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Staphyloccoccus aureus

• Surtos de bactérias resistentes são relatados com maior frequência em
unidades de terapia intensiva neonatal (UTINs) em comparação com outras
unidades de terapia intensiva, e o Staphylococcus aureus resistente à meticilina
(MRSA) é frequentemente o patógeno causador. (A Novel In Situ Simulation Intervention Used to

Mitigate an Outbreak of - Kathleen Gibbs, MD1, Samuel DeMaria, MD2, Scarlett McKinsey, MD1, Andrea Fede, MSN, RN3, Anne
Harrington, MSN, CPNP4, Deborah Hutchison, BSN4, Carol Torchen, DNP5, Adam Levine, MD2, and Andrew Goldberg, MD2J - Pediatr
2017)

• A infecção primária de corrente sanguínea (IPCS) associada a cateter venoso
central (CVC) é a principal infecção em UTI Neontal (ANVISA 2017)



Objetivo

Método

Relatar a redução de colonização e infecção primaria de corrente sanguínea
relacionada a cateter venoso central (IPCS x CVC) por MRSA através de medidas de
vigilância, descolonização e boas práticas nos cuidados de dispositivos invasivos.

• Estudo longitudinal retrospectivo realizado em uma UTIN com capacidade para
70 leitos em uma maternidade privada no Brasil.

• O período estudado foi de Agosto de 2018 a maio de 2019 (período I – pré
intervenção) e Junho a Setembro de 2019 (período II – pós intervenção).

• Ao final do período I foram tomadas diversas medidas com o intuito de controlar
a colonização e IPCS x CVC na unidade.



Hospital e Maternidade Pro Matre Paulista

Total de Leitos: 200
UTI Neonatal: 70
UTI Adulto: 5

Média de Partos/mês: 900
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A combinação do swab em do sítio umbilical e nasal pode alcançar
uma sensibilidade de 97%.

• Pré operatório (2 dias para resultado do swab e 5 dias para
descolonização)

• Repetição da pesquisa : RN colonizado e/ou infectado por S.
Aureus uma semana após o término da descolonização, ou 1
semana após o término da antibioticoticoterapia sistêmica no caso
de tratamento.

Frequência coleta de swab

Semanal Quinzenal

Salas 1, 2, 3 e 6 Salas 4, 5, 7, 8, 9 e 10

Rastreio sistemático de pacientes colonizados



Descolonização



Descolonização

2. Mupirocina nasal: Aplicada em cada narina 2x/dia por 5 dias

3. Periogard ® para higiene oral: Higiene oral com gaze 3x/dia por 5 dias

4. Troca da roupa de cama: Deverá ser programada para coincidir com o último dia da

descolonização (terminal do leito)

OBS: Gemelares: Só deverão ser descolonizados aqueles com resultado de swab positivos. No

entanto a estratégia de precaução de contato deverá ser mantida para ambos os gemelares.

Pais de RN gemelares colonizados por MRSA: realizar a descolonização, mesmo que apenas um 
deles esteja colonizado. 



Mãe internada

• Banho com clorexidina: 2x/dia com 
solução degermante em substituição 
ao sabonete comum por 5 dias

• Mupirocina nasal: Aplicada em cada 
narina 2x/dia por 5 dias

Mães que já foram de alta e os  pais

• Banho com clorexidina: Relizado
1x/dia com solução degermante em 
substituição ao sabonete comum por 
5 dias

• Mupirocina nasal: Aplicada em cada 
narina 2x/dia por 5 dias

RN que recebam alta durante a descolonização, não tem orientação de manter o 
procedimento em casa.



Isolamento

Paciente colonizado ou infectado por MRSA :

• Precaução de contato
• Avental descartável
• Materiais de uso individual
• Limpeza concorrente 2 x plantão

Swab de controle:
• Suspender isolamento após 2 swabs negativos consecutivos
• primeiro coletado após 7 dias do término da descolonização ou final da antibioticoterapia sistêmica
• o segundo 7 dias após o primeiro controle de colonização.
*Se ao final de duas tentativas de descolonização, não for possível obter 2 controles consecutivos
negativos, o RN deverá ser mantido em precauções até a alta.



Coorte de colonizados e infectados
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com 
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• Coorte de Funcionários

• Os pacientes colonizados deverão ser

examinados/manipulados por último.

• Profissionais responsáveis pelos

cuidados dos RN em precauções de

contato deverão cuidar de outros RN

com menor grau de invasão possível.



Investigação e descolonização de profissionais

No caso de resultados positivos será indicada a descolonização da seguinte forma:

• Banho com clorexidina: Relizado 1x/dia com solução degermante em substituição ao sabonete
comum por 5 dias

• Mupirocina nasal: Aplicada em cada narina 2x/dia por 5 dias

Para colaboradores colonizados exclusivamente com MRSA está indicado 1 controle de swab
nasal, coletado 1 semana após o término da descolonização. Se houver persistência de
positividade, uma nova tentativa de descolonização poderá ser tentada.



Informativos sobre isolamentos e prevenção de infecção





Fase 1: Agosto a Maio
Incidência de IPCS x CVC por MRSA: 2,9

% positividade de swab de vigilância:  4,1 %

Fase 2: Junho à Setembro
Incidência de IPCS x CVC por MRSA: 0

% positividade de swab de vigilância:  0,36 %

PANORAMA S. AUREUS - PACIENTES



PANORAMA S. AUREUS – EQUIPE UTI NEONATAL

Total de coletas: 242
MSSA: 40
MRSA: 5

Após 

descolonização
e coleta de 

controle

Total de coletas: 242
MSSA: 41
MRSA: 0



As medidas adotadas se mostraram efetivas para erradicação do
surto, quando instituídas em conjunto. A vigilância constante de
novos pacientes colonizados pelo agente se mostrou uma ferramenta
eficiente para o controle de novos casos de infecção na unidade.

Conclusão



Obrigada


