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I.  OBJETIVO  

O objetivo deste documento é informar sobre as alterações realizadas no Formulário Nacional de 

Notificação de Iras e Resistência Microbiana (RM) 2015, bem como fornecer orientações gerais para a 

notificação de Iras e RM, a partir de janeiro de 2016. As orientações contidas nessa NT destinam-se a 

serviços de saúde de todo país que dispõem de Unidades de Terapia Intensiva adulto, pediátrica ou neonatal e 

Centro Cirúrgico/Centro Obstétrico. 

II. VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DAS IRAS E RM EM SERVIÇOS DE SAÚDE 

A Portaria GM/MS nº 2616/98 determina a obrigatoriedade dos serviços de saúde coletarem 

informações relativas aos indicadores epidemiológicos das Iras e enviar o resultado às Coordenações 

Estaduais/Distrital, Municipais e à Anvisa. 

Desde 2010, a Anvisa disponibiliza formulários eletrônicos FormSus/Datasus/MS para a coleta de 

dados nacionais referentes à Iras e RM. Porém, devido à necessidade de adaptação dos formulários tem-se 

realizado o lançamento anual de novos formulários contendo as adequações devidas para facilitar a 

notificação pelas Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH)  e a análise dos dados no nível local 

e nacional.  

Assim, como ocorre desde 2010, as CCIH dos serviços de saúde brasileiros devem preencher 

corretamente e enviar pela internet os Formulários Eletrônicos mensalmente (até o 15º dia do mês 

subsequente ao mês de vigilância). 

Os novos formulários de notificação de Iras e RM 2016 estarão disponíveis para notificação a partir 

da publicação desta Nota Técnica no portal da Anvisa (www.anvisa.gov.br). Portanto, os dados de vigilância 

de Iras e RM coletados no mês de janeiro de 2016 já devem ser inseridos nos novos formulários. 

O Formulário Nacional de Notificação de Iras e RM de 2015 ficará disponível até 31/12/2016 para 

receber notificações referentes a infecções do sítio cirúrgico (ISC). 
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Formulários de Notificação de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) e Resistência 

Microbiana (RM) 2016 

 

 

REGIÃO NORTE 

ACRE (AC) 

UTI Adulto – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24228  

UTI Pediátrica – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24177  

UTI Neonatal – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24214  

Centro-Cirúrgico/Centro Obstétrico-http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24144 

AMAPÁ (AP) 

UTI Adulto – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24226  

UTI Pediátrica – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24175  

UTI Neonatal – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24211  

Centro-Cirúrgico/Centro Obstétrico http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24142 

AMAZONAS (AM) 

UTI Adulto – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24225  

UTI Pediátrica – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24174  

UTI Neonatal – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24209  

Centro-Cirúrgico/Centro Obstétrico http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24141 

PARÁ (PA) 

UTI Adulto – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24215  

UTI Pediátrica – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24123  

UTI Neonatal – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24195    

Centro-Cirúrgico/Centro Obstétrico http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24129 

RONDÔNIA (RO) 

UTI Adulto – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24187  

UTI Pediátrica – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24115  

UTI Neonatal – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24188  

Centro-Cirúrgico/Centro Obstétrico http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24150 

 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24228
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24177
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24214
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24214
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24226
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24175
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24211
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24142
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24225
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24174
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24209
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24141
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24215
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24123
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24195
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24129
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24187
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24115
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24188
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24150
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TOCANTINS (TO) 

UTI Adulto – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=23671  

UTI Pediátrica – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24111  

UTI Neonatal – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=23707  

Centro-Cirúrgico/Centro Obstétrico –  http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24146 

RORAIMA (RR) 

UTI Adulto – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24185 

UTI Pediátrica – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24114   

UTI Neonatal – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24186 

Centro-Cirúrgico/Centro Obstétrico – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24149   

 

REGIÃO NORDESTE 

ALAGOAS (AL) 

UTI Adulto – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24227  

UTI Pediátrica http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24176   

UTI Neonatal –– http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24213 

Centro-Cirúrgico/Centro Obstétricohttp://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24143 

BAHIA (BA) 

UTI Adulto – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24224  

UTI Pediátrica – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24173  

UTI Neonatal – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24207  

Centro-Cirúrgico/Centro Obstétricohttp://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24140 

CEARÁ (CE) 

UTI Adulto – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24223  

UTI Pediátrica – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24172  

UTI Neonatal – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24205   

Centro-Cirúrgico/Centro Obstétricohttp://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24137 

MARANHÃO (MA) 

UTI Adulto – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24219  

UTI Pediátrica – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24127  

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=23671
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24111
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=23707
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24146
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24185
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24114
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24186
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24149
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24227
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24176
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24213
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24143
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24224
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24173
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24207
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24140
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24223
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24172
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24205
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24137
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24219
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24127
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UTI Neonatal – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24199  

Centro-Cirúrgico/Centro Obstétricohttp://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24133 

 

PARAÍBA (PA) 

UTI Adulto – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24212  

UTI Pediátrica – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24122  

UTI Neonatal – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24194  

Centro-Cirúrgico/Centro Obstétricohttp://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24128 

PERNAMBUCO (PE) 

UTI Adulto – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24210  

UTI Pediátrica – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24121  

UTI Neonatal – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24193   

Centro-Cirúrgico/Centro Obstétricohttp://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24155 

PIAUÍ (PI) 

UTI Adulto – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24208  

UTI Pediátrica – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24120  

UTI Neonatal – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24192  

Centro-Cirúrgico/Centro Obstétricohttp://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24154 

RIO GRANDE DO NORTE (RN) 

UTI Adulto – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24202  

UTI Pediátrica – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24117  

UTI Neonatal – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24190  

Centro-Cirúrgico/Centro Obstétricohttp://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24152 

SERGIPE (SE) 

UTI Adulto – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24183  

UTI Pediátrica – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24112 

UTI Neonatal – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24181  

Centro-Cirúrgico/Centro Obstétricohttp://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24147 

 

 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24199
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24133
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24212
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24122
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24194
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24128
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24210
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24121
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24193
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24155
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24208
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24120
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24192
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24154
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24202
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24117
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24190
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24152
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24183
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24112
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24181
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24147
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REGIÃO CENTRO-OESTE 

DISTRITO FEDERAL (DF) 

UTI Adulto – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24222  

UTI Pediátrica – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24171  

UTI Neonatal – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24204  

Centro-Cirúrgico/Centro Obstétricohttp://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24136 

GOIÁS (GO) 

UTI Adulto – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24220  

UTI Pediátrica – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24169  

UTI Neonatal – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24201    

Centro-Cirúrgico/Centro Obstétricohttp://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24134 

MATO GROSSO (MT) 

UTI Adulto – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24218  

UTI Pediátrica – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24126  

UTI Neonatal – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24198  

Centro-Cirúrgico/Centro Obstétricohttp://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24132 

MATO GROSSO DO SUL (MS) 

UTI Adulto – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24217   

UTI Pediátrica – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24125  

UTI Neonatal – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24197  

Centro-Cirúrgico/Centro Obstétricohttp://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24131 

 

 

REGIÃO SUL 

RIO GRANDE DO SUL (RS) 

UTI Adulto – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24200  

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24222
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24171
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24204
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24136
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24220
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24169
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24201
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24134
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24218
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24126
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24198
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24132
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24217
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24125
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24197
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24131
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24200
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UTI Pediátrica – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24116  

UTI Neonatal – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24189  

Centro-Cirúrgico/Centro Obstétricohttp://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24151 

SANTA CATARINA (SC) 

UTI Adulto – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24182  

UTI Pediátrica – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24113  

UTI Neonatal – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24184  

Centro-Cirúrgico/Centro Obstétricohttp://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24148 

 

REGIÃO SUDESTE 

ESPÍRITO SANTO (ES) 

UTI Adulto – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24221  

UTI Pediátrica – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24170  

UTI Neonatal – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24203  

Centro-Cirúrgico/Centro Obstétricohttp://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24135 

MINAS GERAIS (MG) 

UTI Adulto – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24216  

UTI Pediátrica – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24124  

UTI Neonatal – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24196  

Centro-Cirúrgico/Centro Obstétricohttp://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24130 

RIO DE JANEIRO (RJ) 

UTI Adulto – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24206  

UTI Pediátrica – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24119  

UTI Neonatal – http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24191  

Centro-Cirúrgico/Centro Obstétricohttp://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24153 

 

 

 

 

 

 

http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24116
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24189
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24151
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24182
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24113
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24184
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24148
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24221
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24170
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24203
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24135
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24216
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24124
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24196
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24130
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24206
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24119
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24191
http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=24153
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COMPARATIVO ENTRE OS FORMULÁRIOS DE NOTIFICAÇÃO 2015-2016 

 

A fim de facilitar o entendimento, as principais alterações no novo formulário (2016) foram dispostas de 

forma comparativa ao formulário de 2015 na tabela abaixo: 

 

Formulário - 2015 Formulários - 2016 

Formulário único para notificação de Iras e RM de UTI 

adulto, pediátrica, neonatal e de Centro 

Cirúrgico/Centro Obstétrico, a serem preenchidos, 

independentemente do serviço de saúde ter dados para 

todos os setores listados.  

Cada estado dispunha de um link para notificação. 

Quatro Formulários Nacionais de notificação: 

-Três Formulários por tipo de UTI 

- UTI Adulto 

- UTI Pediátrica  

- UTI Neonatal  

- Um Formulário notificação de infecções de sítio 

cirúrgico: parto cirúrgico (cesariana) e  cirurgia de 

implantes de próteses mamárias. 

 

Assim, para cada estado ficarão disponíveis 4  links 

de acesso aos novos formulários. 

 

A divisão do formulário único em 4 formulários  

possibilitou ao serviço de saúde utilizar apenas o 

formulário de notificação que for aplicável à sua 

realidade.  

 

Obs.: Essa medida foi necessária devido à sobrecarga 

do formulário único com o aumento do número de 

notificações em 2015. 

 

Como existia apenas um formulário para notificação, 

era gerado um único número de protocolo mensal.  

Cada um dos formulários preenchidos fornecerá um 

número de protocolo.  

 

Ex: caso o serviço notifique os dados dos três tipos 

de UTI  e os dados de parto cirúrgico ou de cirurgias 

de implante de prótese mamária, serão gerados 4 

números de protocolos  mensais, que deverão ser 

guardados para futuras alterações dos dados ou para 
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comprovação da notificação junto aos órgãos de 

vigilância sanitária, caso necessário. 

O formulário contava com 385 campos obrigatórios a 

serem preenchidos pelo notificador 

Os formulários contam com um número menor de 

campos a serem preenchidos, que estão assim 

dispostos: 

82 campos de UTI adulto 

113 campos de UTI neonatal 

82 campos de UTI pediátrica 

21 campos de Centro Cirúrgico/Centro Obstétrico 

Totalizando 298 campos.  

 

Ou seja, o serviço de saúde que possuir os 3 Tipos de 

UTI e Centro Cirúrgico/Centro Obstétrico preencherá 

um total de 298 campos mensalmente. 

 

O formulário contava  com campo para notificação da 

taxa de letalidade das IPCS. 

(Numerador: número de óbitos de pacientes por IPCS 

no mês de vigilância / Denominador: número de 

pacientes com IPCS no mês de vigilância.) 

 

O campo para a notificação da taxa de letalidade foi 

retirado dos formulários de 2016, devido à grande 

dificuldade de coleta dessa informação pelas CCIHs 

dos serviços de saúde. 

Para realizar a notificação, o notificante deveria 

escolher entre as opções NÃO SE APLICA,  SEM 

INFORMAÇÃO ou NOTIFICAR para cada um dos 

indicadores epidemiológicos e para os denominadores. 

Ao escolher a opção notificar abria-se um campo para  

inserir o dado absoluto. 

O notificante seleciona nos campos de múltipla 

escolha o indicador epidemiológico que irá notificar 

(PAV, ITU, IPCS, ISC-parto cirúrgico, ISC- implante 

de prótese mamária) e, então abrem-se os  campos 

para a inserção dos  valores absolutos (numerador e 

denominador).   

 

 

Para realizar a notificação do Perfil de Resistência nas 

IPCSL, o notificante deveria escolher entre as opções  

NÃO TESTADO  ou  NOTIFICAR para cada um dos 

microrganismos listados. Ao escolher a opção 

NOTIFICAR abria-se um campo para a inserção do 

valor absoluto nos perfis de sensibilidade 

O notificante seleciona entre os microrganismos 

listados apenas os que foram identificados nas suas 

análises laboratoriais mensais. Ao selecionar o 

microrganismo abrem-se os campos para inserção do 

valor absoluto nos perfis de sensibilidade 

disponibilizados 
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disponibilizados  

No campo de notificação CENTRO-

CIRÚRGICO/CENTRO-OBSTÉTRICO eram 

solicitados os indicadores de ISC em: parto cirúrgico –

cesariana,  implantes de próteses cardíacas; implantes 

de próteses ortopédicas; implantes de próteses 

neurocirúrgicas e implantes de prótese mamárias. 

Foram retirados os indicadores de implantes de 

próteses ortopédicas, implantes de próteses cardíacas, 

implantes de próteses neurocirúrgicas, restando no 

formulário de notificação de 2016 apenas  os campos 

para os indicadores de ISC – parto cirúrgico – 

cesariana, e ISC - cirurgias com implante de próteses 

mamárias.  

 

A Anvisa está revendo os indicadores de ISC e 

publicará um documento em 2016 contendo os 

indicadores que serão monitorados a partir de 2017. 

 

O notificante registrava os microrganismos 

identificados e seus perfis de resistência nos campos 

denominados RESISTÊNCIA MICROBIANA – 

IPCSL e OUTROS MICRORGANISMOS. 

Os campos que anteriormente eram denominados  

RESISTÊNCIA MICROBIANA – IPCSL e 

OUTROS MICRORGANISMOS agora passam a 

ser denominados PERFIL DE SENSIBILIDADE. 

Não eram monitorados microrganismos resistentes à 

Polimixina. 

 

Foram inseridos no grupo PERFIL DE 

SENSIBILIDADE os campos:  

- Acinetobacter spp RESISTENTE a Polimixina;  

- Klebsiella pneumoniae RESISTENTE a Polimixina;  

- Pseudomonas aeruginosa RESISTENTE a 

Polimixina. 

 

Eram monitorados no grupo PERFIL DE 

SENSIBILIDADE  - OUTROS  os 

microrganismos   

Corynebacterium spp, Bacillus spp, Complexo 

Burkholderia cepacia, Stenotrophomonas 

maltophilia, Streptococcus spp, Cryptococcus spp, 

Trichosporon spp, Fusarium spp, Histoplasma spp 

 

Foram excluídos no grupo PERFIL DE 

SENSIBILIDADE  - OUTROS, os seguintes 

microrganismos :  

Bacillus spp, Streptococcus spp. e Fungos 

(Cryptococcus spp, Histoplasma spp, Fusarium 

spp, Trichosporon sp). 

 

Lista padronizada de perfis de sensibilidade de 

microrganismos identificados em IPCSL.   

No grupo PERFIL DE SENSIBILIDADE foram 

inseridos dois campos abertos para a notificação de  
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OUTROS microrganismos mais frequentemente 

identificados pelo serviço e que não constam na lista  

fornecida pelo formulário de notificação. Ao escolher 

a opção OUTROS o notificante deve inserir o nome 

do microrganismo (gênero e espécie) e o valor 

absoluto. 

 

No formulário de notificação de UTI Neonatal, o 

notificante deveria escolher entre as opções SEM 

INFORMAÇÃO (quando a CCIH não coletou o dado) 

ou NOTIFICAR para todas as faixas de peso ao 

nascer relacionadas, mesmo que não tivesse dados de 

todos os pesos. 

Para o Formulário de Notificação de UTI Neonatal - 

2016, é possível selecionar apenas a(s) faixa(s) de 

peso ao nascer de bebês que foram internados na UTI 

Neonatal durante o período de vigilância (campos de 

múltipla escolha) . Ao selecionar a faixa de peso, 

abrem-se os campos de múltipla escolha para que 

seja notificado o tipo de indicador que o serviço 

realiza vigilância para aquela faixa de peso. Ao 

selecionar o indicador, abrem-se os campos para a 

inserção dos valores absolutos (numerador e 

denominador).   

 

Os dados sobre a recomendação técnica  utilizada pelo 

laboratório de microbiologia para a determinação do 

perfil de resistência microbiana e para a liberação do 

laudo microbiológico, os métodos de identificação e o 

teste de sensibilidade utilizados eram informados pelo 

notificador no Campo DADOS DA NOTIFICAÇÂO, 

disponibilizado no início do formulário. 

No formulário de notificação de UTI Neonatal 

2016 os dados sobre as recomendações técnicas 

laboratoriais testadas para determinação dos perfis 

de sensibilidade, métodos de identificação e testes 

de sensibilidade deverão ser informados apenas se 

o notificante informar que houve IPCSL por meio 

do campo seguinte: 

 

Foi notificado alguma IPCSL? 

SIM
 

 

Nos formulários de UTI adulto e UTI pediátrica, 

os campos para a inserção desses dados são 

abertos ao escolher a opção de notificar IPCSL. 
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Somente os serviços de saúde que possuíam leitos de 

UTI notificavam dados sobre Infecções do Sítio 

Cirúrgico – Cesariana. 

 Todos os serviços de saúde que realizam parto 

cirúrgico devem notificar os dados de Infecções do 

Sítio Cirúrgico – Cesariana no formulário: Centro-

Cirúrgico/Centro-Obstétrico, independente de 

possuírem ou não leitos de UTI. 

 

Todos os campos tinham preenchimento obrigatório, 

não sendo possível avançar o formulário caso não 

houvesse o preenchimento de todos os campos. 

O novo formulário possui vários campos de 

múltipla escolha e o FormSUS não permite  colocar 

obrigatoriedade nesses campos. No entanto, a 

notificação do indicador IPCS é de caráter 

obrigatório para todos os serviços que possuem 

UTI e a notificação do indicador de ISC – parto 

cirúrgico é obrigatória para todos os serviços que 

realizam parto cirúrgico. 

 

OBS  1: O serviço deve notificar os seus dados 

mesmo que no mês de vigilância não tenha 

ocorrido nenhuma infecção (numerador = zero).  

 

OBS 2: O serviço que realiza partos cirúrgicos 

deve notificar os seus dados, mesmo que no mês de 

vigilância não tenha ocorrido nenhuma infecção 

(numerador = zero) ou por algum motivo, não 

tenha realizado esse tipo de cirurgia (denominador 

= zero), como por exemplo reforma do Centro 

Cirúrgico / Centro Obstétrico.  

 

 

 

 

 

III – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A Anvisa e as Coordenações Estaduais/Distrital e Municipais de Controle de Infecção Hospitalar tem 
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trabalhado com muito empenho para que o Sistema Nacional de Vigilância das Iras e RM seja aprimorado a 

cada ano. O comprometimento de todas as CCIHs do país é fundamental para o fortalecimento desse sistema, 

para tornar possível o monitoramento desses agravos nacionalmente e para possibilitar a proposição de ações 

voltadas para a prevenção e o controle de Iras e RM mais efetivo em nosso país. 

 

Os frutos da dedicação de todos tem sido apresentados nos Boletins de Segurança e Qualidade em Serviços 

de Saúde que são publicados pela Anvisa e podem ser acessados no site da Agência pelo link:  

 

http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/category/boletins-estatisticos  

 

As dúvidas em relação à notificação de Iras e RM 2016 podem ser encaminhadas para a Gerência de 

Vigilância e Monitoramento em Serviços de Saúde da Anvisa pelo e-mail: gvims@anvisa.gov.br. 

 

http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/category/boletins-estatisticos
mailto:gvims@anvisa.gov.br

