: 5 –10mg/Kg/dose EV

Dose: Sepses: 20mg/Kg/dose EV (30min) 12/12hs.

(60min) 6/6hs. Não usar IM.

Meningite e infecção por Pseudomonas: 40mg/Kg/dose EV (30min)
8/8hs.
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PENICILINA

METRONIZADOL
Dose: ataque: 15mg/Kg EV (60min) ou VO

Dose: EV: penicilina G cristalina

Manutenção: 7,5mg/Kg EV (60min) ou VO

IM: penicilina G benzatina

IGpc
(semanas)
 29
30 a 36
37 a 44
 45

Pós-natal
(dias)
0 a 28
> 28
0 a 14
> 14
0a7
>7
Todos

Intervalo
(horas)
48
24
24
12
24
12
8

Meningite: 75.000 a 100.000 UI/Kg/dose EV (push lento) ou IM
Bacteremia: 25.000 a 50.000 UI/Kg/dose EV (push lento) ou IM

IGpc
(semanas)
 29
30 a 36
37 a 44
 45

OXACILINA

Pós-natal
(dias)
0 a 28
> 28
0 a 14
> 14
0a7
>7
Todos

Intervalo
(horas)
12
8
12
8
12
8
6

Dose: 25 a 50mg/Kg/dose (push lento)
IGpc
(semanas)
 29
30 a 36
37 a 44
 45
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Pós-natal
(dias)
0 a 28
> 28
0 a 14
> 14
0a7
>7
Todos

Intervalo
(horas)
12
8
12
8
12
8
6

Infecções por Estreptococo do Grupo B: 200.000 UI/Kg/dia
para bacteremia e 400.000 UI/Kg/dia para meningite em intervalos
maiores aos sugeridos pelo quadro.

239

QUINUPRISTIN – DALFOPRISTIN

PIPERACILINA – TAZOBACTAN
Dose: 50 a 100mg/Kg/dose EV (30min)
IGpc
(semanas)
 29
30 a 36
37 a 44
 45

Pós-natal
(dias)
0 a 28
> 28
0 a 14
> 14
0a7
>7
Todos

Dose: 7,5mg/Kg/dose EV (60min) 12/12hs. É recomendada a sua
Intervalo
(horas)
12
8
12
8
12
8
8

administração via cateter central.
O seu uso tem a mesma indicação do linezolide.

RIFAMPICINA
Dose: 10 a 20mg/Kg/dose 24/24hs VO
5 a 10mg/Kg/dose 24/24hs EV (30min)
Não usar subcutâneo ou IM

PIPERACILINA
Dose: 50 a 100mg/Kg/dose EV (30min) ou IM
IGpc
(semanas)
 29
30 a 36
37 a 44
 45
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Pós-natal
(dias)
0 a 28
> 28
0 a 14
> 14
0a7
>7
Todos

TEICOPLANINA
Intervalo
(horas)
12
8
12
8
12
8
6

Dose: ataque: 10 – 16 mg/Kg EV 24/24hs (4 dias)
Manutenção: 8mg/Kg EV 24/24hs
Obs: A droga não penetra em concentrações adequadas no LCR,
mesmo em pacientes com meningites.
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TICARCILINA – CLAVULANATO

VANCOMICINA
Dose: EV (60min)

Dose: 75 a 100mg/Kg/dose EV (30min)
O seu uso está indicado no tratamento e infecções fora do SNC
causados por bactérias produtoras de -lactamase, incluindo muitas

Meningite: 15mg/Kg/dose
Bacteremia: 10mg/Kg/dose

cepas de E. coli, Enterobacter, Klebsiella, Haemophilusinfluenzae,
Proteusmirabilis, Pseudomonasspp e Staphylococcus aureus.

IGpc
(semanas)
 29
30 a 36
37 a 44
 45

Pós-natal
(dias)
0 a 28
> 28
0 a 14
> 14
0a7
>7
Todos

Intervalo
(horas)
12
8
12
8
12
8
6

IGpc
(semanas)
 29
30 a 36
37 a 44
 45

Pós-natal
(dias)
0 a 14
> 14
0 a 14
> 14
0a7
>7
Todos

Intervalo
(horas)
18
12
12
8
12
8
6

TRIMETOPRIM – SULFAMETOXAZOL
Dose: 2mg/Kg (ataque)
1,2mg/Kg/dia EV 12/12hs
2 mg/Kg/dia VO 12/12hs (1mg/1ml: manipulação).
Obs: Não consta no Neofax, 17ª Edition, 2004.
A seguir, a interpretação do leucograma, segundo Manroeecl:
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DOSES DOS ANTIMICROBIANOS EM PEDIATRIA
Antimicrobiano
Antimicrobiano
Amicacina

Dose

Intervalo

15mg/kg/dia

d.u.diária

20-50mg de Amoxacilina

8-12h

Ampicilina IV

100-400mg

6h

Ampicilina VO

50-100mg

6h

100-400mg de Ampicilina

6h

0,5-1,5mg

24h

Anfotericina B Coloidal

3-5mg

24h

Anfotericina B

3-5mg

24h

5-10mg

24h

75-150mg

6-8h

40mg

8h

Cefalexina

25-100mg

6h

Cefalotina

50-125mg

6h

Cefazolina

50-100mg

8h

Cefepima

100-150mg

8-12h

Cefotaxima

100-200mg

6h

Cefoxitina

100-150mg

6h

Ceftazidima

100-150mg

8h

Amoxacilina + Ácido
Clavulânico

Ampicilina + Sulbactam
Anfotericina B

Lipossomal
Azitromicina
Aztreonam
Cefaclor
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Dose

Intervalo

Ceftriaxona

50-100mg

12-24h

Cefuroxima IV

75-150mg

8-12h

Cefuroxima VO

20-30mg

8-12h

Ciprofloxacino IV

10-20mg

12h

Ciprofloxacino VO

20-30mg

12h

15mg

12h

Clindamicina IV

20-40mg

6-8h

Clindamicina VO

20-30mg

6h

Cloranfenicol

50-100mg

6h

2,5mg

8-12h

Doxiciclina

2,5-5mg

12-24h

Eritromicina

30-50mg

6h

Fluconazol

3-10mg

24h

7,5mg

d.u.diária

Imipenem + Cilastatina

50-100mg

6-8h

Meropenem

60-120mg

8h

Metronidazol

30-50mg

6-8h

5-7mg

6h

100-300mg

4-6h

25.000-50.000UI

Dose única

Claritromicina

Colistina

Gentamicina

Nitrofurantoína
Oxacilina
Penicilina G benzatina

245

Antimicrobiano

Dose

Intervalo

Penicilina G Cristalina

100.000-400.000UI

4-6h

Penicilina G procaína

50.000UI

12-24h

Penicilina V

25-50mg

6-8h

Piperacilina +

150-400mg de

6h

Tazobactam

Piperacilina

Sulfametoxazol +

20-40mg de
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12h

Trimetoprim

Sulfametoxazol

Teicoplanina
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40-60mg

6-12h
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