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Precauções para prevenir a transmissão/disseminação de 

agentes infecciosos

• Devem ser aplicadas por todos os profissionais 
de saúde no cuidado a todos os pacientes, 
independente do seu estado infeccioso

Precauções Padrão: Higienização das 
mãos e uso de EPIs no contato com 
sangue, líquidos corporais e mucosas

Precauções respiratórias para gotículas

Precauções respiratórias para aerossóis

Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of 

Infectious Agents in Healthcare Settings. 2007.



Precauções para prevenir a transmissão/disseminação de 

agentes infecciosos

PRECAUÇÕES DE CONTATO: 

Identificação do paciente. 
Higienização das mãos.

Uso de luvas e aventais para 
qualquer interação que possa 
envolver o contato com o paciente 
colonizado e/ou infectado, seu leito e 
seus equipamentos. 

Uso de equipamentos 
individualizados (estetoscópio, 
tensiômetro, termômetro, 
glicosímetro)

Quartos individuais 

Coorte do(s) paciente(s) e da equipe

Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in

Healthcare Settings, 2007. ANVISA, 2007. ESCMID Clin Microbiol Infect, 2014.

Facility Guidance for Control of Carbapenem-resstant Enterobacteriaceae, CDC, 2015.



Indicações gerais de Precauções de contato em UTIN

Condição Precaução Duração Observação

Rubéola Congênita contato Toda a 
internação

Infectante por 
até 1 ano

Herpes simples e Varicela zoster contato Até a cura das 
lesões

Exceto a 
embriopatia por 
varicela

Sífilis mucocutânea contato Até 24h de 
tratamento

Infecções cutâneas estafilocócicas
disseminadas e drenagem não contida

contato

Outros Vírus: VRS, H1N1, adenovírus, 
parainfluenza, norovírus

contato Durante a 
duração da 
infecção

Bactérias Multidroga resistentes (MDR):MRSA, 
CA-MRSA, VRE, Enterobactérias – ESBL,
Enterobactérias e não-fermentadores 
produtoras de carbapenemases,
microrganismos X-DR e PAN-R

contato



 Maior morbidade – mais de 2 milhões 
de IRAS por MDR ao ano (EUA)

 Maior mortalidade  - 23.000 pessoas 
morrem a cada ano como resultado 
direto ou devido às complicações das 
infecções por germes MDR (EUA)

 Maior permanência hospitalar

 Maiores custos diretos e indiretos - 20 
bilhões de dólares são gastos ao ano 
com o manejo de infecções por MDR 
(EUA)

 Grande dificuldade no tratamento

 Elevado poder de disseminação intra-
hospitalar e na comunidade

ANTIBIOTIC RESISTANCE THREATS in the United States, CDC, 2013

IMPORTÂNCA MICRORGANISMOS MULTIDROGA RESISTENTES (MDR)



Quais são os MDR que preocupam?

Ameaças Urgentes

Clostridium difficile

Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE) 

Ameaças Sérias

Multidrug-resistant Acinetobacter

Fluconazole-resistant Candida (fungus) 

Extended spectrum β-lactamase producing

Enterobacteriaceae (ESBLs) 

Vancomycin-resistant Enterococcus (VRE) 

Multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa

Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) 

Ameaças preocupantes

Vancomycin-resistant Staphylococcus aureus 

(VRSA) 

ANTIBIOTIC RESISTANCE THREATS in the United States, CDC, 2013

 Impacto clínico

 Impacto econômico

 Incidência

 Projeção da incidência 

em 10 anos

 Transmissibilidade

 Disponibilidade de 

antibióticos efetivos

 Barreiras na prevenção

E.U.A.



Apr 2013

O autor reporta um surto com 6 

casos por Klebsiella pneumoniae

produtora de carbapenemase

NDM-1. Agosto 2011.

Genitoras sem história de viagens 

e/ou contato com procedentes de 

áreas com relatos de casos.

Primeira descrição deste tipo de 

infecção na América do Sul.

Outbreak of NDM-1-Producing Klebsiella

pneumoniae in a Neonatal Unit in Colombia
Javier Antonio Escobar Pérez,

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Escobar P&


Fatores de Risco Colonização e Infecção

Transmissão e persistência dos microrganismos 

Multidroga resistentes - MDR

Vulnerabilidade 
dos pacientes 

Pressão de 
antimicrobianos 

Pressão de 
colonização

Impacto e 
adesão às 

medidas de 
prevenção



Quem são os microrganismos problema em UTIN?

Am J Infect Control, 2007



Quem são os microrganismos problema em UTIN?

Am J Infect Control, 2007

Predomínio de  

Enterobactérias



Frequência de microrganismos relacionados a surtos 

em 240 publicações
www.outbreak-database, acessado em 03/08/2016 

Gram-negativos = 61,3%

Enterobactérias = 44,2%

GNNF                   = 17,1%

Gram-positivos = 19,6%

Vírus = 11,7%

Fungos = 5,8%
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http://www.outbreak-database/


Successful control of a neonatal outbreak caused mainly by ST20 
multidrug-resistant SHV-5-producing Klebsiella pneumoniae, Greece

Angeliki Mavroidi et al. BMC Pediatrics 2014

Duração do 

surto = 9 meses

UTIN 40 leitos
750 

admissões/ano

Total de swabs
realizados = 1258

Formação do 

time de controle

• PC para os RN 
infectados e 
colonizados

• Coorte de RN e de 
enfermeiras

• Estratégia para maior 
adesão HM

• Descarte adequado 
de fraldas

• Limpeza e 
desinfecção de 
superfícies e artigos

Relação 

enf/pac = 1/7 

antes 1/4

3 coortes de RN 

restrição de cef IIIª

Encontros com a 

equipe

Tentando aprender com outras experiências



Timing of control measures an incidence of isolation of P. aeruginosa in the NICU during the study 
period (2005 – 2007). 

350 admissões/ano     24 leitos 

3º agente de IRAS tardias 

135 RN colonizados = 23,8%

11 RN Infecções invasivas: 

7 <  1000g   

Mortalidade de 57%  entre os 

< 1000g    2 cepas R a 

carbapenêmicos

Pseudomonas aeruginosa in a neonatal intensive care unit:  a 

molecular epidemiology and infection control measures.

Crivaro et al. BMC Infect Dis 2009.

A. Alerta para a VE dos casos, 

coleta de amostras clínicas e 

precauções de contato
B. Coleta de amostras 

ambientais (+ pia/mãos)
C. Comunicação à equipe dos 

resultados 
D. Programa educacional diário 

na Higiene das mãos

Adesão HM

23,4% antes de examinar

11,7% depois de examinar

Tentando aprender com outras experiências

Adesão HM

63,7% antes de examinar

57,1% depois de examinar



Spread of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in a Large 

Tertiary NICU: Network Analysis (2002-2007)

Alan Geva et al. Pediatrics, 2011.

Objetivo

• Examinar as 
interações 
entre 
pacientes e 
PS que levem 
a risco de 
colonização 
pelo MRSA

Método

•UTIN de 24 leitos

•Dados de Culturas de 
Vigilância (CV) foram 
combinados com a 
localização dos 
pacientes, cuidados de 
enfermagem 

•Análise multivariada 
para quantificar o risco 
de colonização em 
função da exposição 
aos colonizados

Resultados

•3488 pacientes

•2620 submetidos 
a screening (75%) 
para o MRSA pelo 
menos 1 vez

•9678 resultados

•5,2%  pacientes 
colonizados e 
destes 11,1% 
infectaram

•1,07/1000 
pacientes-dia

Tentando aprender com outras experiências



OR p

RN (< 32 sem)no mesmo 

ambiente que outro RN 

colonizado

2,03  (1,85-2,23) < 0,001

Entre irmãos 

(gemelares)

8,8    (5,3-14,8) < 0,001

Se utilizadas PC 

previamente

0,65  (0,53-0,80) < 0,001

Cuidados de 

enfermagem 

compartilhados

1,43  (1,14-1,80) P=0,002

CONCLUSÃO: “Apesar das estratégias utilizadas para controle,

PRECAUÇÃO DE CONTATO, incluindo coorte dos colonizados, o

estudo mostrou persistentes conexões entre os RN através dos

familiares e enfermagem e isto elevou de forma significante o risco

de colonização dos expostos”.

Spread of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus in a Large 

Tertiary NICU: Network Analysis.  Alan Geva et al. Pediatrics, 2011.

Tentando aprender com outras experiências

Análise multivariada



PC - O que realmente funciona? 
Dificuldades de avaliação da efetividade das ações

 Estudos com diferentes definições de MDR. 
Epidemiologia variável entre as instituições

 Desenho dos estudos: ausência de estudos 
randomizados

 Diferentes variáveis e diferentes desfechos. Não
inclusão de variáveis importantes. Custo-
efetividade?

 Complexa utilização de várias intervenções
simultâneas ou em sequência: qual a melhor
combinação?

 2/3 são avaliações de surtos e 1/3 avaliação em 
situações endêmicas

 Diferentes períodos de follow-up

 As medidas de prevenção e controle aplicadas 
variam muito dentro e fora dos países, ambientes 
diversos

Am J Infect Control. 2011. Jun;39(5):368-78.

Virulence 4:2, 163–171; 2013

J Hosp Infect. 2015 August ; 90(4): 275–284

Trans R Soc Trop Med Hyg 2016.110:98-106



PC o que funciona?

Método

• Revisão
sistemática

• Surtos com 
intervenções 
entre 2005 a 
2015

• 30 estudos 
elegíveis (4364)

• 17102 RN /664 
IRAS

Lack of evidence for the efficacy of enhanced surveillance compared to other 

specific interventions to control neonatal healthcare-associated infection

outbreaks. J. Birta et al. Trans R Soc Trop Med Hyg 2016. SYSTEMATIC REVIEW.

A =

Vigilância 
Básica (VB) 

B =

A + 
coorte 

de 
paciente

C =

A + B + 
Limpeza

D =

A + B + C + 
Time

Objetivo: determinar o efeito de ações de 

controle na duração e na letalidade em surtos 

nas UTIs Neonatais

E =

A + B + C+ D + 
Bundles



Resultados
 Surtos com Enterobactérias em

60%

 Duração media de 10,4 meses
(países ricos 12 X 2,7 países
pobres)

 Follow-up ricos 44,1 X 4,6 pobres

 Letalidade ricos 9% X 70% pobres

 Controle de antimicrobianos

ricos 7/10  X  1/6 pobres

Taxas de transmissão:

Microrganismo País rico 
(%)

País pobre 
(%)

K. pneumoniae 8,1 33,2

Serratia
marcescens

20,1 51,0

E.coli 0,4 20,0



Lack of evidence for the efficacy of enhanced surveillance compared to other 
specific interventions to control neonatal healthcare-associated infection
outbreaks. J. Birta et al. Trans R Soc Trop Med Hyg 2016. SYSTEMATIC REVIEW.

PC o que funciona?



PC o que funciona?

Conclusões
• Limitações nos estudos de surtos: desenho, detalhes da natureza e 

tipo  de intervenções, não descrição dos vieses, ausência de estudos 
qualitativos

• Nenhuma ação isolada foi considerada como efetiva para reduzir o 
tempo de duração do surto ou mortalidade

• “Our review has demonstrated the marked lack of evidence for 
neonatal HAI outbreak management globally”

Lack of evidence for the efficacy of enhanced surveillance compared to 

other specific interventions to control neonatal healthcare-associated

infection outbreaks. J. Birta et al. Trans R Soc Trop Med Hyg 2016. 

SYSTEMATIC REVIEW.



Situações Epidêmicas Situações endêmicas

 Estabeleça um programa educacional que 

assegure que os profissionais de saúde 

entendam a importância epidemiológica dos 

microrganismos MDR e que evitar a 

disseminação é crítica para o seu controle

 Implemente programa de educação voltado 

para a Higiene das mãos. Monitore a adesão e 

forneça feedback à equipe

 Implemente um programa de uso adequado

antimicrobianos

 Implemente e oriente como usar Precauções 

de Contato para todos os pacientes 

colonizados e/ou infectados com 

Enterobactérias e BGNNF

 Monitore a adesão e forneça feedback 

 Estabeleça coorte de paciente(s) 

colonizado(s)/infectado(s) bem como da 

equipe

Clin Microbiol Infect 2014; 20 (Suppl. 1): 1–55 Artigos com crianças foram excluídos
CDC, 2015

Estratégia Global de Colaboração Interdisciplinar e 
Comunicação no Cuidado à Saúde Humana, Animal e 
do Meio Ambiente, OMS, 2014



Situações Epidêmicas Situações endêmicas

 Implemente um sistema de screening, NOS PACIENTES 

DE RISCO, com culturas de vigilância e PC preemptivas

para identificação dos colonizados e/ou infectados à 

admissão (Comunicação entre serviços/qualidade dos 

laboratórios)

 Use formas rápidas de identificação dos pacientes 

colonizados

 Use as CV, em áreas de alto risco, como 

monitoramento da efetividade das medidas de 

controle e divulgue as informações

 Sem consenso sobre a descontinuação das PC. Três CV 

negativas com intervalo de uma semana ou duas CV 

negativas nos pacientes que não estão recebendo 

antimicrobianos

 Em situações de surto, mantenha as PC para todos os

pacientes previamente infectados ou colonizados, até

alta ou óbito

 Revise e estabeleça protocolos de limpeza

 Realize monitoramento da qualidade da limpeza

Clin Microbiol Infect 2014; 20 (Suppl. 1): 1–55 Artigos com crianças foram excluídos
CDC, 2015



O que realmente 

funciona?

“As estórias de sucesso são o 

testemunho da importância

da existência de um time de 

profissionais dedicados e bem
informados que estão

dispostos a persistir por anos, 

se necessário, para controlar

os MDR”.

Crit Care. 2015; 19(1): 114
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Obrigada!!!


