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Casos e Surtos de Infecções gastrintestinais

– Virais: NOROVIRUS (NoV)NOROVIRUS (NoV), , Rotavirus

– Bacterianas: Clostridium difficile, Bacillus cereus, 
Escherichia coli, Campylobacter spp, Clostridium 
perfringens, Salmonella spp.

Principais Agentes

Dr. Sergio Cimerman. Simposio Satelite FQM Congresso Paulista 
de Infectologia - Campos do Jordão 2012



Doença Transmitida por Alimentos

Fonte: http://www.cdc.gov/foodborneburden/2011-
foodborne-estimates.html#illness



Eventos de Massa 

Doenças de potencial ameaça 
identificadas como prioritárias

Fonte: ECDC Mass Gathering



NoV: melhora no diagnóstico ou (e)
problema emergente

• Em 1972, norovírus foram descobertos como os primeiros vírus 
definitivamente associados à gastroenterite aguda (Kapikian et al. 
1972)

• Durante as duas décadas seguintes, pesquisadores eram incapazes 
de desenvolver métodos simples de detecção de vírus comuns ou de 
encontrar os agentes etiológicos de surtos de gastroenterites que 
não eram causados por bactérias.

• No período de 1993-1997 menos de 1% dos surtos com etiologia 
definida foram atribuídos ao NoV e 68% tiveram causa 
desconhecida. Salmonella enteritidis e a Escherichia coli eram as 
principais causas.

• O desenvolvimento do RT-PCR no início dos anos 1990 facilitou o 
diagnóstico da infecção por NoV.

• Hoje, NoV é reconhecido com a causa mais comum de 
gastroenterite infecciosa entre pessoas de todas as idades

* http://www.cdc.gov/ncidod/eid/vol11no05/04-1090.htm



A importância (emergência) dos 
NoV

1993-1997

• 2751 surtos DTA
– 75% bactérias

– 6 % vírus (<1% Norovírus)

MMWR 2000 49 (SS01)

2006

• 1270 surtos DTA (27634 
casos)

• 624 surtos com etiologia 
confirmada (49%)
– 54% Norovírus (11879 casos)

– 18% Salmonella (3252 casos)

MMWR 2009 58(22)



Surtos de norovSurtos de norovíírus confirmados rus confirmados 
laboratorialmente pelo CDC 2010laboratorialmente pelo CDC 2010--

2011 (n=1518)2011 (n=1518)

Fonte: www.cdc.gov

Epidemiologia dos NoV

Surtos de DTA com etiologia Surtos de DTA com etiologia 
conhecida, EUA, 2006 a 2010conhecida, EUA, 2006 a 2010



Surtos de DTA em longa 
permanência

• Quando o número de 
casos observados 
excede o número 
esperado, a existência 
de um surto deve ser 
considerada (em um 
dado período de tempo 
e lugar).

Fonte: SHEA/APIC Guideline: Infection Prevention and Control in the 
Long-Term Care Facility. ICHE 29(9), 2008





A importância (emergência) dos 
NoV

• infecções bacterianas transmitidas por alimentos 
diminuíram (melhoria condições de preservação  de 
alimentos, HCCP, mas estas medidas são ineficazes para 
norovírus)

• aumento do número de lares idosos, instituições de 
acolhimento, hospitais-dia, creches…

• aumento da manipulação dos alimentos (cadeias de fast-
food, serviços de restaurantes, …)

• aumento do consumo de alimentos (frutas, vegetais) 
importados

• maior número de viagens com aumento de refeições em 
hotéis, aviões, cruzeiros



VVíírusrus

• Os norovírus (NoV) são um grupo de vírus RNA não 
envelopados classificados no gênero Norovírus 
(anteriormente conhecido como Norwalk-like vírus) da 
família Caliciviridae. 

• Genogrupos I a V- principal GI e GII, em surtos GII.4

Dr. Sergio Cimerman. Simposio Satelite FQM 
Campos do Jordão 2012



CaracterCaracteríísticas Clsticas Clíínicasnicas

• Causam gastroenterite aguda em pessoas de todas as 
idades. 

• Período de incubação de 12-48 horas 
• início agudo, diarréia sem sangue, vômitos, náuseas e 

cólicas abdominais. Febre baixa e dores no corpo 
também podem estar associadas com a infecção. 

• Os sintomas geralmente desaparecem sem tratamento 
após 1-3 dias 

• casos graves podem ocorrer entre crianças, idosos e 
pacientes hospitalizados. Óbitos têm sido relatados 
entre os idosos e no contexto de surtos em instituições 
de longa permanência. 



TransmissTransmissããoo

• Os seres humanos são o único reservatório conhecido de 
norovirus humanos.

• Extremamente contagioso: dose infectante < 18 partículas 
virais (5 bilhões/g fezes durante o pico de excreção:2-5 dias 
após infecção) 

• O vírus pode ser detectado nas fezes durante uma média de 
quatro semanas após a infecção

• Três vias principais: pessoa a pessoa, por alimentos e pela 
água. A primeira pode ocorrer diretamente através da via 
fecal-oral, por ingestão de aerossol a partir do vômito, ou pela 
exposição indireta através de fômites contaminados ou 
superfícies ambientais.

• Período de transmissibilidade: inclui a fase aguda da doença, a 
fase de convalescença, enquanto o paciente ainda está
excretando o vírus em níveis elevados (geralmente 24-72 
horas) após a resolução dos sintomas 



•Transmissão pessoa-pessoa: pessoas 
infectadas disseminam o vírus para outras 
pessoa

� Transmissão cruzada: doentes com 
incontinência 

•Transmissão Alimentar: consumo de 
alimentos ou água contaminados e ao 
manipular alimentos quando doente.

Dinâmica da Transmissão



Epidemiologia

• Os Serviços de saúde, incluindo casas de repouso e 
hospitais, são os locais mais comumente envolvidos em 
surtos de norovírus nos Estados Unidos e em outros 
países industrializados. 

• Mais da metade de todos os surtos de norovírus 
relatados nos Estados Unidos ocorrem em instituições 
e hospitais de longa permanência.



Epidemiologia

• Surtos de norovírus também ocorrem em restaurantes, 
escolas, creches, eventos, acampamentos de verão, 
navios de cruzeiro (alimentos manipulados ou 
preparados por outros).

• Os alimentos que são comumente envolvidos em 
surtos de norovírus:
– folhas verdes (como alface), 

– frutas frescas, e 

– crustáceos (tais como ostras).

• Mas, qualquer alimento que é

servido cru ou tratado após ser cozido

pode ser contaminado.



Medidas de PrevenMedidas de Prevençãção e o e 
ControleControle



Guias internacionaisGuias internacionais

www.cdc.gov



www.cve.saude.sp.gov.br www.prefeitura.sp.gov.br/covisa

Guias nacionaisGuias nacionais



Medidas de prevenção e controle
Surtos de gastroenterite viral

• Reforçar HigienizaHigienizaçãção de Mo de Mããosos

• Intensificação das medidas de precaução e 

isolamento (padrão, contato)

• Coorte de infectados

• Revisão das Normas e Rotinas do setor

• Fechamento de unidade: considerar risco benefício

• Só com as medidas de controle, boa parte dos surtos 

se resolvem, mesmo sem a identificação do agente 

etiológico/fonte de infecção



Higiene das mHigiene das mããosos

• No geral, os estudos sugerem que a 
higienização de mãos adequada com água e 
sabonete é a forma mais eficaz para reduzir a 
contaminação de norovírus nas mãos. (IB)

• Ainda não existem dados suficientes para 
determinar a eficácia do produto alcoolico 
para higienização de mãos contra norovírus 
quando as mãos não estão visivelmente sujas 
(NR)* o uso de produto alcoólico contribui para adesão à

prática de higiene das mãos



PrecauPrecauçõções especes especííficasficas

• precauções de contato para os pacientes 
infectados é muitas vezes o meio mais eficaz de 
interromper a transmissão de vírus e de 
redução da contaminação do meio 
ambiente.(IB)

• Coorte de infectados e expostos (IB)

• Durante todo o período de transmissibilidade 
(IB)



PrecauPrecauçõções especes especííficasficas

• Funcionários doentes em serviços de saúde e 
manipuladores de alimentos devem ser 
afastados durante a doença e por um período 
de 48-72 horas após a resolução dos sintomas 
(IB)

• Os visitantes devem ser advertidos sobre os 
riscos e informados sobre a importância de 
higiene das mãos com água e sabonete (IB)



DesinfecDesinfecçãção ambientalo ambiental

• Intensificar: limpeza inicial de superfícies 
contaminadas para remover cargas orgânicas, 
tais como material fecal, antes da desinfecção 
com hipoclorito de sódio. (IB)

• Desinfecção de áreas de menor para áreas de 
maior probabilidade de contaminação 
ambiental, tais como banheiros e superfícies, 
maçanetas das portas e corrimãos (IB)



EducaEducaçãçãoo

• Programa de Controle de Infecção

• Fornecer material educativo para 
funcionários, pacientes e visitantes, incluindo 
o reconhecimento dos sintomas da infecção 
por norovírus, bem como sua prevenção (IB)

• Estabelecer políticas para funcionários e 
visitantes durante surtos de gastroenterite 
aguda. (IB)



InvestigaInvestigaçãção e Notificao e Notificaçãçãoo

• Realizar investigação epidemiológica dos 
surtos com busca ativa de casos com base en 
uma definição de caso suspeito (IB)

• Estabelecer políticas e fluxos de notificação de 
surtos de gastroenterite aguda (IB)



Suspeita de Gastroenterite viral Suspeita de Gastroenterite viral 
por norovpor norovíírus:rus:

1) duração média ou mediana da doença de 12 
a 60 horas; 

2) período de incubação médio ou mediano de 
24 a 48 horas; 

3) mais que 50% dos casos com vômito; 

4) ausência de agente etiológico bacteriano

5) Pacientes e funcionários afetados

Management of hospital outbreaks of gastro-enteritis. Journal of Hospital 

Infection (2000) 45: 1–10/ CDCGuideline 2011



DoenDoençça Transmitida por Alimentos a Transmitida por Alimentos 
NotificaNotificaçãção obrigato obrigatóóriaria

– Surtos de Doença Transmitida por 
Água/Alimentos (90% Síndromes diarréicas 
agudas)

– Notificações Individuais:

• Febre Tifóide

• Cólera

• Botulismo

• Doença Priônica

• Rotavírus (Hospitais sentinela)

Fonte: Guia de Vigilância Epidemiológica. 2011/Portaria MS nº104/2011



Componentes de uma investigaComponentes de uma investigaçãção o 
de surtode surto

� Confirmar a existência do surto e o diagnóstico

� Desenvolver definição de caso

� Identificar casos

� Descrever casos e desenvolver hipóteses (Estudos descritivos)

� Avaliar hipóteses (estudos analíticos)

� Caracterização microbiológica das amostras:
� Padrões de resistência; tipagem molecular (PFGE)

� Amostras ambientais:
� Varia dependendo da etiologia do surto

� Direcionada por achados  preliminares

� Implementação de medidas de prevenção e controle

� Comunicação dos resultados



CritCritéério Diagnrio Diagnóóstico de Infecstico de Infecçãção o 
GastrointestinalGastrointestinal

Critérios para o diagnóstico de gastroenterites em serviços de saúde

Para ser definido como gastroenterite o paciente deve preencher pelo menos um dos 
critérios abaixo:

Critério 1 Critério 2 Critério 3

Duas ou mais perdas 

de fezes ou fezes 

aquosas alaléém do m do 

normal para o normal para o 

paciente paciente em um 
período de 24 horas 

Dois ou mais 

episódios de vômitos 

em um período de 24 
horas 

Os dois seguintes: 

(a) cultura positiva para patógeno 

(Salmonela, Shigela, E. coli, 

Campylobacter) ou teste positivo para 
toxina C. dificille ou vírus 

E

(b) pelo menos um sinal ou sintoma 

compatível com infecção do trato 

gastrintestinal (náusea, vômito, dor 
abdominal, diarréia).

Obs: Descartar causas nDescartar causas nãão infecciosas como, por exemplo, novas o infecciosas como, por exemplo, novas medicamedicaçõções ou es ou 
tipo de dietatipo de dieta.

Fonte:



Confirmar o diagnóstico

• 1) coletar amostras de fezes para diagnóstico 
etiológico: 
– Coprocultura

– Pesquisa de vírus entéricos: A pesquisa de 
Norovírus é realizada pelo IAL

• 2) descartar outras causas de diarreia 
(medicamentos, dieta, metabólica)



Investigação de surtos    
Identificar e contar os casos

Ex. Tabelão....excel...Formulario 3

Slides: Dr Icaro



Identificar e contar os casos
Investigação de Surtos de origem hospitalar

Ex.Ex.TabelTabelããoo...(...(FormularioFormulario 33))



Ficha de investigação de surto – Formulario 3

Notificação para vigilância:

•SUVIS

•NMCIH/COVISA

Data do inData do iníício cio 
de sintomasde sintomas



Ficha de investigação de surto - DTA

Notificação para vigilância:

•SUVIS

•NMCIH/COVISA



Classificar o surtoClassificar o surto

Alimento (Fonte comum)
X

Pessoa-Pessoa (Disseminação)



1. Fonte comum: exposição simultânea

Casos de Gastroenterite Associado com Consumo de 

Ostra, Maryland, Novembro 13-19, 1993
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Representação gráfica:
Elevação rápida do nº de 
casos, seguida de um 
plateau, a que se segue 
diminuição também rápida 
do nº de casos.

Waldman, EA. Disciplina Vigilância em Saúde Pública. HEP 
5728; 

Classificação

Agentes prováveis:

•Toxinas (B.cereus; C.perfringens)
•Bactérias (Salmonellas não-Typhi)



Classificação

2. Fonte progressiva ou propagada

• exposições múltiplas

• pessoa-a-pessoa

• Fecal-oral Casos de Diarréia entre Residentes de um Asilo, New York, 

Janeiro/Fevereiro, 1992
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Curva irregular,  
podendo apresentar 
vários picos. Os 
episódios são 
distribuídos por um 
período maior e são 
observados picos
secundários, sendo que o 
intervalo entre eles 
corresponde ao período 
de incubação.

Waldman, EA. Disciplina Vigilância em Saúde Pública. HEP 
5728; 

Agentes prováveis:

•Vírus (Rota; Noro)
•Bactérias (E.coli patogênicas, 
Shigella)



Coorte retrospectivaCoorte retrospectiva

Surto alimentar ocorrido em refeitório de hospital, São Paulo; 2002

Testar Hipóteses
Investigação de Surtos de origem hospitalar

Slides: Dr Icaro Boszczowski. 15ª Jornada de Controle de 
Infecção Hospitalar de Ribeirão Preto. 2010 (Surtos que vêm de 
dentro)



Relato de surto: Relato de surto: 
Surto de infecção por norovírus em instituição de longa permanência 

no Brasil

“Os principais focos de 

controle foram o treinamento 

da equipe, higiene das mãos, 

implementação de medidas de 
contato e solicitação para os 

funcionários não retornarem 

ao trabalho até 48-72 horas 

após a resolução dos 
sintomas.”

Menezes FG et al. Einstein. 
2010; 8(4 Pt 1):410-3 



Curva EpidCurva Epidêêmicamica

Surto de gastrenterite por NorovNorovíírusrus em hospital de Longa 
permanência, São Paulo, 2009
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Surto de DoenSurto de Doençça Diarreica por a Diarreica por 
ROTAVIRUS 2008 (n=148 casos)ROTAVIRUS 2008 (n=148 casos)
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casos intra-hospitalares (n=21)

casos comunitários (n=110)

Fonte: Hosp. Mun. Campo limpo/SUVIS M’Boi Mirim

Obs: em 17 casos não havia informação da DIS.



Surto de DoenSurto de Doençça Diarreica por ROTAVIRUS 2008 a Diarreica por ROTAVIRUS 2008 
em enfermaria de Pediatria(n=148 casos)em enfermaria de Pediatria(n=148 casos)

Fonte: Hosp. Mun. Campo limpo/SUVIS M’Boi Mirim

• casos comunitários (124 doentes) e intra-
hospitalares (24 doentes) 

• 82% dos doentes eram menores de 5 anos. 

• Quanto a situação vacinal, apenas 10% dos 
doentes até 2 anos de idade, receberam a 
vacina contra Rotavírus. 

• A VD dos casos comunitários detectou 19 
surtos domiciliares.



Surto de DoenSurto de Doençça Diarra Diarrééica por ica por 
ROTAVIRUS 2008 (n=148 casos)ROTAVIRUS 2008 (n=148 casos)

Fonte: Hosp. Mun. Campo limpo/SUVIS M’Boi Mirim

Masc Fem n %

< 1 ano 28 11 39 26,35

1 a 4 anos 47 35 82 55,41

5 a 19 anos 14 11 25 16,89

20 a 49 anos 1 1 2 1,35

50 anos e > 0 0 0 0,00

Total 90 58 148 100,00

Total
Faixa Etaria

Sexo



Surto de DoenSurto de Doençça Diarra Diarrééica por ica por 
ROTAVIRUS 2008 (n=148 casos)ROTAVIRUS 2008 (n=148 casos)

Fonte: Hosp. Mun. Campo limpo/SUVIS M’Boi Mirim

1 a 6 

meses

6 a 12 

meses

1 a 2 

anos

0 3 5 8 9,3

0 0 1 1 1,2

0 3 7 10 11,6

1 0 0 1 1,2

1 1 0 2 2,3

0 1 6 7 8,1

12 16 29 57 66,3

14 24 48 86 100,0

Doente não localizado na visita domiciliar

Sem informação sobre a administração da vacina

Total :

Situação vacinal dos doentes ( vacina contra Rotavírus)  

Doentes vacinados contra Rotavírus (1ª dose)

Doentes não vacinados

Doente fora da faixa etária preconizada para vacinação

Doentes vacinados contra Rotavírus (1ª e 2ª doses)

Faixa etária

TOTAL %

Doente sem o comprovante da vacinação



Surto de DoenSurto de Doençça Diarra Diarrééica por ROTAVIRUS ica por ROTAVIRUS 
2008 no HMCL (n=148 casos)2008 no HMCL (n=148 casos)

Fonte: Hosp. Mun. Campo limpo/SUVIS M’Boi Mirim

Medidas de controle adotadas:

• implantação de medidas de precauções de contato; 

• distribuição de panfletos educativos; 

• melhora nas rotinas de limpeza e desinfecção; 

• envio de amostras de fezes para o laboratório do 

hospital com urgência; 

• envio de amostras de fezes para o IAL; 

• SCIH realizou treinamento sobre “higienização das 
mãos” e “Precauções & Isolamentos”; 

• envio diário de FIE e planilha de surto a SUVIS M’Boi 

Mirim e a COVISA, informando os casos e 
investigação dos surtos comunitários. 



Vigilância Sentinela Laboratorial
Rotavírus 2012
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Vigilância Sentinela Laboratorial
Rotavírus 2013
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Vigilância Sentinela Laboratorial
Rotavírus/Norovírus 2012

Fonte: Sinan Net/Rotavírus
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Vigilância Sentinela Laboratorial
Rotavírus/Norovírus 2013
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Bacillus cereus – enterotoxina
Curva Epidêmica - Intoxicação alimentar em Buffet, outubro de 2007, MSP (75 casos)
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Estudo de Caso-controle



Intoxicação por Bacillus cereus – Enterotoxina, 
associado a curau de milho, servido em festa junina, 

em hospital privado, 2008 (N=265 casos)



Surto de Shigella flexneri em  
hospital psiquiátrico



E vocE vocêê... vai viajar de navio ... vai viajar de navio 
esta temporada?esta temporada?



Principal agente etiológico de surtos de 
diarreia em navios de cruzeiro

http://www.cdc.gov/nceh/vsp/surv/
gilist.htm#years



http://www.cdc.gov/nceh/vsp/surv/
gilist.htm#years

Medidas de Prevenção: Informação & Educação 
dos viajantes



Definição

• Os navios de cruzeiro são obrigados a registrar e relatar o número 
de passageiros e tripulantes com sintomas de doença 
gastrointestinal. Também é necessário manter uma lista de todos os 
passageiros e tripulantes que pediram medicamentos antidiarréicos.

• O CDC fornece assistência aos navios de cruzeiro , quando o 
número de passageiros doentes ou tripulantes atinge 2% 
ou mais do número total de passageiros ou tripulantes ou quando 
um padrão de doença incomum GI é encontrada.

• O CDC conduz a investigação quando a doença atinge 3%



http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/anvisa+portal/anvisa/sala+de+imprensa/menu+-
+noticias+anos/2013+noticias/anvisa+divulga+avaliacao+de+navios+de+cruzeiros+no+brasil

E no Brasil?



• Na última temporada, os navios notificaram à ANVISA 
455 casos de Doença Diarreica Aguda, o que 
representou 82% das doenças notificadas à Agência. A 
segunda ocorrência mais observada foi a Síndrome 
Gripal, com 14,6% das notificações. De acordo com a 
legislação sanitária nacional, as equipes de saúde a 
bordo dos navios devem notificar os atendimentos 
médicos feitos nos navios, inclusive na inexistência de 
casos (notificação negativa).

E o agente etiológico no Brasil?

http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/anvisa+portal/anvisa/sala+de+imprensa/menu+-
+noticias+anos/2013+noticias/anvisa+divulga+avaliacao+de+navios+de+cruzeiros+no+brasil



http://portal.anvisa.gov.br/wps/content/anvisa+portal/anvisa/sala+de+imprensa/menu+-
+noticias+anos/2013+noticias/anvisa+divulga+avaliacao+de+navios+de+cruzeiros+no+brasil



Importância das DTA nos serviços 
de saúde

Necessidade da colaboraNecessidade da colaboraçãção de todos para o de todos para 
que uma investigaque uma investigaçãção de surto seja o de surto seja 
conduzida com conduzida com êêxito: axito: açõções de prevenes de prevençãção e o e 
controle efetivascontrole efetivas
z Vigilância em Saúde

z Serviço de saúde (NSP)

z Profissionais da assistência ao paciente

z Controle de Infecção

z Laboratórios públicos e privados

Segurança do Paciente: redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário 
associado ao cuidado de saúde (Portaria 529/2013)


