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• Sem conflitos de interesse



Infecção de Sítio Cirúrgico



• Coorte prospective de Outubro, 2008 a Setembro, 2013
• Pacientes submetidos a cirurgias cardíacas, ATQ, colorretais e vasculares.





Precauções



• Randomizado, clustered, multicêntrico de 
Setembro 2011 a Junho 2016

• Usar N95 ou mascara simples toda vez que 
<1,83m de um sintomático respiratório.

• “Primary care facilities, dental clinics, adult 
and pediatric clinics, dialysis units, urgent 
care facilities and emergency departments, 
and emergency transport services.”





Hilary Babcock
SHEA Spring Conference 2019



Estrutura



• Randomizado, controlado, clusterizado, com “cross-over” de Abril de 2011 a Fev de 2014
• Unidade médicas e cirúrgicas de 6 hospitais universitários, 9 hospitais-escola não universitários, um hospital geral

• 1652 pacientes “index” -> 616 pacientes -> 12874 pacientes contactantes

Randomização isolamento em 
quarto único

Randomização isolamento em 
enfermaria com 2-6 leitos



“K pneumoniae had a nearly threefold 
higher risk of transmission than did E coli 
(relative risk 2・92, 95% CI 1,40–6,08).”



• Royal Victoria hospital (McGill University)
Hospital original de 1893: 417 leitos (80% enfermarias de 3-4 leitos com 1 banheiro e uma pia para higiene de 

mãos): isolamento de contato, com pacientes com mesmo agente no mesmo quarto. Banho com clorexidina na UTI e 
pre-op.

Novo prédio pra pneumo, onco, onco-hemato e uro, com 350 leitos: todos quartos individuais com banheiro. 
Nova UTI com 30 leitos.
• Cultura de vigilância à admissão e semanal pra MRSA e VRE.







Higiene



Multicentrico, randomizado, step-wedged, em 11 hospitais australianos

REACH bundle: revisão de literatura com seleção de melhores produtos e práticas

Treinamento

Comunicação: contato diário com líderes, auditoria (Marcador fluorescente) e feedback





PAV



Hospital de 900 leitos na Finlândia, 22 leitos de UTI
Prospectivo, de Outubro de 2014 a Junho de 2015
Bundle de PAV implementado: despertar diário, protocolos de extubação, etc.

TISS e ICNSS: ideal =1





ITU



RCT durante 32 semanas em 3 hospitais australianos, “crossing-over”
Intervenção: Limpeza do meato com solução de clorexidina aquosa 0,1% X limpeza com salina

1642 participantes

29 casos 

(1/100 SVD-
dia)

16 casos

(0,68/100 
SVD-dia)

Bacteriúria 
assintomática 13 

(0,45/100 
SVD-dia)

4 (0,17/100 
SVD-dia)

ITU

IRR 0,26, 95% CI 0,08–0,86;
p=0,026

Multivariada: OR 0,42 (0,33-0,53)
p<0,0001

IRR 0,06, 0,01–0,32; 
p=0,00080

Multivariada: OR 0,17 (0,05-0,53)
p=0,0031



ICS





19 % de redução a cada medida adicional



Multirresistência











Controle de ATB





Aumento da duração da 
antibioticoprofilaxia >1 dia 
não diminui ISC e aumenta 
eventos adversos.

O uso da N95 não protegeu 
mais os profissionais em 
setores não UTI. E não UTI?

Leito privativo não reduziu 
transmissão de ESBL (K-ESBL 
com > potencial de 
transmissão que EC-ESBL

Mudança pra um novo 
hospital reduziu a transmissão 
e infecção por VRE

Intervenção em forma de 
bundle melhorou a limpeza do 
ambiente e reduziu infecções 
por VRE

Número inadequado de 
enfermeiros com sobrecarga 
de trabalho aumenta a 
incidência de PAV

Limpeza do meato com 
clorexidina diminui Bac
assintomática e ITU

Número maior de processos e 
tecnologias implementados 
estão relacionados a menores 
ICS.

Controle de gram negativos 
MR deve ser feito com 
intervenções multifacetadas.

Controle de ATB!


